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1. fejezet
A kutatás cél- és eszközrendszere
„Új Alkotmányunk R) cikk (3) bekezdése szerint „Az
Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt
Nemzeti

hitvallással

és

történeti

alkotmányunk

vívmányaival összhangban kell értelmezni.” Ez a szabály
nem önmagában a történeti alkotmányt, hanem annak
vívmányai jelentőségét hangsúlyozza. Azt, hogy mi tartozik
a történeti alkotmányból a vívmányok közé az Alaptörvény
alapján, az Alkotmánybíróságnak kell megállapítania.”7
Az 1995-ben kiadott kétkötetes Hadtudományi Lexikon8 sem alkotmány, sem alaptörvény,
sem honvédelmi jog címszót nem ismer, a katonai jog és a honvédelem jogi szabályozása
címszó is csak egyes szerzők összefoglalásánál9 jelenik meg. Mindez ugyanakkor a jelen
disszertáció szerzőjének hite és tapasztalata alapján a lexikon ismételt kiadása esetében már
nem lenne megvalósítható. A kapcsolat az alkotmány(osság) és a honvédelem között ugyanis
nemcsak a lexikonban is megjelenő10 alkotmányvédelmi funkcióban mutatható ki, hanem a
honvédelem céljai és feladatai, valamint megvalósíthatóságának módjai és keretei
alkotmányosan meghatározottak. Ha mindez olyan szerencsés időpillanatban vizsgálható,
mint amelyre a mottóként választott alkotmánybírósági idézet is utal, az alkotmányos
rendszerek stabilizálásában az elemzés a jogi szemlélet térhódítását is elősegítheti.
A jelen sorok szerzője több mint huszonöt éve áll szolgálati jogi kapcsolatban a Magyar
Honvédséggel és jogelődjével, ennek során különböző katonai és szakmai vezetői
beosztásokat töltött be a Honvédelmi Minisztériumban. Ezekkel összefüggésben a polgári
felsőoktatásban megszerzett jogi, európai jogi és politológiai végzettségeken túl katonai és
biztonság-politikai ismereteit is alkalma nyílt bővíteni.11 A szolgálati tevékenységen és a

7

33/2012. (VII.17.) AB határozat Indokolás IV.
Szabó József (1995): Hadtudományi lexikon.
9
A Baraczka Róbertnére, a Honvédelmi Minisztérium korábbi jogi és igazgatási főosztályvezetőjére, valamint
néhai Székely Sándor ezredesre, a katonai igazgatás és szabályozás meghatározó alakjára vonatkozó szerzői
összefoglaló; In: Szabó József (1995) Hadtudományi Lexikon V. és VII. p. A továbbiakban a HM rövidítés
esetenként a minisztériumot, illetve az azt vezető minisztert jelöli.
10
Alkotmányvédelem címszó; In: Hadtudományi lexikon 30. p.
11
A kézirat lezárásakor a szerző a NATO Defense College (NDC) oktatója (faculty advisor). Az elvégzett
nemzetközi képzések: 2001 Institut für Europäische Politik / CDG EU-Trainer, 2003 NATO School
Oberammergau NATO legal course, 2005-06 NDC Senior Course 107, 2008 US International Visitor Program –
8
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képzéseken való részvételen túl – a korábbi elöljáróknak, kollégáknak és tanároknak hála12 –
több alkalommal vehetett részt a honvédelemre vonatkozó alkotmányos szabályozás
egészének

vagy

rész-tematikáinak

átgondolásában,

amelyek

időről-időre

történő

újragondolása a jelen disszertáció szempontjából alapvető kiindulópont. A tanulmány
elsődleges tárgya tehát az a hazai közjogi ismeretrendszer, amely a katonai
életviszonyok szempontjából relevanciával bír: az alkotmányosság szerepe a katonai
viselkedési

és

gondolkodási

modellek

kialakításában,

a

katonai

életviszonyok

befolyásolásában, elsődlegesen a működési keretek meghatározásában.
A jogi szempontú mérlegelést igénylő eseteket tipikusan a parancsnokoknak kell kezelniük,
legalábbis felismerniük, és szükség szerint a csapatjogászhoz fordulniuk.13 Ezen parancsnoki
jogi

ismeretekre

vonatkozó

modell

politikaelméleti

hátteréül

a

professzionális

intézményrendszerek elméletében14 kifejtett strukturális differenciálódás teóriájának a
honvédelem szempontjából korrigált altípusát15 használjuk annak érdekében, hogy a jog és a
katonai szféra ambivalens viszonya kiemelhető legyen. Kiinduló tételünk szerint ugyanis a
katonai és a jogi orientáltságú kommunikációk, illetve szervezeti rendszerek alapvető
eltéréseket hordoznak, amelyek – a politikum és a hadsereg szférájának kapcsolódásaihoz
hasonlóan – hadtudományi szemléletű elemzést és tudatosítást igényelnek annak ellenére,
hogy a határok megvonása egyértelműen nem katonai kérdés. E modell egyszerűnek látszik,
Conflict Resolution, 2008 IIHL San Remo – Military Course on the LOAC, 2009 NDC Generals, Flag Officers
and Ambassadors Course, 2011 NATO School Oberammergau – NATO Operational Law Course.
12
A korábbi elöljárók közül meghatározó hatást gyakorolt Fehér József, Baraczka Róbertné, Szendrei László,
József Péter, valamint – szerzőtársi minőségben is – Kovács István, Lakatos László és Dankó István. A kollégák
közül kiemelendő néhai Székely Sándor, néhai Murányi Zoltán, Kelemen László, Papp Imre, Zséli János, Puss
Lajos, Varga Zs. András, Almási Ferenc, Varga Attila és Szekendi Gyöngyvér írásainak hatása. A jogtudomány
képviselői, korábbi tanáraim közül megköszönöm Kukorelli István professzor, Szabó Máté professzor és Polt
Péter meghatározó inspiráló hatását, utóbbiak esetében országgyűlési biztosi tevékenységük körében is. Külön
köszönet az Alkotmány-kommentár előkészítésében való részvétel lehetőségéért Jakab Andrásnak, Patyi
Andrásnak és Tordai Csabának.
13
Minőségi különbségként kell értékelnünk a pénzügyi szervezetnél és pl. a hadműveleti területen érintett
parancsnoki állomány joggal kapcsolatos magatartását: a szabályozások előkészítése során felmerülő jogi hibák
esetében a pénzügyi szervezet állománya általában tudja, hogy a javaslat aggályos, de pénzügyi hivatkozások
miatt azt determinációnak minősíti. A hadműveleti tevékenységet érintő vita esetében viszont a szűk értelmű
katonai szemlélet a jog megjelenését önmagában kívánná kizárni. E két magatartás alapvető eltérése, hogy az
első a jog szerepének tudatosulását önmagában hordja: amit meg kíván sérteni, azt legalább ismeri.
14
Lásd Pokol (1991). A professzionális intézményrendszerek elméletének alapvető tézise szerint a
kommunikációs folyamatok valamilyen értékelési racionalitás alapján szerveződnek, amilyen az állami
szervezetrendszer két tipikus eleme vonatkozásában a politika kormányon maradni – ellenzékbe kerülni, illetve a
jog jogos-jogtalan orientációja. A professzionális intézményrendszerré válás további feltétele az orientációsszelektív funkciót ellátó értékduál hatását lerontó szervezeti zártságok leépülése.
15
Till (1995) 37-39. pp. kísérletet tett a “katonák világának” professzionális intézményrendszer-szemlélettel
történő vizsgálatára. Ennek során kiemelést nyert, hogy a katonák esetében a közigazgatás jogos-jogtalan
értékelési dimenziója nem értelmezhető, a szervezeti zártság leépülése viszont hasonló módon hiányzik. Ha e
második szempont kizárása esetén is elképzelhető a professzionális intézményrendszerré válás, a “katonák
világában” valószínűleg a parancs intézménye köré szerveződő kommunikáció a meghatározó.
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azonban szinte valamennyi elemében értelmezésre szorul: nem evidensek ugyanis a jogi
értékrend szerint determinált élethelyzetek, a katonák számára jelentős jogi ismeretkör,
valamint az ezeket alkalmazhatóvá tevő szemlélet.
A professzionális intézményrendszerek elmélete alapján továbbfejlesztett modellünk alapvető
közelítése szerint a katonai életviszonyok közötti kommunikációk alapvető befolyásoló
tényezője a hierarchikus viszonyokon alapuló parancsadási lehetőség, illetve az alárendelt
szempontjából a parancs-teljesítési kötelezettség. E kommunikációs forma aszimmetrikus
jellegű: a parancs kiadója determinálja alárendeltjének magatartását, a parancs teljesítésére
kötelezett viszont azt – főszabályként – nem is bírálhatja. A katonai kommunikációk
alaptípusának tekinthető eset is tartalmaz azonban jog által determinált elemeket:
 a parancsadó felelőssége szükség esetén érvényesíthető,
 a parancs végrehajtója megtagadhatja (vagy köteles megtagadni) a parancsot,
 a megtagadás elmaradása esetén a jogsértő parancs teljesítője (is) felelősségre vonható,
 a jog érvényesítése vagy érdekképviseleti tevékenység körében az amúgy jogszerű és
végrehajtandó parancs is vitathatóvá válik.
Ha csak e négy kommunikációt vizsgáljuk, közös jellemzőjük, hogy katonai szempontból
kivételesnek tekinthetők: ezen esetekben a parancs abszolút mivolta helyett a jogos/jogtalan
kérdésfeltevés

válik

a

kommunikációban

meghatározóvá.16

Minél

inkább

jogilag

szabályozottak a katonai élethelyzetek, annál nagyobb a jogi orientációjú kommunikációk
lehetősége a katonai szférában: a jogállamiság elvárásának következményei így a parancsnoki
mérlegelés szabadságát csökkentik. Háborúban ugyanakkor a mérlegelés szabadságfoka nő, a
domináns feladathoz képest a jogi kommunikáció utólagos értékelő szerepet nyer. A béke- és
háborús szabályok távolsága viszont szabályozási mérlegelés függvénye.
A békeidejű szabályozási alternatívák két szélsőséges megvalósulása az európai
jogszemléletbe integrálhatatlan „elkülönült társadalom” amerikai elmélete17 és a német
„Innere Führung” koncepciója,18 amely utóbbi a hagyományos katonai szemléletmódot
korlátozni hivatott rendszer. Az első felfogás szerint a társadalom a katonák ügyeibe nem
avatkozhat be, még az igazságszolgáltatásnak is csak a katonai szervezeten belül van helye.
Az utóbbi szemlélet szerint viszont minden egyes parancs végrehajtására csak a jogszerűség
16

A professzionális intézményrendszerek elméleti modellje elemzi a jogi illetve közgazdasági racionalitás más
intézményrendszerek kommunikációit befolyásoló kizáró hatását (lásd Pokol 1991. 44.p.).
17
Kelemen (1996) 127-138. pp.
18
1959-1999. 40 Jahre Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages / Eine Chronik in Zitaten (1999)
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mérlegelését követően kerülhet sor. Mindkét szabályozási kör hátterében ugyanakkor a
morális dilemma áll: az amorálisnak ítélt parancsnak való engedelmesség kötelezettsége, 19
illetve a végrehajtásáért vagy éppen megtagadásáért viselt felelősség, tehát a jogilag
értelmezett kommunikáció beszűrődése.
A magyar szabályozási gyakorlat a rendszerváltás óta alapvetően az “Egyenruhás
állampolgár” doktrína jegyében a jogok és kötelezettségek legmagasabb szintű jogszabályban
történő, részletes szabályozása irányába mozdult el,20 melyet később az adekvát szabályozásra
törekvés váltott fel, az alapvető garanciák biztosítására és a rendszer rugalmas
alakíthatóságára egyidejűleg törekedve. Mindez értékelhető ugyan a katonai tevékenység
hatékonyságát lerontó tényezőként, végső soron azonban az ezt túlzott liberalizmusként
minősítő, szigorító politikai-jogalkotási igények is közjogi szempontú mérlegelésnek vannak
alávetve.21
A szigorítási igényeket általában katonai-hatékonysági hivatkozásokkal szokás indokolni,
mellyel szemben a bírósági szervezetrendszer valamely fokának alapjogi hivatkozásbefogadási hajlandósága áll. A honvédelmi intézményrendszer működése tehát egy
alapvetően jogilag szabályozott térben valósul meg, amely a honvédelmi szféra hatékonysági
igényeit eltérő mértékben ismeri el attól függően, hogy békeidejű vagy háborús
tevékenységről van szó, vagy pedig – a kettő között álló – jogilag tipikusan nem kellő
mélységben szabályozott békemissziós szolgálat-teljesítésről. A jogi érvelés által mérlegelt
szempont tehát a tevékenység veszélyessége: legyen szó a folyamatot megnyitó
szabályozásról, vagy éppen a ciklust lezáró elbírálás jogi minősítési eleméről.
E viszonyrendszer egyébként a tisztán katonai értékrend szempontjából igazságtalannak tűnő
eredményekhez is vezethet: a hatékonyság-orientált parancsnok akár háborús bűnössé is
válhat, ha a hadijog szabályai szerint tiltott eszközöket alkalmaz.22 Ugyanezt békehelyzetre
lefordítva: elkövethet egy példás hatékonyságú parancsnok bűncselekményt azáltal, hogy a
19

Lásd: Montrose (2013) 325-340.pp.
A katonai szemléletbeli váltás példájaként lásd a következőket: “A hivatásos katonának tudnia kell, hogy a
törvényileg kötelezett, uniformizált állampolgár egyre inkább olyan egyenruhás állampolgárrá válik, aki teljes
joggal hozhatja nyilvánosságra problémáit, és egyre kevésbé lehet olyan kötelezettségekkel körülvenni,
amelyeket nem indokol a katonai szervezet hatékonyságának valamely konkrét követelménye.” Szabó J (1998 a)
68-69.pp.
21
E vonatkozásban a jogvédő szervek szerepe, különösen pedig az alkotmánybírósági kontroll emelhető ki.
Megjegyzendő, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata a jogelvi szigorúság mellett a mérlegelés vonatkozásában
hajlamos volt a honvédelmi tárgykörök szabályozási szempontból megengedőbb értelmezésére.
22
Megjegyzendő, hogy éppen ez a jog “kizáró hatásának” lényege: lehet bár egy megoldás hatékony, ha tiltott,
nem alkalmazható. Pontosabban akár alkalmazható is, ebben az esetben azonban számítani kell a felelősségre
vonás valamilyen mértékű megvalósulására.
20
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szolgálati kötelezettségek teljesítésére hivatkozással az alárendeltek jogait sérti. Az alrendszer
kulcsfigurája, a parancsnok tehát – az intézményrendszerhez hasonlóan – jogilag szabályozott
térben kényszerül szolgálatának teljesítésére szigorú felelősségi szabályok mellett, amelyek
adott esetben csak a tiltott és a nem hatékony alternatívák közötti választást engedik meg. A
megengedett és meg nem engedett eszközök közötti határvonal meghúzását viszont a jogi
értékrend és a politikum determinálja,23 amely utóbbi a katonák számára tiltott annak ellenére,
hogy kivételesen hazánkban is kimutathatók a nyilvánosság irányában szakosodott katonák
köréből kiinduló politikusi pályaívek.
A katonai (különösen pedig a parancsnoki) tevékenység ellátásához szükséges jogi
ismeretanyag különböző jogterületek egyes elemeinek eltérő mélységű, de egyidejűleg
meglévő ismeretét feltételezi. A rendszerváltás óta ugyanis az a szemlélet, amely szerint a
Szolgálati Szabályzat mindenben eligazítást nyújt, „felhasználó-barát” jellege ellenére
meghaladottá vált. A szélesebb körű jogi ismeretek alkalmazásának igényét olyan felhasználói
ismeretként tételezhetjük, mint akár a számítógép alkalmazása vagy a nyelvismeret. E jogi
ismeretanyag azonban szélesebb a jelen vizsgálat tárgyánál: a büntetőjog és a hadijog részben
összekapcsolódó ismeretanyagának

–

a világháborúk

óta bevettnek tekinthető

–

szükségességéből eredő katonai képzési diszciplína24 feltételezi az általános nemzetközi jogi
ismeretek, illetve a büntető eljárási jog egyes elemeinek megjelenítését is. Ezen kapcsolódó
szabályok intézményi elemei már egyértelműen közjogi/alkotmányjogi ismeretek beemelését
is indokolják annak érdekében, hogy a nemzetközi jog és a belső jog viszonya, illetve az
eljárások alapvető mozzanatai felvázolhatók legyenek. Nem mellékesen a nemzetközi katonai
együttműködés békeműveleti elemeinek elkülönítése az agresszió tilalmazott fogalomkörétől
szintén a nemzetközi és belső közjog összehasonlítható ismeretét tételezi fel.
A korábbi ismeretek további hiányait a nemzetközi együttműködés – a békepartnerségi
program, különösen pedig a NATO-tagság óta – kiemelte a kártérítési jog körében, annak
valamennyi szintjén: megjelentek pl. a nemzetközi gyakorlatok következtében a joghatósági
kérdések, amelyek a polgári eljárási jog és a nemzetközi magánjog határterületét alkotják,
illetve a kártérítés alapja vonatkozásában a polgári anyagi jogi kérdések. E vonatkozásban egy
parancsnoknak ismernie kellene például, hogy milyen következményekkel jár a károkozás
23

A helyzet analógnak tekinthető a katonai és politikai szféra határainak politikai oldalról való
meghatározásával. Az ennek következetlenségeiből adódó problémák elemzését lásd Kelemen (1999).
24
A hadijog elnevezéssel összefoglalt, a hadviselés módjaira vonatkozó hágai jog és a humanitárius genfi jog
oktatásának nemzetközi kötelezettségi alapjai, illetve elégtelensége vonatkozásában lásd Katona (1997) 116121.pp. A szerző a jogterület nemzetközi jogi kapcsolódásai közül a szerződési jogi és emberi jogi
háttérismeretek szükségességét emeli ki.

9

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

elismerése, vagy az előírt magatartási szabályoktól való eltérés. Az sem lehet mellékes, hogy
a nemzetközi együttműködésben érintett parancsnok rendelkezik-e ismeretekkel a felszerelés
behozásához kapcsolódó vámeljárási, illetve az egyes vásárlások során jelentkező adóproblémákkal, amelyek a pénzügyi jog anyagi és eljárási részeibe tartoznak.
A nemzetközi együttműködésből eredő követelményeken kívül is feltételeznünk kell, hogy a
parancsnok az alárendeltek jogviszonybeli különbségeit képes kezelni. A hadkötelezettség
békeidejű megszűnését követően ugyan látszólag egyszerűsödött a rendszer, azonban a
munkajogi és államigazgatási jogi jelleg szerint elkülönült eredetű szolgálati viszonyok
rendszerének ismerete elengedhetetlen, azok valamennyi (alapjogi, szolgálati jogi, kártérítési,
fegyelmi, anyagi és eljárási, ezen keresztül szabálysértési jogi) részelemével együtt. Tisztán
belső közjogi (alkotmányjogi és államigazgatási jogi) tárgykörnek tekinthető emellett az
alkotmányos dogmatikában definiált fegyveres erő (és kapcsolódó fogalomként rendvédelmi
szervek)

alkotmányos

feladatrendszerére

és

rendszerbeli
irányítására

elhelyezkedésére,

(vezetésére)

vonatkozó

időben

is

differenciált

ismeretanyag,

amely

a

vezetéselmélet és a politológia irányába is kapcsolódásokat tartalmaz. E kérdések ugyan a
mindennapi parancsnoki tevékenység ellátását általában csak a karrier későbbi állomásain,
stratégiai szinten befolyásolják, ismeretük mégis minimum-standardnak tekinthető.
Nem folytatva az elvben érinthető jogterületek felsorolását megállapítható, hogy a hadijogi
ismereteknél lényegesen komplexebb katonai jogi ismeretkör alkalmazásának igénye merül
fel: a katonai jog, mint a releváns jogi ismeretek zárt köre azonban terjedelmileg nem
behatárolható diszciplína. A jelen tanulmány ezért a vizsgált joganyag lehatárolását az
alkotmányjogi dogmatika oldaláról közelíti meg: az Alkotmány/Alaptörvény által legalább
egy szövegváltozatban tartalmazott jogi szabályozási elemek legfeljebb törvényi szintű
értelmező szövegkörnyezetének elemzésére irányul, egészen kivételesen, a feltétlenül
szükséges körben kiegészítve azt a rendeleti/végrehajtási utasítási/határozati szintű
joganyagra utalással. A jogon belüli tudományterületek közül tehát a megjelölt tárgy külső
határaként a nemzetközi jog, ezen belül elsődlegesen a nemzetközi szerződési jog és a
humanitárius jog, illetve belső oldalról – különösen a szolgálati jog vonatkozásában – a
közjogiasodott munkajogi szabályok érvényesülnek. E lehatárolt tárgykörben a különböző
szereplők interakciói által eltérő mértékben befolyásolt módon alakul ki a szabályozás,
amelyen az újabb szereplők beavatkozásával is összefüggő újabb kérdésfeltevések további
módosulási ciklusokat eredményeznek. Ha pedig a honvédelem nemzeti ügy, az annak
megvalósítását elősegíteni hivatott alkotmányos szabályrendszer rendszerszintű kritikai
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elemzésének megvalósítására is sort kell keríteni: az alkotmányos szabályozás zártsága
még nem minősül önértéknek, ha alkalmatlan az államfunkció történeti körülmények által
determinált keretű megvalósítására.
A jelen tanulmány ehhez kíván adalékul szolgálni, direkten a honvédelmi szükségletek
igényeinek – alkotmányossági értékekkel átszőtt – szűrőn keresztül történő megjelenítését
ütköztetve az alapjogi dogmatika által megfogalmazott követelményekkel. A honvédelem
ugyanis atipikus szabályozási tárgy az időhorizont szempontjából: míg az alkotmányos
működésben a béke időszaka a meghatározó, a katonai tevékenység végső soron a békétől
eltérő, rendkívüli jellegű helyzetek kezelésére készül fel, illetve ezen időszakok korrekciójára
szolgál. Ami pedig megengedhető háborúban, az tipikusan nem fogadható el békében. Az
állítás ugyanakkor megfordítva is legalább ennyire releváns: ami természetes békében, az a
háborús működés logikája szempontjából önsorsrontó önkorlátozás. Ezen kiindulópont
alapján a jelen kutatás a következő alapvető kérdésekre keresi a választ.
1. A honvédelem alkotmányos szabályozásának elmúlt huszonöt évén belül a
szabályozást igénylő tárgykörök szükséges és elégséges szinten nyertek-e
rögzítést, vagy pedig a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény terjedelmének
mintegy 10%-át elérő, közvetlen honvédelmi érintettségű tárgykörökben egyfajta
túlírtság mutatható-e ki? Hipotézisünk szerint a kérdésre differenciált válasz adható,
az alkotmányos szintű szabályozás tartalma tipikusan szükséges, de egyes elemek
deregulálhatóak a szükségesség vagy a szabályozási szint oldaláról.
2. Az Alkotmány / Alaptörvény tartalma egységesen ítélhető-e meg, vagy pedig az
államszervezeti rész szabályozási modellje és az alapjogi rész technikai
megoldása alapvetően tér el egymástól? Hipotézisünk szerint az egyes tárgykörök
szerint differenciáltan, egyidejűleg mutatható ki a túlzott részletezettség (tipikusan az
államszervezeti résznél és a kötelezettségi tárgykörben), illetve az alapjogi elemeknél
a nem elég részletes alkotmányos szabályozás.
3. A honvédelem alkotmányos megjelenése során a szabályozási tartalom
megújítására

irányuló

törekvések

negyedszázados

távlata

alapján

a

megszakítottságok, vagy pedig a jogállami folyamatosság a domináns az
Alaptörvényre épülő szabályrendszerben? Hipotézisünk szerint a honvédelmet

11

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

érintő szabályrendszer esetében a többszöri, kis terjedelmű alkotmánymódosítások
következtében a végponton a stabilitás a domináns jellemző.
4. Kialakult-e a „honvédelmi alkotmányosságnak” egy olyan hazai modellje,
amelynek alapján elemezhetővé válnak azok a szabályozási tárgyak, amelyek
nélkül a honvédelem működőképességének alapját vesztené el? Hipotézisünk
szerint Magyarországon beazonosítható a honvédelmi tárgyú szabálytömegnek egy
olyan szabályozási magja, amely nem mellőzhető alkotmányos tárgykörré vált.
A kutatás alapvető célja így az Alkotmány rendszerváltástól induló honvédelmi tárgyú
módosításainak és a hozzájuk kapcsolódó honvédelmi és szolgálati törvényeknek az
Alaptörvény ötödik módosításáig tartó hangsúly-eltolódásaira vonatkozó elemzésén
keresztül a trendek, a folyamatosságok és törésvonalak kimutatása a további korrekciós
igények jelzésével együtt. Ennek során nyertek értékelést az eltérő változtatási technikák: a
szabályozás és az alkotmánybírói-ombudsman jogfejlesztés eltérő szempontrendszerei,
módszerbeli sajátosságai és időszakonként, illetve tematikai egységenként eltérő jelentősége.
A bemutatásra kerülő értékelések viszont nem minden esetben egyeznek meg a honvédelmi
tárca korabeli vagy jelenlegi hivatalos értékelésével annak ellenére, hogy azok kialakítása
során a szerzőnek több-kevesebb befolyása volt. A honvédelmi értékrend szerepének,
irányítási és vezetési következményeinek értékelése ugyanakkor általános szintű igényként
folyamatosan érvényesült a kidolgozás során: a haza katonai védelmére alkalmas alrendszer
fenntartásának és megszilárdításának igénye alapvető követelményt eredményezett.
A honvédelem alkotmányos keretei változásainak elemzése komplex megközelítést
igényelt: az okok és következmények szempontjából az alkotmányjogi alap-módszertant
színezték

a

politika-elméleti

és

szervezet-szociológiai,

valamint

biztonságpolitikai-

katonapolitikai elemek, amelyek időnként egymás vizsgálati területét determinálva
gyakoroltak hatást. A kutatási célok teljesítéséhez ezért komplex kutatási stratégiákat és
módszereket

alkalmaztam:

elsődlegesen

a

normaszöveg-összefüggéseket

kimutató

alkotmányos dogmatikai szemléletmód került kiegészítésre a szükségességi és alkalmassági
dimenzió

nemzetközi

biztonságpolitikai

környezet

által

kialakított,

jogon

túli

szempontrendszerének értékelésével. Ennek során az intézmények fejlődéstörténetének
elemzése körében az analitikus és induktív szemléletmód mellett a dokumentumelemzés és
értékelés nyert alkalmazást a szakirodalmi szempontrendszer feltárása és az alternatívák
bemutatása érdekében, illetve a békeidőszaktól eltérő szabályok értékelése során az analógiák
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alkalmazása is szerepet nyert. Az analízis és szintézis az összehasonlító elemzés, különösen
az alapjogi követelményrendszer áthatásának elemzése során nyert jelentőséget. A
részeredmények publikálása konferenciákon való részvétel útján valósult meg.
A 2014-es választások napjával lezárt jogfejlődést értékelő tanulmány kutatóhelyi vitáját
követően nyert jelentőséget a korábbi változat javaslatainak ütköztetése Simicskó István
2008-as doktori értekezésében foglaltakkal: a részleges tematikai átfedés és az eltérő
jogállapothoz viszonyítás alkalmat nyújtott a következtetések pontosítására. Az eredeti
tanulmány történeti-evolutív szerkesztését így felváltotta a lezárás időpontja szerinti
normaszöveg-tartalom ütköztetése a korábbi szövegváltozatokkal, eredeti szabályozási
igényekkel és az időközben ismertté vált biztonságpolitikai környezeti kihívásokkal. A jelen
tanulmány

az

Alaptörvény

és

azzal

kontrasztba

állította

Alkotmány

1989-es

szövegváltozatától kezdve értékelt, honvédelemmel közvetlenül összefüggő részeinek
elemzésére irányul, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze:
 államszervezeti rész:
o cél és keretek: az első kiemelt tárgykör a honvédelem rendeltetését vizsgálja,
azt az állami alapfunkciós keretet, amely a külső védelmi funkció alapvető
irányait határozza meg, voltaképpen a honvédelem nemzetközi jogi
környezetének lenyomataként;
o irányítás

és

szervezeti

intézményrendszer

jogállás:

alkotmányos

a

honvédelmi

beágyazottságát

és

feladatokat

ellátó

közvetlen

külső

környezetét vizsgálja az állami szervek rendszerében;
o a feladatellátás és annak módja: az állami erőszak-monopólium egyik
letéteményese, a honvédelmi intézményrendszer csak szigorú keretek között
funkcionálhat, amelyek – részben összefüggve az irányító szervek jogköreivel
– a feladatellátás szektorai szerint tagoltak, de a vezetési rendszer által
determináltak;
 komplex, az időbeliség által determinált tárgykörként a kivételes hatalom: a békétől
eltérő helyzetek sajátos jogalkotást is megengedő szabályozásában megjelenik a
feladatok és irányítási jogkörök modifikált hangsúlyú újraosztása, valamint ennek
hatása az egyéni jogokra és kötelezettségekre;
 a személyes jogállás és kötelezettségek: az ország külső védelmének funkcióját önként
vagy kötelezettség folytán ellátó személykör sajátos jog- és kötelezettségrendszerének
alkotmányos determinációi.
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Az Alaptörvény és az Alkotmány vizsgált tárgykört alkotó részei alapvetően a tagolás
általános rendjén kívül esnek, tartalmilag mégis összekapcsolódnak: utóbbi azt is megengedi,
hogy a koherencia-zavaroktól mentes rendszerezettség az Alaptörvény általános legitimitását
érintő vitától25 független értékelést nyerjen. Az Alaptörvény szektorális visszaigazolása
ugyanakkor további hipotézist is hordoz: az objektivitás igényével meghatározható az
alkotmányos szabályoknak olyan szelete, ahol – az alkotmányi vagy törvényi szabályozási
szint esetlegességeinek és tendenciáinak bemutatásán túl – tartalmilag összefüggő módon
megragadható a honvédelmi szabályozási tárgykör szükséges tartalma. E tárgyköri határok
felállítása feltételezi, hogy a szabályozási-logikai kapcsolat végigvezethető oly módon, hogy
az egyes elemek kapcsolódásai a rendszerezettség magasabb szintjét, az alrendszer-képzést
érjék el. Az alrendszer határai azonban feladatköri, szervezeti és személyi oldalról nem
feltétlenül esnek egybe. E vonatkozásban valamennyi szabály különböző célok és értékek,
valamint áldozatok összemérésén alapul, ahol ráadásul folyamatosan a más rendeltetésű
részrendszerek szabályai szempontjából kialakított általános alkotmányossági kívánalmak
sajátosan

érvényesülnek.

Így válik

a

honvédelmi

szabályrendszer

a

jogrendszer

alkotmányosságának sajátos „lakmuszpapírjává”: minden érvényes és értelmezhető, csak
másképp és sajátos körülmények között, ahol a szükségességi-arányossági mérlegelés
eredménye tipikusan eltérő.
A tanulmány ezért az államszervezeti és alapjogi rész sorrendjét a cél-eszköz rendszer szerint
írja le: szakít az alkotmányos tematizáció időrendjével és az Alkotmányon/Alaptörvényen
belüli elhelyezkedés mechanikus követésével, mivel az alapjogi korlátozások alkotmányos
követelményrendszere ugyan korábban jelent meg, mint hogy az államszervezeti
kapcsolódások jogdogmatikailag hivatkozást nyertek volna, azonban a korlátozások célja,
mint vizsgálati tárgy beemelése nélkül a tisztán alapjogi olvasat egy a jelenleginél
utópisztikusabb és egyszerűbb szabályozásrendszert eredményezne. A jelen sorok szerzője –
szakmai kötődésére is tekintettel – megkérdőjelezhetetlen szükségszerűségnek tekinti, hogy
egy államnak a külső védelem funkcióját valamilyen módon biztosítania kell, a szabályozási
változatok pedig csak a megvalósítás módszereiben engednek alternatívákat.

25

„Hosszú távon gátolja az Alaptörvény funkciójának érvényesülését, ha napi politikai érdekekből módosítanak
rajta – jelentette ki Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság (Ab) elnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott
előadásában. (…) Az alkotmány hosszú távú érvényesülése a szilárdságához, adott esetben a zártságához is
kötődik. Paczolay Péter szerint természetesen szükség lehet alkotmánymódosításokra, de fontos, hogy az
Alaptörvény magját jelentő szabályozások stabilak legyenek.” Litauszki (2012). E felfogás – végső soron – a
német alkotmányosság módosíthatatlansági elemének átemelését célozza.
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2. fejezet
A kutatás fogalomrendszere és történeti háttere

Az alkotmányos szintű honvédelmi szabályozás története így a folyamatosság és
megszakítottság dinamikus egységeként, illetve az alkotmányos túlszabályozottság és
alulszabályozottság oldaláról is értékelhető azzal, hogy a szabályozás alkotmányos és
elsődleges törvényi rendszere mögött kimutatható dogmatikai komplexitás alapvetően haladja
meg a rendszerváltás hajnalán kimutatható kezdőállapotot, illetve a hatályos normaszövegtartalmat.

E

dogmatikai

komplexitásra

a

jogvédő

szervek

(jelentős

mértékben

érdekképviseletek által provokált) tevékenysége meghatározó és továbbható eredményt
gyakorolt, függetlenül az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezései 5. pontjától: a
szabályozás során ugyanis az értelmezett normatartalom vált a meghaladandó vagy rögzítendő
szabályozási céllá.
A jelen tanulmány a korábbi Alkotmány szövegváltozatainak és az Alaptörvény tartalmi
elemeinek elemzése során az „alkotmányos” megfogalmazást egységes kategóriaként
szerepelteti. A két, összehasonlító vizsgálat alapvető tárgyát képező dokumentum
sajátosságainak megragadása az „alkotmányi”, illetve „alaptörvényi” jelzők útján valósul
meg.26 Az ötödik módosításra is figyelemmel, az Alaptörvény elemeivel együttesen kerül
kezelésre az Ár. törvény27 utólagos megsemmisítése és hatályon kívül helyezése ellenére is,
mivel az Alaptörvényhez közvetlenül kapcsolódó rendelkezéseket tartalmazott, ráadásul
honvédelmi elemeit a megsemmisítés nem is érintette.28 Az egymást követő szövegváltozatok
között kimutatható rendszerezési igény és az érdemi töréspontok törvényi szintre kiható
eredménye, hogy az egymást követő honvédelmi törvények tartalmi elemeinek jó része
folyamatos még akkor is, ha az egyik szövetségi rendszerből való kilépés (1991) majd
csatlakozás a másikhoz (1999), illetve az önkéntes haderőre áttérés (2004), majd a releváns
26

„Az Alkotmánybíróság ’az újabb ügyekben felhasználhatja azokat az érveket, amelyeket az Alaptörvény
hatályba lépése előtt hozott korábbi határozata az akkor elbírált alkotmányjogi kérdéssel összefüggésben
tartalmazott, feltéve, hogy az Alaptörvény konkrét – az előző Alkotmányban foglaltakkal azonos vagy hasonló
tartalmú – rendelkezései és értelmezési szabályai alapján ez lehetséges.’(Indokolás [40])” 22/2012. (V.11.) AB
határozat, idézi: 40/2012. (XII.6.) AB határozat
27
Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései (2011. december 31.) A kommunista diktatúrából a
demokráciába való átmenetről (a továbbiakban: Átmeneti Rendelkezések / Ár.)
28
Lásd a 45/2012.(XII.29.) AB határozat és a 33/2012. (VII.17.) AB határozat összevetését, valamint a korábbi
ombudsman AJB-2302/2012. számú beadványának eredeti márciusi, majd szeptemberi változatát.
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tartalékos rendszer késleltetett alkotmányos kialakítása (2010-12) alapvető cezúrákat hordoz.
A honvédelmi témakörök vizsgálatának ugyanakkor sajátos elemét tartalmazzák a
feladatszabó határozatok: megítélésünk szerint e stratégiai határozatok szerepe csak de lege
ferenda feladatszabás lehet: összeütközés esetén mindenkor a törvényi állapot a viszonyítási
pont, ugyanakkor a rendszer dinamikus tartalma szempontjából jelentőségük nem mellőzhető.
A szabályozás rendszere szempontjából a vizsgálat összehasonlított szegmenseit az 1949. évi
XX. törvény 1989. folyamán kialakított jogállami változatának időszakos módosításai, majd
az ezt hatályon kívül helyező, Alaptörvényre épülő szabályrendszer (az Átmeneti
Rendelkezésekkel egységként kezelve); a közvetlenül kapcsolódó kétharmados/sarkalatos
törvényi szint a három egymást követő, egyre szélesebb tárgykörre címében is utaló
honvédelmi törvénnyel; valamint a személyi állomány vonatkozásában egyrészt három –
személyi hatályában folyamatosan változó – hivatásos / szerződéses jogállási törvény,
valamint a vizsgált időszak nagyobbik felében hatályban lévő hadköteles szabályozás
alkotják. Az elemzés azonban a törvényi szintet csak a rendszerszervező elemek
megjelenítéséig, tehát az alkotmányos elemek törvényi szintű részletezése vagy az alkotmány
tehermentesítésére irányuló szabályok mélységéig érinti. Utóbbi kapcsolat meghatározó eleme
az Alaptörvény 1. cikk (3) bekezdése, amely az alkotmányos érték védelme érdekében
feltétlenül szükséges és a céllal arányos korlátozás körében csak olyan elvárást teremt, amely
a konkrét szabályozási elemek megsemmisítési vagy megvédési indokaként szerepelhet. A
rendszer kialakítása szempontjából azonban nem elégséges szinten egzakt szabály, így a
különböző mélységű korlátozási szintek rendszerbe épülését biztosítja anélkül, hogy a
szabályozás rendszerszintű, koherens intézményei adottak lennének.
Az elemzés kiinduló pontja szerint ugyanakkor a honvédelmi tevékenység funkcionális magja
egyértelműen a szükséges és folyamatos szabályozási tartományba tartozik: a funkció
állandóságának feltételezése nélkül a világbéke elterjedésének, alapvetően a vallások, vagy a
„történelem vége” teóriájának területére lépnénk, amely szempontoknak az elmúlt negyed
század történeti távlatai ellentmondani látszanak. Itt válik el a hit igazsága a biztonsági
gyakorlattól.29 Az időbeliség új dimenziójaként a honvédelmi érdek korlátjaként is megjelent
a fenntarthatóság, mint a jövő nemzedékek érdekeinek védelme. A drónok mellett a lokátor
29

Haid (2014) 292-293. pp. a ’Pacem in terris…’ kezdetű enciklikáról: „Az enciklika a legnagyobb teret a
fegyverkezésnek szenteli. Itt olvasható a legtöbb imperatív, egyértelműen elítélő és tiltó jellegű mondat is.
Kifejezetten hátrányos a gazdasági fölény fegyverkezési fölényre fordítása, és nem igazolható a ’ha békét akarsz,
készülj a háborúra’ elvével sem a fegyverkezési verseny az atomfegyverek korában. (…) A háború – a korszak
fegyvereinek megsemmisítő képessége ismeretében – semmilyen formáját nem ismeri el igazságosnak, és elveti
azt, mint a vitarendezés eszközét.”
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ügyben így vált a honvédelmi gondolkodás részévé a posztmodernitás. A honvédelmi
intézményrendszer viszont túl drága ahhoz, hogy cél nélküli, vagy céljaira alkalmatlan legyen.
Hiánya ugyanakkor empirikusan csak olyan időszakokban bizonyítható, amikor már a
rendszerépítés lehetőségei csaknem kizártak. Az pedig, hogy a politikum tipikusan
tartózkodik a honvédelmi-katonai kérdésfeltevésektől, még nem jelenti azt, hogy a haza
katonai védelme nem válhat politikailag megosztó, vagy éppen alapvető jelentőségű témává.
A jelen tanulmány a honvédelem megváltozott jogszabályi környezetében megjelenő
determinációkat,

okokat

és

következményeket

kutatja,

az

alrendszer

működési

szükségszerűségeinek meghatározó szempontként kezelésével. Ennek során az egyes
tematikus részek elemzett kapcsolódási pontjainak bemutatása arra irányul, hogy megjelölje
az alkotmányos tárgykörök fejleszthetőségének irányait. Ennek során az elméleti és a
jogalkalmazó szervek gyakorlatának elemzéséből adódó jogdogmatikai következtetések
vizsgálatán túl figyelemmel kell lennünk a politikai rendszerben a honvédelem szerepének
értékelésére is. Több alapvető államszervezési tényező együtthatása ugyanis atipikus
következményekkel jár az alrendszerben, legyen szó az élet/emberi méltóság védelmének
kötelezettsége érdekében veszélyeztetett helyzetbe kerülő személyi állomány jogairól, vagy
éppen az államszervezés egységesítésének mellékhatásairól egy integrált miniszteriális és
vezérkari szervezetben.
A jogpolitikai szintű, horizontális stratégiai döntések olyan kényszerpályákat eredményeznek
a haza katonai védelmére hivatott intézményrendszerben, amelyek makroszinten, a
„nagypolitikában”

tipikusan

csak

különböző

mértékben

értékelhető

veszélyekként

érvényesülnek. A szektor iránt limitált vonzalmat tápláló politikai vezető részéről egykor
állítólag elhangzott a közkeletű állítás megfordítása is, amely szerint: ha a fegyverkezésre és
honvédelemre korlátlan mértékű költségvetési forrást el lehet költeni, voltaképpen a haza
katonai védelmére fordított költségvetés folyamatosan csökkenthető is.30 A nemzetközileg
arányos költségmegosztástól távolodó felfogás ugyanakkor nem járt együtt a „ha más nem
tudja megoldani, jöjjenek a katonák” szemléletmód feladásával. E két, huzamos költségvetési
alultervezést eredményezően ható gondolatmenet abban összegezhető, hogy a politikum
szempontjából hazánkban választást determináló szerepe honvédelmi ügynek csak egészen
kivételesen lehet: ha e „nemzeti ügyként” definiált, állami funkció kényelmetlenséget
30

„Egyetérthetünk Tálas Péterrel abban, hogy az elosztható források szűkösségének időszakában sem a katonai
biztonsággal elégedett társadalom, sem a politikai osztály nem szokta pótlólagos forrásokhoz juttatni azt az
ágazatot, melyet sikeresnek minősít, mi több, kísértést érez arra, hogy további forrásokat vonjon ki arról a
területről.” Kern (2009) 84.p.
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eredményez, valószínűsíthető az elutasító társadalmi attitűd, legyen szó a hadkötelezettség
érintettjeiről, a katonai objektum kockázatai közelében lakókról, vagy éppen a szolgálatot
ellátók többletjuttatásairól. Ez a békeviselt megközelítés, amelyet a korábbi katonaélmények
nosztalgiája, vagy a következő generációk fegyelmezettségével összefüggő bírálatok csak
színezni tudnak. A szervezeti hatékonyság visszahatásaként ugyanakkor a hadsereg
szükségességét tagadók eszközeinek militarizálódása is kimutatható.31
A honvédelem jogi szegmensét a rendszerváltás óta érintő irodalom meghatározó részben az
igazgatási-irányítási terület szabályozás-technikai elemzésére, az alapjogok szervezeten belüli
kiterjesztő

trendjeit

kísérő

jogvédő

tanulmányokra,

vagy

a

nemzetközi

hadijogi

együttműködés-elemzésre tagolható. Hiányként értékelhető ugyanakkor a működés olyan
komplex megközelítése, amely az alrendszer hatékonyságának elősegítése oldaláról
determinált. Nem lehet ugyanis megelégedni azzal, hogy az érintett állami funkció
szükségessége nem kérdőjelezhető meg, a működőképességet a jogpolitikai elemzés oldaláról
is szükséges elősegíteni. Mindez azonban nem vonatkoztatható el attól az előfeltevéstől, hogy
a hatalommegosztáson alapuló alkotmányos rendszerben a honvédelem a stabilizálásra, nem
pedig a rendszer irányának meghatározására, a főhatalom megragadására alkalmas és
hivatott.32 Az alkotmányos feladatrendszer ellátására való alkalmatlanság ugyanakkor – végső
soron – az önálló állami lét megkérdőjelezésére is alkalmat szolgálhat (failed state).
A honvédelemre vonatkozó szabályozási rendszer eredeti, a politikai erők által a
rendszerváltás időszakában, a kerekasztal-tárgyalások során megkötött közjogi konszenzus
hatása azonban máig meghatározó. Ennek eredményeként számos, a honvédelmet érintő
szabály került nevesítésre az Alkotmányban. A cél a kezdeti időszakban a Varsói Szerződés
szervezetéből történő kiválás, illetve a szervezet megszüntetése és az ország függetlenségének
biztosítása volt. Az alkotmányos szabályozás során a honvédelem vonatkozásában jelentős
31

„Míg az amerikai hadsereg elnyomja az önkifejezést és a szabad véleménynyilvánítást, addig a bohóchadsereg
kreatívvá tesz; a hadsereg szolgaságot és konformitást követel, a bohóchadsereg viszont felszabadítja a
képzeletet, és szabadságot képzel; (…) Míg a seregben a fő érték a gyilkolás, az erőszak és a fosztogatás, addig
nálunk a jókedv, a barátság és a szabadság. Csatlakozz hozzánk, és szabadítsd fel magad!” (…) „A
bohóchadseregek megjelenése tehát nem veszélytelen, amennyiben nem alkalmilag összeverődött diákok
szórakozásáról van szó csupán, hanem küldetéstudattal rendelkező mozgalomról, amely tagokat toboroz,
fiatalokat lázít, és a gyülekezési jog gyakorlásának újfajta kérdéseit és nehézségeit veti fel a jogélet és a
rendfenntartás számára. (…) Az alternatív mozgalmak egyik fajtája, beazonosítható ideológiai háttérrel
rendelkezik, vagyis a baloldali-liberális tüntetők megnyilvánulási formája.” Bódi (2013) 250-251. és 253.pp.
32
„A ’C’ cikk alapján alkotmányos alapelv a hatalommegosztás. Ez az elv egyszerre jelenti a korlátlan hatalom
kizártságát, a hatalmi ágak elválasztását, egyensúlyát és együttműködésének kötelezettségét. Az alkotmányos
állam védelmének utolsó garanciája, végső eszköze az ellenállást biztosító rendelkezés, amely a demokrácia
védelmét, a hatalomkoncentráció megakadályozásának szükségességét fogalmazza meg, egyszerre alkotmányos
tilalomként és kötelezettségként. Ugyanakkor fő szabály szerint kizárólag az állami szervek jogosultak kényszert
alkalmazni.” Tóth (2013 b) 285. p.
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egyedi döntési jogkörök kerültek az Országgyűléshez, a hadüzenet, a békekötés, a különböző
rendkívüli időszakok (rendkívüli állapot, szükségállapot) bevezetése, továbbá döntés a
magyar és a külföldi fegyveres erőknek a Magyarország országhatárát érintő csapatmozgási és
állomásoztatási ügyeiben. Mindez a konszenzuális elemek garanciális szerepének elismerése
mellett alapvetően a civil kontroll egyfajta túlzott döntés-lassító felfogásaként is értékelhető
az eljárás időigényére, különösen pedig a nagy kétharmados elemekre tekintettel.
Az Alkotmány felhatalmazása alapján jelenlévő kétharmados támogatással került sor a
rendszerváltozást követően a honvédelmi, illetőleg a hadköteles katonák szolgálati viszonyára
vonatkozó törvény megalkotására, illetve ilyen támogatás lett volna szükséges a honvédség
béke- és minősített időszaki (különleges jogrendi) működésére vonatkozó további szabályozás
esetén is. A kétharmados szavazásra tekintettel e kérdésekben fogalmi szinten volt szükséges
a konstruktivitás, ezért a többpárti tárgyalásokon, illetőleg a parlamenti szakban a mindenkori
ellenzékkel a szükséges kompromisszumok megkötésére kellett törekedni, amelyhez képest
alternatívát csak az alkotmányozó többség elérésére jelenthetett. Az Alkotmánybíróság
döntéseire33 tekintettel ráadásul nemcsak az elsődleges szabályozás, hanem a kétharmados
törvények módosítása, illetve hatályon kívül helyezése is ilyen támogatottságot igényelt. A
döntés szerint egyébként a kétharmadosság alkotmányos előírása a rendszerváltás
időszakának politikai érzékenységi minősítését tükrözte, a törvények tartalmi fontosságával
azonban nem volt közvetlen összefüggésben. Így viszont végső soron a hivatásos és
szerződéses katonák jogállása, de akár a kollektív védelmi kötelezettséget tartalmazó
nemzetközi szerződést kihirdető törvény is egyszerű többséggel módosíthatóvá vált.34
Megjelent ugyan a 2006-os választásokat követően olyan alkotmányos technika, amely a
Kormány szervezet-alapítási szabadsága vonatkozásában kivételesen a feles törvényi
szabályozási lehetőséget alkotmányos szintre emelte,35 azonban a kivétel hatóköre csak
korlátozott maradt, rendszerszintű szabályozásra már nem volt alkalmas.
A honvédelmi tárgykörök megjelenése az Alkotmány szintjén azonban mégsem evidencia:
még jogállami keretek között is relatív, hogy a honvédelem kérdései milyen mélységben
kerüljenek alkotmányos szabályozásra. Az 1989. évi XXXI. törvénnyel megvalósított

33

Első megfogalmazásában lásd a 4/1993. (II.12.) AB határozat indokolását, amely a honvédelmi tárgykörű
alkotmányi rendelkezések kétharmadosságból eredő problémáit külön is kiemeli. Az 1/1999. (II.24.) AB
határozat e döntés elveit fejlesztette tovább a konszenzus-igény vonatkozásában.
34
A kétharmadosság honvédelmi következményei kiemelését lásd: Till – Kovács (1999) 19-21. pp.
35
Alkotmány 34. § (2) bekezdés
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alkotmányreformot megelőző szövegváltozat – a jogállami elvárások hiányában – különösen
szűken értelmezhette a honvédelmi alkotmányosság tárgyköreit:
 az 5. § (1) bekezdése – deklaratív jelleggel – az ország függetlenségének védelmét
tartalmazta,
 a 19. § (3) bekezdés g) pontja szerint az Országgyűlés a népszuverenitás
gyakorlójaként dönthetett a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről;
 a 28. § (2) és (3) bekezdése utalt az Országgyűlés háború vagy rendkívüli
körülmények esetén történő kivételes működési szabályaira;
 a 30. § h) pontja szerint az Elnöki Tanács (kollektív államfő) gyakorolhatta a
fegyveres erők magasabb rendfokozatú tisztjei esetében a kinevezés jogát;
 a 31. § (1) bekezdése háború vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély
esetén rendkívüli hatáskörű Honvédelmi Tanács létrehozását tette lehetővé az Elnöki
Tanács jogkörében azzal, hogy a veszély kihirdetésének és elmúltának mérlegelését is
e szervezet jogaként nevesítette;
 a 70. § pedig a haza védelmének kötelezettsége körében általános jelleggel írta elő a
katonai szolgálati kötelezettséget, illetve – a honvédelmi törvény módosítását
követően – a törvényben meghatározott feltételek esetén vállalható, helyettesítő
polgári (és fegyver nélküli katonai) szolgálat lehetőségét.
Az 1989 őszéig hatályos alkotmányszöveg tehát tartalmazott néhány olyan elemet, amelyek a
honvédelmi intézményrendszer működése szempontjából szükséges, de nem elégséges
minimumként értékelhetők. Összességében az államszervezeti szabályozási terület hiányos
volt, a kötelezettségekhez kapcsolódó alapjogi szint szabályozásának igénye pedig fel sem
merült. Ehhez a szabályozási helyzethez képest a köztársasági elnöki intézmény létrehozására
tekintettel az 1989. évi XXXI. törvénynek eleve tovább kellett lépnie. Az alkotmányozás
sajátos időbeli helyzete, a rendszerváltás során létrejövő politikai szervezetek félelme a
visszarendeződéstől jelentősen feldúsította az Alkotmány honvédelmi szabályozási elemeit. A
fegyveres erők alkotmányos fejezeti rangra emelésével kialakult az a tárgyköri keret,
amelynek egyes elemei esetében bemutathatók a változások még akkor is, ha a rendszerváltó
alkotmány-változat legitimitási hiánya általános jelleggel a teljes időszak során felvethető. 36 A
másik rendszerváltási alkotmánynovella, az 1990. évi XL. törvény a rendszer alapvető elemeit
36

„1989-ben ugyan ez a ’sztálini alkotmány’ olyan módosításra került, amelynek eredményeképpen a
demokratikus követelményeknek megfelelő alkotmány jött létre, de az ideiglenes alkotmány megalkotására sem
az utolsó pártállami parlamentnek, sem a Nemzeti Kerekasztalnak nem volt megfelelő legitimációja (a
népszuverenitás által, sem a szabadon választott országgyűlés, sem népszavazás nem erősítette meg).” Tóth
(2013 b) 259.p.
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– a kétharmados törvényi szabályozás szükségességének beiktatásán túl – viszont már csak
fogalomhasználati oldalról érintette.
A jelen tanulmány a honvédelem37 és a biztonság, biztonságpolitika38 fogalmait a Lakatos
László által meghatározott értelemben használja, a minősített időszakoknak a különleges
jogrend alaptörvényi összefoglalását megelőző fogalma vonatkozásában pedig Patyi Sándor
definícióját alkalmazza.39 Alapvetően mellőzi ugyanakkor a ’security sector’ fogalmát, mivel
a honvédelem hazai szabályozását az egységes szolgálati törvény koncepciójának
meghaladását követően már egyértelműen több jellemző választja el a rendvédelem/rendészet
alkotmányos szabályozásától, mint amennyi összeköti. Megítélésünk szerint éppen a
fegyveres erő belföldi felhasználhatóságának alkotmányos korlátozása az a konstans elem,
amely a hazai alkotmányos szabályozásban akkor is határokat szabott a honvédségi
fellépésnek, amikor – például fegyverzeti és eszköz-oldalról érvelve – az egyébként hatékony
és rentábilis is lett volna.
Az alkotmányos szabályozás elmúlt 25 éves történetében kimutathatóak olyan vitacsomópontok, amelyek alapvetően határozták meg a honvédelmi kommunikáció irányait. E
vonatkozásokban a kommunikáció elsődleges államszervezési, vagy alapjogi jellege időrőlidőre változott: nem mindig jelentek meg a problémafelvetések komplex jellegükben,
tipikusabb volt néhány, kompromisszumos döntéshozatalra érett mozzanat kiemelése.
Általános társadalomelméleti keretként szükséges ugyanakkor utalnunk arra is, hogy a
37

„A honvédelem tehát olyan – egyidejűleg szervezeti és tevékenységi – rendszer, amely a mindenkori
államvezetés biztonsági és honvédelmi stratégiájának megfelelő országvédelmi potenciálok és tevékenységek
összességét foglalja magába. A honvédelem, mint tevékenység pedig mindazon védelmi feladatok végrehajtását
jelenti, amelyeket – az alkotmány szerinti minősített időszakoknak megfelelően – az országot érhető agresszió és
más külső veszélyek elhárítására, továbbá a belső (országon belüli) veszélyek megszüntetése érdekében állami
szinten határoznak el és össztársadalmi, nemzeti érdekből, össztársadalmi részvétellel hajtanak végre.” Lakatos
(1997) 48.p.
38
„A biztonság fogalma szélesebb értelmű, mint az ország katonai biztonsága, hiszen napjaink komplex
értelmezésében a biztonság kiterjed az állam és az egyén biztonságának fogalmára, valamint a politikai, a
társadalmi, a gazdasági, a szociális és katonai szférákra egyaránt. Általános értelemben azonban a biztonság
fogalma rendszerint a politikai-katonai biztonság körére szűkül, ami természetesen szoros összefüggésben van a
biztonság más szféráival. (…) Az állami szintű biztonságpolitika két nagy területre terjed ki, amelyek relatív
egyensúlya biztosítja a biztonságpolitika eredményességét. Az egyik terület – amely normál időszakban prioritást
élvez – a béke megőrzésére, a válságkezelésre és a katonai konfliktusok (szélsőséges esetben a háború)
megelőzésére irányuló biztonságpolitikai tevékenység. Ennek eredményessége háttérbe szoríthatja ugyan a másik
– a háborús, kifejezetten katonai védelemmel kapcsolatos – biztonságpolitikai területet, egyetlen állam sem
mondhat le azonban a bármely biztonságpolitikai területtel kapcsolatos tevékenységről.” Lakatos (1997) 4243.pp.
39
„Az ország biztonságát fenyegető helyzet (a továbbiakban: minősített helyzet) fogalma alatt azokat a
veszélyhelyzeteket kell érteni, amikor az ország alkotmányos rendjét, szuverenitását, területi épségét, az itt élők
személy- és vagyonbiztonságát olyan társadalmi, civilizációs vagy természeti jellegű veszély fenyegeti, amelynek
elhárítása rendes kormányzati eszközökkel nem lehetséges. A minősített helyzet alkotmányos eljárás szerinti
megállapításától és ennek kihirdetésétől megszűnéséig minősített időszakról beszélünk.” Patyi S (1997) 31.p.
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vizsgált időszakban – hatékonysági hiátusai ellenére is – mindvégig érvényesülőként
értékeljük az államhatalmi korlátozottság tanát,40 valamint a katonai tevékenység döntő
mozzanata, illetve a politikum ehhez való viszonyulása szempontjából a von Clausevitz által
leírtakat41 azzal, hogy a tér és időbeli dimenziók összeszűkülése42 miatt a súlypont-elemzés
módszertanát43 tekintjük a katonai tevékenység oldaláról meghatározónak. Ezen állandósági
elemeken túl mutathatók ki az alkotmányos kimenetű tematizálási igények egymást követő
hangsúlyváltásai, illetve kapcsolódásai.
A rendszerváltás kezdetét, 1989-et domináló honvédelmi tematika elsődlegesen alapjogi
jellegű

volt,

azonban

a

hadkötelezettség

alternatív

szolgálati

formákkal

való

kiválthatóságának legalizálása hadsereg-szervezési következményekkel is járt. Ezzel
párhuzamosan megjelent államszervezeti tematikaként a honvédelmi minisztérium és a
parancsnokság/vezérkar elkülönítése 1989 végén, amely – legalábbis angolszász olvasatában
– a köztársasági elnök valós parancsnoklási jogkörét és az MH parancsnokának közvetlen
alárendelését is eredményezhette volna.44Az Antall-kormány (1990-1993) időszakában a
végrehajtó hatalom honvédelemből való kizárhatóságáról folyó vitának az alkotmánybíróság
40

„Ami az európai államfelfogást, az állam által alkalmazható legitim erőszakgyakorlás és az egyén, az egyén
által alkotott közösségek és az állam viszonyát más – elsősorban az autochton módon fejlődött kínai –
civilizációktól megkülönbözteti, az az állam hatalmának célhoz kötött korlátozása, mégpedig mind az egyén és az
állam, mind az egyéb közösségek és az állam kapcsolatában. Ez az a sajátosság, amely a nyugati államot
egyszerre teszi sebezhetővé és megújulásra képessé.” Haid (2014) 281.p.
41
„Látjuk tehát, hogy a háború nem pusztán politikai aktus, hanem valóságos politikai eszköz, a politikai
érintkezés folytatása, annak más eszközökkel való megvalósítása. Ami a háborúban még sajátságos, az
eszközeinek különös természetéből fakad.” Clausewitz (2013) 54.p.
42
„A közelmúlt fegyveres konfliktusainak tapasztalatait elemezve általánosságban megállapítható, hogy a 21.
század katonai műveleteiben továbbra is a jól felkészült katonáké és parancsnokoké lesz a főszerep. Ugyanakkor,
a katonai-technikai eszközök gyors fejlődése lehetővé tette az információ megszerzés-, a döntés meghozatala és a
csapás kiváltása idejének lerövidítését, amely megváltoztatta a katonai műveletek tervezése és vezetése
parancsnoki munkamódszerét, végrehajtás módját és felgyorsította azok ütemét, elsősorban a célpusztítás
tükrében. (…) a rendszer bármelyik súlyponti elemének támadása, vagy védelme nemzetbiztonsági kérdés, amely
védelmi síkon kihat az egész társadalomra, közvetett vagy közvetlen hatással van a Szövetség parancsnokságaira
és a tagállamokra.”Koós – Szternák (2012) 7. és 11.pp.
43
„A stratégiai súlypontelemzés megjeleníti az elsődleges erősségét egy szereplőnek, melyen keresztül elérheti a
stratégiai céljait. (...) A lehetséges súlypontok további vizsgálata során történik meg az egyes szereplők elemzése
(ellenség, együttműködő, semleges és szövetséges) annak érdekében, hogy meghatározzuk azok képességeit (mi
az, ami képessé teszi valaminek a megtételére), a szükségleteket (mi szükséges, hogy a tevékenység hatékony
legyen) és sebezhetőségük fokát (milyen módon lehet befolyásolni). (…) Egy rosszul meghatározott súlypont vagy
a felületesen elvégzett súlypontelemzés nagyban hozzájárulhat egy művelet kudarcához, ezért célszerű a
helyzetismeret kialakítása és fejlesztése során nagy figyelmet fordítani a válság gyökereinek feltárására és
megértésére, mert a tervező törzsnek csak így lehet esélye a helyes súlypont meghatározására.” Csombók (2013)
9-11. pp.
44
Az angol nyelvű szakirodalom a kormánytól független, alternatív parancsnoki lánc lehetőségének baloldali
politikai motivációját evidenciaként kezeli. Ezzel ellentétes, pusztán az 1946-os modell kötőerejére utaló
értékelés csak Fehér József, korábbi közigazgatási államtitkár felvetésében volt kimutatható. Lásd: Pisano,
Vittorfranco S.: Overview; In: Gilman – Herold (1995) 33.p., Simon (1995) 86.p. és 90-91.pp., illetve Kelemen:
A hadsereg feletti civil kontroll magyar tapasztalatairól 123.p., és Fehér József megnyitó beszéde 13.p.; In:
Szabó János – Szenes (szerk.) (1997)
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bevonásán túl a délszláv háborúból eredő gyorsított reagálási kényszerek igénye, illetve az
ebből eredő, kormányzati eszközt teremtő, új minősített időszak kialakítása vetett véget.45
Megjelent egyidejűleg látensen egy újabb alapjogi tárgykör, a depolitizálás sui generis igénye
az Alkotmányban, amelyet így a régi honvédelmi törvény már lekövethetett. Figyelemre
méltó jelenség, hogy a későbbi NATO-csatlakozást előkészítő követelményrendszer
ugyanúgy visszaigazolta a civil-kontroll elmélet elemeként a politika tilalmát rendszer
szinten, mint ahogyan a tranzitállami atipikus korlátozási szükségesség is az Emberi Jogok
Európai Bírósága által bevett érvelésnek bizonyult. Nincs alkotmányos lenyomata ugyanakkor
a legfontosabb változásnak, a Varsói Szerződés katonai integrációjából való kilépés és a
szervezeti megszüntetés igényének, mivel az új minősített időszak, a váratlan betörés nem
kötődik

kizárólagosan

az

önvédelemre

alapozott

honvédelmi

koncepcióhoz,

a

csapatmozgásokat, valamint a honvédelmi tárgyú nemzetközi szerződéskötést generálisan
akadályozó szabályozási technika pedig a rendszerváltástól kezdődően már adott volt. Az
átmeneti semlegességi alternatívának így az alapfeladat megjelölésén túl voltaképpen nem is
volt alkotmányos következménye. A Boross-kormány (1993-1994) félévében ezzel szemben a
honvédelem-irányítási vita folyományaként a minisztérium-vezérkar integrációjának, mint a
honvédségi működés kiemelt elemének szabályozási igénye erősödött, de – hasonlóan a
szolgálati jog kodifikálásához – a projekt lezárására már nem volt idő.
A kétharmados támogatottságú Horn-kormány (1994-1998) által visszavont, illetve más
koncepció szerint újragondolt projektek lezárását végső soron a NATO csatlakozás lehetősége
eredményezte, részben a civil kontroll igényeként újraéledő integrációs-irányítási kérdésben,
részint a szolgálati jog alapvetően törvényi szintre emelésében. Utóbbi tárgykör ombudsmanreflexiói következtében a jogpolitikai gondolkodás súlypontja az alapjogi tárgykörökre
helyeződött át, tipikusan egyoldalú jogkiterjesztő attitűddel. Az időszak jellegzetes
közpolitikai vitatémája a NATO-csatlakozási népszavazás megtarthatósága, időpontja és
feltételrendszere volt, amely az Alaptörvényig determinálta az országos ügydöntő
népszavazások általános szabályait. A kétharmados parlamenti többség ezen túlmenően is
lehetővé tett volna alkotmányos lenyomatú honvédelmi projekteket, azonban a többség
megosztottsága olyan időveszteséggel járt, amely lehetetlenítette a honvédelmi korrekciók
alkotmányos modifikációs technikáját.
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A fegyveres erők működőképtelenségét eredményező túlzott garanciák leírását, illetve a váratlan támadások
kezelésére alkalmassá tételének elemzését lásd Kelemen (1997) 123.p.

23

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

Utóbbi alkalmazása az első Orbán-kormányra (1998-2002) maradt, melynek alapvető külső
kényszereként értékelhető a szeptember 11-i események, valamint a NATO területen kívüli
aktivitásának fogalmi szintű átértékelést eredményező hatása. A többszöri kísérletből eredő
késedelemmel így megvalósulhatott a minisztérium-vezérkari integráció, alkotmányos szinten
atipikus szervezetet eredményezve, valamint első alkalommal a honvédelmi tevékenységelemeket érintő kormányzati-országgyűlési döntési hatáskör-átcsoportosítás. Folytatódott
ezzel a honvédelmi tárgykörök expanziója is alkotmányos szinten, mivel a kivételek
felsorolása a rendszerváltáskor meghatározott terjedelmet meghaladó eredménnyel járt.
Az igazgatási témák rendezését követően a Medgyessy/első Gyurcsány-kormány (2002-2006)
figyelme a hadkötelezettség békeidejű megszüntetése körében az alapjogi (pontosabban
alkotmányos kötelezettségi) tematika által vált determinálttá: ezzel egyidejűleg azonban EU
hivatkozásokkal megalapozva a rendőrségbe integrálódott a korábbi BM Határőrség, a
fegyveres erők gyűjtőfogalmának megszűnését is eredményezve egyúttal. Az önkéntes
haderőre irányuló alkotmánynovella további eleme volt a megelőző védelmi helyzet
minősített időszaki alternatívák közé iktatása.
A honvédelmi rendszerváltásként értékelt önkéntes haderőre áttérés döntően belső politikai
indíttatású megvalósításához képest a második Gyurcsány-kormány (2006-2010) időszakában
csak másodlagos jelentőségű pontosítás jelent meg alkotmányos szinten, tendenciájában
fenntartva az országgyűlési döntési jogkör csökkentését. Törvényi szinten ugyanakkor trenddé
erősödött a hivatásos/szerződéses állomány esetében a szolgálati- és munkakörülmények
alapjogi kihatással is bíró, szigorodó szabályozása: a járandósági rendszer és a politikatilalom vonatkozásában emelhetők ki elsődlegesen a válsággal indokolható szigorító
tendenciák. Kialakult viszont a honvédelem ügyének legnagyobb társadalmi kudarca, a
lokátor-elhelyezési vita, amely végső soron a honvédelmi érdekek természetvédelmi érdekek
alá rendelésével zárult, a helyi politikai tematizálás országos vetületeként.
A második Orbán-kormány (2010-2014) ehhez képest egyik korábbi elemmel sem szakított
sem tartalmi, sem szabályozás-részletezési oldalról: az Alaptörvény elsődlegesen a
honvédelem vonatkozásában rendszerező típusú konszolidációra törekedett. Az Alaptörvény
konszolidálási igényére utal, hogy a honvédelemre vonatkozó szabályok az alkotmányos
rendelkezésekhez képest koncentráltabban, tárgykör szerint csoportosítva találhatók meg. Igaz
ez még akkor is, ha például az Országgyűlés és Kormány esetében mindez látszólag utaló
szabállyal kiváltott ismétléseket eredményezett: a technika alkalmazása mellett a tematikus

24

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

áttekinthetőség magasabb foka volt elérhető. Az ezt megelőző alkotmánymódosítási cunami
alapjogi oldalról ugyanakkor a személyi állomány és abból kiváltak politikai jogait a
szükséges szintet egyértelműen meghaladóan korlátozta, illetve alkotmányos felhatalmazást
biztosított a szolgálati nyugdíj jogilag végső soron védhető, de alapvetően elbizonytalanító
hatású megszüntetésének. Az Alaptörvényben további új elemként a katasztrófavédelmi
intézmény- és kötelezettség-rendszer megjelenése hozott létre új erőteret a honvédelem több
elemében.
A folyamat azonban zárulhatott volna azzal is, hogy a honvédelmi tárgykörök szabályozási
mélysége az Alaptörvényben gyakorlatilag a kezdeti szintre szorul vissza: az új Alkotmány
elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III. 9) OGY határozat melléklete46 szerint a
rövid, tömör és emelkedett, a gyakori módosítások kiküszöbölésére irányuló normaszövegben
megjelent volna
 az alapvető rendelkezései között a háború és erőszak elutasítása és az együttműködésre
törekvés mellett a tagállamokkal közös hatalomgyakorlás lehetősége és az alapjogkorlátozás szükséges körében lehetséges hivatkozásaként a nemzet biztonsága,
 az alapvető jogok és kötelezettségek között állampolgári kötelezettségként a sarkalatos
törvényben szabályozandó honvédelmi kötelezettség és a tágabb alanyi körű
közteherviselés, valamint a rendkívüli jogrendi alapjog-felfüggesztés és korlátozás
körében

a

rendkívüli

állapot

és

szükségállapot,

illetve

az

alkotmányos

hatalomgyakorlástól eltérést engedő, külön nem nevesített időszakok sarkalatos
törvényi lehetősége,
 a köztársasági elnök vonatkozásában változatlanul a főparancsnoki jogkör, illetve a
feladatköri felsorolás törvényi kiterjeszthetősége,
 változatlan

formában

az

Országgyűlés

kiemelkedő

nemzetközi

szerződések

megkötésével, a háborúról és békéről való döntéssel, a honvédség külföldön való
alkalmazásával és az ország szuverenitását érintő más katonai csapatmozgásokkal,
valamint a rendkívüli és szükségállapot elrendelésével kapcsolatos jogköre,
 a Kormány honvédelmi és belső rendvédelmi tevékenységének ellátása, a honvédség
külföldi alkalmazásának és az ország szuverenitását érintő más katonai mozgásoknak
nemzetközi szerződésen alapuló, Kormány jogkörébe eső eleme, valamint

46

Tájékoztató az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak a képviselők alkotmányozó munkája támogatására
folytatott tevékenységéről.
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 a Magyar Honvédség vonatkozásában a kettős alapfeladat (a haza fegyveres katonai
védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása)
mellett a szükségállapoti korlátozott felhasználhatóság, a Kormány tipikus irányítói
jogköre, amelyet nemzetközi szerződés is korlátozhat, valamint a hivatásos állomány
párttagsági és politikai tevékenységre vonatkozó tilalma.
E szikár alkotmányos céltételezéshez képest lényegesen bővebb körben valósult meg az
Alaptörvény honvédelmi rendelkezéseinek meghatározása annak ellenére, hogy ez esetben az
adott alkotmányozó többségre tekintettel kizárólag a kormánypárti frakciók és a 9/2011.
(III.9.) OGY határozat 3. pontja szerinti „kodifikációs segítséget nyújtó” Kormány47 közötti,
rövid úton folytatott egyeztetések tárgya lett a tartalmi kiterjesztés. Figyelemre méltó
ugyanakkor, hogy az Alaptörvény hatályosulásának első két évében megszületett 5 módosítás
tartalma – az Átmeneti Rendelkezések vonatkozó pontjainak tartalmilag egyező átemelésén
túl – nem érintették a honvédelem alkotmányos szabályozási rendszerét. A kézirat lezárásakor
így alkotmányos és politikai értelemben egyaránt a honvédelem szabályozása egyáltalán nem
tűnik politikai üzenetnek: a honvédelem ügye ismét elveszítette közpolitikai jelentőségét a
katonai szimbolika állami protokollban való erősödése és a történelmi hősiesség értékének
hangsúlyozása ellenére is. A szabályozási relatív stabilitás viszont a személyi állomány
esetében elbizonytalanodással párosult: az egyre professzionálisabb tevékenység igénye és az
ellentételezési oldal közötti arányosság (ide értve a társadalmi elismertséget is) az állomány
szempontjából negatív irányban módosult, ami különösen a nemzetközi helyzet romlása
esetén hordoz kockázatokat.
Nem állítom, hogy a védelmi képesség elégtelensége az állami működés ellehetetlenülésének
kizárólagos, sőt még csak nem is tipikus megvalósulási formája, ugyanakkor a külső államok
irányában megjelenő csábítás plasztikus példáját bizonyítja a vizsgált időszak végére a Krímfélszigeten kialakult szituáció. Az utóbbi példa, ráadásul Magyarország közvetlen
környezetében, arra is rávilágít, hogy a többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló
bizalomerősítő intézkedések hatékonysága is limitált, mivel az erő alkalmazására való
képesség és az erre irányuló szándék elválása a külpolitikai mozgástér egyéb eszközeinek
alkalmazhatóságát eredményezi, a viszonosság más típusú kockázatainak mérlegelésével.48

47

E vonatkozásban a magánkodifikációk jogirodalmi megjelenése is a kormányzati szűrőn keresztül hatott.
„Jelen világunkban már nincs különbség helyi, regionális egyensúly, és a transznacionális vállalatoknak, de
az országoknak sincs a külső környezettől és a belső viszonyoktól elszigetelt egyensúlyi helyzete és fejlődési
48
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Ezzel szemben viszont a Magyar Köztársaság kormányainak ciklusokon áthúzódó tartalmi
sikereként értékeljük, hogy az ország euro-atlanti csatlakozása megvalósulhatott, a
biztonságérzet stabilitását eredményezve: 1999-ben csatlakozhattunk a NATO-hoz, majd
néhány héttel az ötödik évfordulót követően, 2004. május 1-én az Európai Unió tagjává is
válhatott az ország. A ciklusokon átívelő közös sikernek volt ugyanis egy eljárási
mellékhatása, az áthúzódó alkotmány-módosítási kényszer, amely tipikusan a minimumkompromisszumok sorozatát, illetve az ismétlődő szabályozási törekvések folyamatos
felbukkanását eredményezte. E két alkotmány-korrekciós irány, a NATO-nak és az Európai
Uniónak való megfelelési törekvés közös elméleti háttérkérdése, hogy nemzetközi integráció
kiválthat-e alkotmányos szintre is kiható igazodási kényszert?
A lépcső-teória eredeti kelseni megfogalmazásában a válasz adott: a nemzeti alkotmányok
felett a nemzetközi jog található, mint érvényesülési feltétel.49 A gyakorlatban ugyanakkor
tipikus a szuverenitás abszolút jellegéből kiinduló érvelés, ahol legfeljebb az alkotmány
önmaga nyithat beszűrődési lehetőséget az integrációs intézmények számára.50 Az utóbbi
felfogás szélsőséges olvasata szerint a nemzetközi integrációk fejlődéséből az alkotmányos
szabályok korrekciójának szükségessége nem vezethető le: mindez legfeljebb hatékonysági
(kényelmi) problémát eredményezhet, amely viszont már aktuálpolitikai, belső kérdésfeltevés.
A nemzetközi integrációs szabályozási szükségletek megjelenése ráadásul eltérő jellegű
alkotmányos tartalmakat is érinthet: míg a NATO-együttműködés hatékonysági bírálatai51
döntő módon a döntéshozatali-eljárási szinteket érintették,52 az uniós csatlakozás jelentős
részben az alkotmány anyagi jogi elemeire is kihatott. A hullámzó intenzitású alkotmánymódosítási folyamat53 részleges sikereket hozó, így kevéssé hatékony, entrópikus54
szabályozási tevékenységként értékelhető utólag. A releváns politikai pártok folyamatosan
újrafogalmazott szuverenitási elképzelése ugyanis – a mindenkori ellenzék együttműködési
készségének foglyaként – lemaradt az Európai Unió NATO-val részben rivalizáló

pályája. Valójában ez a 21. század egyik legfontosabb törvénye, de jövőjének reménye és esélye is.” Práger
(2008) 328.p.
49
Kelsen (1988) 38-46. p.
50
Ezen értelmezés kifejtését tartalmazza az első EU alkotmánymódosítás kísérőtanulmánya, illetve az
Alkotmány kommentárja is. Lásd Kukorelli – Papp (2002) 3-9. pp. és Balogh – Holló – Kukorelli – Sári (2002)
130. p.
51
A NATO-tagi érdekérvényesítés módszertanáról lásd: Gyarmati (2004) 23-25.pp.
52
A kivételt a feladatrendszeri rendelkezés többszöri kiterjesztése képezte.
53
A hét alkotmánymódosítást kiemeli: Patyi A. (2014) 20.p.
54
Pokol (1992) 232-233.pp. részletesen elemezte az ötletszerű, folyamatosan nyitott szabályozási eljárás
anomáliáit, szembeállítva a tudatos tárgykör-szűkítésre irányuló hatékony szabályozási modellel.
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biztonságpolitikai igényeitől, amelynek fejleményeit az EU alkotmányos szerződésével való
összevetés szemlélteti.55
Abban ugyanakkor a hazai biztonságpolitikai szakirodalom is megosztott volt,56 hogy a
NATO és az EU által egyaránt felvállalt békemissziós elemek közül melyik szervezet számára
milyen tevékenység ellátása adekvát. A változtatási igények jellegét módszertani oldalról
tovább színezte, hogy a NATO-igények változását nem kísérte nemzetközi szerződésmódosítás, csak politikai-stratégiai koncepciók elfogadása, szemben a jogközösségi karakterű
Európai Unióval. Reményeink szerint végső soron a biztonságpolitikai szabályozási vonulat
nyugvóponthoz érkezett: a szcenáriók57 közül az valósult meg, amely szerint az ország már
gyakorlott NATO-tagként késői szakaszban került ügydöntő pozícióba az uniós közös(?) külés biztonságpolitika katonai vonatkozásait illetően, az Európai Unió eszköztelensége és
Franciaország visszatérése a NATO katonai szervezetébe pedig végső soron a NATO
elsődlegessége mellett az EU-nak kiegészítő szerepet biztosít, területileg elsődlegesen
Afrikára, illetve limitált intenzitású missziókra korlátozva annak tevékenységét.
A jelen tanulmány az alkotmányozási folyamat elemzése során a biztonságpolitikai
szempontrendszert csak a szabályozási változatok vagy elutasításuk kiváltó okaként szemléli,
mivel a globális biztonságpolitikai körülmények egy-egy fordulópontja (a rendszerváltás,
majd Jugoszlávia szétesése, a koszovói krízis és NATO-bombázás, majd a szeptember 11-i
események és a terrorizmus elleni harc) a korábban evidensnek tűnő külső környezet

55

A jelen sorok szerzője már korábban felvetette, hogy a megkésett közjogi NATO-harmonizáció
kompromisszumai az EU által Amszterdamban felvállalt petersbergi feladat-spektrum vonatkozásában (EUSZ
17. cikk 2. bekezdés) problémákat vethettek fel. Lásd: Till (2000 a) 627-636. pp. Plasztikus szervezeti
különbség, hogy a NATO feladatrendszeri átértelmezései helyett az EU folyamatosan a feladatellátás
lehetőségének kodifikálására törekedett.
56
Gyarmati István víziójában a NATO tagjainak egy „Új Atlanti Kezdeményezésben” hitet kellene tenniük az
értékközösség mellett, valamint a tömegpusztító fegyverek és ballisztikus rakéták fenyegetésének kivédésére.
Ennek következtében visszaállhatna a védelmi szervezeti jelleg a bővítési folyamat során kialakult biztonsági
szervezeti szemlélet helyett. Az európai szövetségeseknek ugyanakkor esetenként fel kell vállalniuk a katonai
erő alkalmazását, de erre – vezető nemzet hiányában – csak a katonai oldal közösségiesítése lenne alkalmas.
(Gyarmati 2004 6-9. pp.) Deák Péter változata viszont a két nemzetközi szervezet mellé a vizsgálatba – önálló
szereplőként –az USA-t is bevonja. A globális és regionális eszkalációs veszélyeket hordozó konfliktusok
esetében – elvetve a be nem avatkozás politikáját – a következő feladatmegosztást vázolja. EU: a politikai
fellépésen túl legfeljebb békefenntartás, majd a békeidejű működés feltételeinek megteremtése, kötődve a
nemzetközi jogi és politikai legitimitáshoz. NATO: katonai erődemonstráció, esetleg a béke kikényszerítése,
pacifizálás katonai és rendőri eszközökkel, megszállásos békefenntartás – konszenzusos döntéssel, nemzetközi
jogi legitimáció hiányában is. USA: a nemzetközi egyeztetés kísérletét követően – esetleg alkalmi koalíciók
bevonásával – korlátozások, preemptív katonai akciók folytatása rendszerváltoztatási, fenyegetés-megszüntetési
és elrettentési vagy intervenciós okokból. (Deák 2004 26.p.)
57
Till (2000 a) 634.p. A tanulmány az EU-csatlakozás, valamint a II. pillér fejlődésének egymáshoz viszonyított
dinamikája függvényében többféle alternatívát vetett fel. Utólagos megítélésünk szerint a csatlakozásra a b)
opció szerint került sor.
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működésének magyarázatait alapvető módon értékelte át.58 Valószínűsíthető ezen túl egy
újabb töréspont az ukrán konfliktus, mint a korábbi NATO gyakorlat és érvrendszerek orosz
transzponálása következtében is, amely az 5. cikk reneszánszát eredményező kihívást jelez.59
Mindez ugyanakkor döntően csak a politikum és a jogalkotás, valamint a kormányzat
szférájának szűk körét érintette, alapvető társadalmi érdeklődés hiányában. Molnár Ferenc
értékelése szerint60 a civil társadalom viszonyulását a honvédelem kérdéseihez alapvetően
determinálta a szektor rendszerváltást megelőző zárt pártirányítása, és ebből fakadóan a
civilek

információ-hiánya. Az

elemzés

alapján

az

Alba

Kör

által

reprezentált

erőszakmentességi tematika (és ennek részeként a NATO csatlakozás-ellenes fellépés), illetve
a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL) által reprezentált hadkötelezettség-ellenes
vonulat az utóbbi tárgykörben közös akciókat is eredményezett, azonban radikális változást a
honvédelmi tárgykörök tematizálásában a lokális dimenzió megjelenése jelentett a radarügyekben, addig ugyanis végső soron sem a NATO-csatlakozás, sem pedig a NATO területen
kívüli akciói nem jutottak túl az értelmiségi viták szintjén.
A hadkötelezettség lehetett volna még országosan ilyen téma, de annak kiiktatása a
rendszerből – részben az Alkotmánybíróság népszavazást kizáró döntése nyomán – a politikai
pártok konfliktusainak és gyors egyeztetéseinek szintjén rendeződött. Ehhez képest a
szolgálati nyugdíj, valamint a szolgálathoz kapcsolódó egyes kedvezmények csökkentésére
vagy kiiktatására irányuló folyamat a társadalmi megítélés szerint nem eredményezett
szimpátia-fellépéseket, illetve még nem érte el azt a szintet, hogy a szektor személyi állomány
oldaláról történő kiürülése kezelendő veszéllyé váljon.61 A szociológiai elemzés értékelése
során ugyanakkor célszerű figyelembe venni korrekciós elemként, hogy az SSRterminológia62 magyarországi behozatala – hasonlóan az amerikai példához63 – nem
eredményezett átjárhatóságot a honvédelmi és rendészeti szférák terminológiái és tematikái
között, a radar-ügyben alkalmazott civil eszköztár pedig már 1996-ra komplexitásában
58

Görög (2011) 14-15.pp. a 2010. évi lisszaboni stratégia alapján 7 feladatcsoportot különít el az alábbi
sorrendben: nukleáris proliferáció, terrorizmus (kombinálva az előzővel), külső instabilitás áthatása a NATO
országok területére, kiber- és űrhadviselés, az energia-biztonság veszélyeztetése, klímaváltozás és vízhiány,
valamint a hagyományos állami fenyegetések (részben ballisztikus) újraéledése.
59
Az expedicionális haderőszervezés bírálatát lásd Simicskó (2008) 14-15.pp.
60
Molnár (2006): 111-136.pp.
61
Felméry (2013) 8-9. pp. az átlagos bérszínvonalra sorolta a fegyveres és rendvédelmi állományt, szemben a
kormánytisztviselők átlagbér feletti besorolásával.
62
Security Sector Reform: valamennyi fegyveres állami tevékenység rendszerszintű egységként kezelésére
alapított elmélet és külpolitikai gyakorlat.
63
„In the United States there has been reluctance to use the term ’security sector’ because of a long history of
distinguishing between foreign assistance that support military training and capacity and foreign assistance that
supports institution of internal security and the judiciary.” Mendelson Forman (2006) 37.p.
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elemzett módon alkalmazást nyert,64 az informatikai alkalmazások és a szociális média
szerepe hatékonyság-többszöröző szerepet nyert a későbbiekben.
Meggyőződésünk,

hogy

a

hadkötelezettségi,

nemzetközi

katonai

együttműködési,

környezetvédelmi és járandósági konfliktusos tematikák együttese, mint artikulálható
kérdések végső soron meghatározták a honvédelem alkotmányos szabályozhatóságának
dinamikáját, amelyhez képest az irányítási-vezetési szervezetrendszer korrekciói csak a
politikai osztály szempontjából eredményeztek másodlagos jelentőségű tematizációt.65 Az
alkotmány-módosítások ad hoc problémafelvetéseihez képest így egyedül a NATOcsatlakozás előkészítésének időszaka (1994-1998) nyújtja a kapcsolódó témakörök
egyidejűségét, ahol a logikai rendszerezési lehetőség adott a problémafelvetések
időbeliségének és kapcsolatrendszerének bemutatására. Tekintettel arra, hogy a projekt
felcserélt szerepekkel több cikluson áthúzódó feladatnak bizonyult, az akkori kérdésfeltevések
az Alkotmányból az Alaptörvénybe átvezető fejlődés egyik konszenzuális mozzanatának
tekinthetők.66
A csatlakozás szükségessége vonatkozásában a kulcsszó a semlegesség megvalósíthatósága és
költségei voltak: mennyiben és mennyiből garantálható egy kisebb méretű állam
szuverenitása, erre irányuló nemzetközi konszenzus hiányában. Előkérdésként ugyanakkor
felmerült, hogy van-e szükség a NATO-ra egyáltalán a kétpólusú világrendszer felbomlása
után. Az 1990-es évek közepén zajlott viták csatlakozás-párti érvrendszere szerint a
semlegesség részben drága pénzben és eszközökben, vagy pedig elvi szinten nem
felvállalható eszözökkel jár,67 részben pedig illúzió, mivel a látszólagos garanciák ellenére is
van biztonsági kockázat, és szuverenitás-sértési kihívás,68 valamint a nem állami szintű
kockázatok kezelhetetlenek a területi determinációk miatt.69 Összességében megállapítható,
hogy a délszláv háború visszatérő hatásai végső soron elégséges fenyegetést jeleztek a
releváns politikai erők részére annak érdekében, hogy az integrációs cél ne legyen
64

Lásd: Till (1997 a) 263-273. pp. azzal, hogy a külföldi notabilitások megszólítása helyett e tematikában csak a
külföldi közvélemény felrázásának eszköze volt értékelhető.
65
Caparini-Fluri-Molnár (2006) 249.p. leírása szerint a nemzet biztonságával kapcsolatos kérdések általában –
országoktól függetlenül – túl absztraktak a közérdeklődés fenntartásához. A NATO/EU csatlakozás által
felkeltett figyelmen,valamint a legitimációját vesztett sorkatonai szolgálat megszüntetésén túl a szeptember 11-i
események és katonai következményeik csak színezni tudták az érdeklődés csökkenésének általános trendjét.
66
„Felvetődik a kérdés, hogy miért nem volt katonai, honvédelmi kérdésekben még érintőlegesen sem vita az új
törvények kapcsán. A válasz nemcsak a tartalmi azonosság magas százaléka lehet, de ok lehet az is, hogy a
törvényi szabályozás zömében 2/3-os volta miatt többpárti, konszenzusos megállapodására volt szükség a
módosítások megszületése érdekében.” Kovács (2014) 223.p.
67
Orbán (1997) 446.p.
68
Orbán (1997) 444-446.pp.
69
Szenes (1999) 67.p.
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megkérdőjelezhető. Az már más kérdés, hogy a NATO-csatlakozás mennyiben volt végső
soron eszköz-szerepű, mint az EU csatlakozásra érés szimbolikus lépcsőfoka, a nyugathoz
tartozás bizonyítéka, függetlenül a látens értékközösségi olvasattól.70
A csatlakozáshoz ugyanakkor a szövetség meghívását is el kellett nyerni, amelynek során
alapvető jelentőséget nyert a PfP program értékelése: ami ugyanis egyik oldalról a felkészülés
intézményrendszerének is tűnhetett, az ténylegesen annak elodázását eredményezte: a
gyakorlópálya így csak relatív biztonsági garanciát nyújtott, amíg legalább részleges
kimunkálást nyert a csatlakozás feltétel- és szempontrendszere.71 Nem mellőzhető azonban
annak figyelembe vétele sem, hogy előzetesen tényleges biztonsági beruházás is megvalósult
a délszláv konfliktus által jelzett légtérvédelmi hiátus vonatkozásában.72 Megítélésünk szerint
a csatlakozás feltételei, az arra való alkalmasság relatív jogi mércéjeként csak egy politikai
dokumentum, a NATO 1995-ös Bővítési Tanulmánya73 értékelhető, amely viszonylag
részletes harmonizációs útmutatót tartalmazott, mind a stratégiai koncepcióknál, különösen
pedig a Washingtoni Szerződésnél mélyebben érintve e kérdést. Ennek során jelent meg a
dokumentumban az alapértékek közössége (ide értve a demokráciát és az egyéni
szabadságjogokat is), az együttműködésre alkalmasság döntéshozatali oldala, a befogadó
nemzeti támogatás intézményesítésének kötelezettsége, a NATO nukleáris elrettentési
politikájában való részvétel kötelezettsége a területre telepítés lehetőségének tagállami döntési
opcióként nyitva hagyásával, valamint a mintegy 1200 dokumentumnyi NATO-szabálytömeg
adaptálása a külföldi állomásoztatás nemzeti döntéshozatali tárgykörben hagyásával. A
politikai mérlegelést biztosító szempontrendszer elvárásainak koncentrálása mutatható ki a
későbbi stratégiai koncepciókban, ahol már a hangsúlyozott elemek a kollektív védelem az
elrettentés lehetőségét is megalapozó értelemben, a krízis-menedzsment, amely a
veszélyhelyzetek széles körének politikai és katonai eszközökkel való kezelését biztosítja,74
illetve a kooperatív biztonság, amelybe a nem 5. cikk szerinti tevékenységek széles köre is
besorolható. Mindezen feladatok együttese alkotta azt a kötelezettségi rendszert, amelyet – az
70

„A változó objektív körülmények – amelyek jelentős részének befolyásolhatósága nemzeti szinten lehetetlen –
arra ösztönzik a demokratikus államokat, hogy érdekeiket szövetségi keretekben, érték és érdekközösségekben, az
erre a célra létrehozott szervezetek révén (NATO és EU), ezáltal nagyobb hatékonysággal juttassák kifejezésre.”
Simicskó 2008 8.p
71
Juhász (2000) 40-41.pp.
72
Valki (1999)167.p. kiemeli a NATO Békepartnerségi Program keretén belül megvalósított légtér-ellenőrző
központ (ASOC) beruházás kapcsolatát az eredetileg 2002-ig kiépíteni kívánt három háromdimenziós digitális
radarállomással.
73
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm Lásd különösen a hivatkozások sorrendjében: a
70., 46., 54., 55., 57. és 77. pontokat.
74
“Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation”
Adopted by Heads of State and Government in Lisbon 2010 4. pont
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alapító szerződés formális módosítása nélkül is kiterjesztett értelemben – biztosítani kellett a
csatlakozó országoknak.
Magyarország teljesítményét az elemzők e szempontrendszerhez képest mérlegelték, 75 így a
régió stabilizálásának elsődleges forrásává a NATO vált az EU helyett.76 A követelményrendszerrel kapcsolatban ugyanakkor megállapítható, hogy – végső soron – a katonai
kiadások emelésére irányult, relatívvá téve az olcsóbb honvédelem érveit a semlegességi
vitában amellett, hogy ténylegesen az EU-csatlakozás előkészítési igényei és az IMF
elvárások is részben ellentétesnek bizonyultak.77 A NATO önkorlátozása folytán ugyanakkor
a nukleáris erőkkel kapcsolatos ellenvetés kivédhető maradt a politikai dokumentumok
szintjén is.78 A NATO-csatlakozás követelményi oldalával magyarázható ugyanakkor, hogy
miért kellett alkotmányos szinten korrigálni a honvédelem rendszerének irányítási szegmensét
a minisztériumi integráció vonatkozásában, amely a honvédelmi alrendszer általános
törvényességi követelményeiből még csak közvetve lenne levezethető.79 A ’Security Sector
Reform’ (SSR) formájában a külföldi közreműködők által lefordított civil-kontroll gyakorlat
értelmében ugyanis az egyébként országonként eltérő jogtechnikai megoldások közös
célrendszere a katonai tevékenységgel összefüggésben a civil döntéshozatali kapacitás és a
kiszámíthatóság erősítése, a védelmi tervezés során az átláthatóság biztosítása, a kiadások
tervezhetősége és finanszírozhatósága, a forráselosztás során a társadalmi prioritások
érvényesítése, a civil társadalom érdeklődésének a szektor kérdéseire való irányítása, a
regionális és térségi béke és biztonság környezetének erősítése, a lefegyverzés és a haderő
szükséges méretének kialakítása a volt katonák társadalmi integrációjával. E folyamat
értelemszerűen egy intézmény-kialakítási első fázisra, valamint egy későbbi fázisra osztható,
ahol a társadalmi működtetési gyakorlat szerepe a meghatározó.80 Az átfogó, holisztikus
szemlélet célja végső soron az állam egyik alapvető funkciója, a polgárok megvédése körében
a hatékonyság, a demokratikus ellenőrzés és irányítás, valamint a kiszámíthatóság emelése
volt a fejlődő és tranzit-államokban.

75

Matus – Szenes (1998). 13-14.pp. és Nagy (1998): Magyarország a NATO-ban 24.p.
Ewa Prejs (1998) 228-229.pp.
77
Valki (1999) 120.p.
78
Valki (1999) 122.p.
79
Jogállami, a legfelső államvezetés döntéseinek függvényében reagáló, integrált feladatrendszerű,
modulrendszerű, feladatorientált (veszélyfelszámoló), differenciált reagáló-képességű, a belső fenyegetettség
megszüntetése szükség szerint alkalmas szervezet. Lakatos (1997) 52-53.pp.
80
Mendelson Forman (2006): 32., 34-35. és 37.pp.
76
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A koncepció szempontból a nemzet biztonsága vagy a közrend olyan fogalmak, amelyeket a
nemzetközi jog egyes alapvető jogok korlátozási hivatkozásaként befogad. Az ezzel való
visszaélés megakadályozása voltaképpen a civil irányítás, valamint az azt is kontrolláló civil
társadalmi ellenőrzés feladata.81 A civil kontroll kiemelt kérdésköreként fogalmazódott meg a
haderő honvédelmi tárca (és ezáltal a kormányzat) alá rendelése, illetve a köztársasági elnöki
jogkörök egyértelműsítése a háborús vezetés vonatkozásában.82 A civil kontroll,83 mint
követelmény végső soron a haderő veszélyes eszközök feletti rendelkezési lehetőségének
’veszélyes helyzeti energiájából’,84 illetve annak kordában tartási igényéből ered, másik
oldalról közelítve ugyanakkor a pártpolitika meg nem engedett eszközeitől való lehatárolásra
is vezet. A kormányzat militarizálódása és a haderő pártpolitizálódása, mint veszélyek között
végső soron a demokratikus intézményrendszer szilárdsága, illetve a katonai önmérséklet
elsődleges eszközeként a fegyelem, mint az alapvető jogokra is kiható (ön)korlátozó tényező
válik a rendszer működtetésének alapjává.85
A probléma ugyanakkor döntéshozatali oldalról is megközelíthető: hol kezdődik a katonai
szféra döntéshozatali önállósága, amely a választott civil vezetők felhatalmazottságából ered,
azonban delegáció útján (a civil oldalról megszabott határokkal) végső soron autonóm
mérlegelési lehetőséget eredményez oly módon, hogy annak (politikai) következményi oldala
alól a civil vezetés már nem mentesülhet.86 Ez az elméleti vita legalább annyira értelmezési
keretet nyújt a légierő fegyverhasználati későbbi szabályainak kihívásaira, mint az 1995-1997.
között exponált köztársasági elnöki főparancsnoki szerepzavar esetében is.
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Capirini-Fluri (2006) 12-13.pp.
Simon (1995) 104. és 155.pp.
83
A civil minőséget ugyanakkor színezték a szakértelmet megalapozó katonai előéletek, illetve a civil
szakértelmek részleges katonai szocializációt követő ténylegesen egyenruhás megjelenési formái. Lásd
Martinusz (1997) 31.p.
84
Kelemen (1997) 119.p.
85
„A hadsereg civil kontrollja igényli, hogy a választott civilek hatékonyan intézzék a területeket érintő négy,
átfogó problémát. Meg kell előzniük a hadsereg közvetlen kihívásait a civil fennhatóság ellen, el kell szigetelni a
fegyveres erőket a ’pártpolitikusoktól’ és biztosítani kell a fegyelem fenntartását a fegyveres erőknél. Végül a
politikusoknak meg kell tanulniuk azt, amit Samuel Huntington a ’civil-katonai kapcsolatok modern
problémájának’ nevezett: a szakember és a miniszter közötti kapcsolatot. A fejlett demokráciák ezt csak részben
oldották meg, megtalálták azt a módot, amely lehetővé teszi a civil-katonai kapcsolatok első három
problémájának ellenőrzését, de az utolsó probléma megoldatlan maradt.” Bland (1998) 85. és 101.pp. A
fegyelemből eredő engedelmesség tipizálását lásd: Kardos (1997) 7-8.pp.
86
„A civil-katonai problematika lényege politikatudományi megközelítésben: a felelősség delegálása az eszmei
civiltől az eszmei fegyveres erőhöz. A delegációs hatáskör valószínűleg növelhető és csökkenthető, és ezzel
összefüggésben jobban megfigyelhető lesz a katonai viselkedés. Valószínűsíthető, hogy a delegált hatáskört a
katonák bővíteni akarják, s ha még csupán alkalmi bitorlásra is, de több felhatalmazást akarnak, mint amennyit
a civilek szándékoznak számukra delegálni. (…) A probléma centrumában ma is a civil-katonai problematika áll:
a fegyveres erő olyan erős legyen, hogy meg tudja védeni a civileket, de ne legyen olyan erős, hogy semmibe
vehesse a civil irányítást.” Szabó János (2000 a) 21. és 23.pp.
82
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A korabeli csatlakozásra érettség értékelése meglehetősen elutasítónak tekinthető Jeffry
Simon szembesítése alapján, mivel a bővítés politikai mérlegelést engedő kritériumai esetében
Magyarország sajátosságai a regionális trendektől eltérő problémákat is hordoztak. A bővítési
követelmények politikai részét a partnerségi együttműködés intézményei, a demokratikus
politikai intézmények és a szabadpiaci gazdaságpolitika érvényesülése, valamint az OSCE
által értékelt jószomszédi politika és az emberi jogok tisztelete képezték. A haderő
vonatkozásában a kapacitás és az interoperabilitás minimális szintje mellett a demokratikus
kontroll hatékonysága már megkérdőjeleződött kapcsolódva az elnöki és kormányzati
hatáskörök

alkotmányos

bizonytalanságához,

így

a

katonai

vezetés

kormányzati

felügyeletéhez, a parlamenti költségvetési felügyelet elégtelenségéhez, valamint a társadalmi
presztízs helyreállításának igényéhez.
Ennek során a szervezeti integrációs kérdésfeltevés végső soron téves céltételezésként került
értékelésre,87 illetve az összegzett értékelés is a feladatokat és kételyeket hangsúlyozta. 88 A
HM-HVK integráció, mint a civil kontroll problematika közjogi irányítási szintről katonai
vezetési szintre transzformált szabályozási válasz így viszont egy létező, és az amerikai
értelmezés szerint domináns szükségletre adott válasz volt, amely azonban nem feltétlenül
oldotta fel a probléma tényleges társadalmi hátterét. A nyílt vezetési konfliktusok korszakát89
átvezette ugyan az atipikus minisztériumi működés árnyaltabb együttműködési technikáiba,90
ennek következtében azonban a Magyar Honvédségen kívüli szervezetek esetében később
alapvető problémák jelentek meg legyen szó az önálló Nemzetvédelmi Egyetemmel
87

„A vezérkar és a parancsnokságok kormányfelügyelete békeidőben, a civil védelmi minisztériumon keresztül
történik. (…) a nyugalmazott katonatisztek, akik ’civil’ védelmi miniszterekké váltak, megengedték, hogy a
vezérkar a védelmi minisztérium részévé váljon, nehogy a minisztérium gondoskodjon a hadsereg felügyeletéről.
Ez részben a legitim védelmi szakértők – katonák és civilek – hiányából eredt, akik a védelmi vagy biztonsági
ügyeket képesek intézni a törvényhozás vagy a szélesebb nyilvánosság előtt (a törvényhozói kapcsolatokon és a
közügyeken keresztül).” Simon (1995) 136-141.pp.
88
„A három leendő NATO-tag közül Magyarország a legsebezhetőbb a következő okok miatt: (1) a hadsereg és a
NATO-tagság alacsony társadalmi támogatottsága, (2) a NATO-tagság terheinek és kötelezettségeinek nem
megfelelő értelmezése, (3) a nyilvánvaló elkötelezettség hiánya a közös védelmi terhekből Magyarországra jutó
rész felvállalására, (4) a NATO-tagságról tartandó népszavazás bizonytalan következményei.” Simon (1995)
141.p.
89
„Magyarországon a civil-katonai együttműködés problémái időről időre a mindenkori honvédelmi miniszter és
a vezérkari főnök (honvédségparancsnok) konfliktusában csúcsosodtak ki. 1990-ben az akkori parancsnok,
Lőrincz Kálmán arra hivatkozva nyújtotta be lemondását a köztársasági elnökhöz, hogy a honvédelmi miniszter
akadályozza őt törvényes jogkörei gyakorlásában. (…) Az átfogó koncepcióval fellépő jelenlegi vezetés
törekvéseivel Végh Ferenc vezérkari főnök nem azonosult, sőt egyre határozottabb ellenállást igyekezett
szervezni, ami végül a lemondásához vezetett.” Kelemen (2000) 152-153.pp.
90
„Mindenképpen ebbe a sorba tartozik az is, hogy az esetleges integráció után rendezzük a vezérkari főnöknek,
mint szereplőnek a jogállását, a jog- és hatáskörét, hiszen a magyar jogrendszerben nem volt és a magyar
minisztériumokban sincs ilyen jellegű beosztás, vagy két államtitkári beosztás. De mivel a Magyar Honvédség, a
Honvédelmi Minisztérium helyzete speciális, ezért ezt a jogrendszerben is szabályozni kell.” Végh Ferenc: A
második témakör vitájának összefoglalása; In: Szabó János – Szenes (1997) 94.p.
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kapcsolatos vitákról, az Állami Egészségügyi Központról, a közigazgatási államtitkári
szintről,91 a katonai nemzetbiztonsági tevékenységről, vagy a honvédelem összkormányzati
kérdéseiről.92 A csatlakozást követő közjogi vitákból azonban a civil kontroll (és az SSR) már
kívül rekedt: az érdeklődés homlokterébe a működés és a külső irányítás kérdései kerültek az
államszervezeti

oldalról.

E

probléma

fogalmi

apparátusa

a

fegyveres

szervek

részkategóriáihoz, valamint azok állami szervtipológiába sorolásához kapcsolódik.
E fogalomrendszer viszonyítási pontja a fegyveres erő fogalma, amely többes számú
változatában 2004-ig gyűjtőfogalomként a Magyar Néphadsereget, majd jogutódját a Magyar
Honvédséget foglalta össze a Határőrséggel. Utóbbi szervezet átmeneti, kettős jellegű volt:
míg

béke

idején

a

határrendészeti

feladatai

domináltak,

az

állam

területének

veszélyeztetettsége esetén a Magyar Honvédség alárendeltségébe kerültek egységei, illetve a
sorállomány

szolgálattételi

kötelezettségére

is

támaszkodott.

A

gyűjtőfogalomként

alkalmazott ’fegyveres erők’ megfogalmazás kiürülése után az Alaptörvény a ’fegyveres erő’
fogalmat egyes számban a Magyar Honvédség műfaji megragadására hozta vissza
szimbolikus jelleggel, ráadásul közvetlenül is utalva a Honvédségre: utóbbi etimológiája
egyébként a haza védelmére utaló összetétel, amely a fegyveres, erőszakos tevékenység
lehetőségét önmagában is átvezeti a honvédelmi törvény értelmező definícióin túl is. A
honvédelmi tevékenység szükségessége szempontjából így elfogadjuk Farkas Ádám
értékelését,93 figyelemmel a tartalom természetes kapcsolódására a minősített időszaki
(különleges jogrendi) tematikákhoz.94 A tanulmány ugyanakkor mellőzi a katonai
tevékenység privatizálását, a „Private Military Companies”-problematikát,95 mivel értékelése

91

Lásd részletesen: Kádár (2011) 16.p.
„A honvédelem komplex rendszerében meghatározó jelleggel rendelkeznek mind a tevékenységi, mind a
szervezeti formák – így a honvédelemre vonatkozóelvek, a honvédelemben résztvevő (fegyveres és polgári)
szervek, az ország védelmi képessége és a képesség növelésére irányuló tevékenység (tervezés, szervezés,
felkészülés, irányítás, ellenőrzés), valamint a védelmi erőt meghatározó potenciális tényezők (lakosság,
gazdaság, katonai erő). Ezt a komplex rendszert alapvetően a külső fegyveres agresszió elhárítása érdekében
kell megszervezni – azonban a hatályos alkotmányos rendelkezésekből kiindulva nem kizárólagosan.” Lakatos
(1997) 47.p.
93
„Intézményi és antropológiai szempontból tekintve tehát az állam alapvető fogalmi eleme az erőszak. Az állam
a maga erőszak-alkalmazó, illetve azzal fenyegető szervezeteivel, pontosabban az ezek által gyakorolt, igazolt és
törvényes erőszakkal tartja fenn a társadalom rendjét. Mondhatnánk azt is, hogy a társadalmat fenyegető
illegitim erőszak ellen az állam a minősített erőszakkal veszi fel a harcot.” Farkas (2014 b) 5.p.
94
„A különleges jogrend – a veszélyeztetettségnek megfelelő tartalmú - gyűjtőfogalma alkotmányos
terminológia. A fogalom az országvédelem szabályozási területén is elfogadott, korábban minősített időszakként
nevesített kategória, tartalma szerint pedig a normál időszakoktól (békétől eltérő) helyzeteket jelöli meg az
ország szuverenitása és területi épségének, az állami működés fenntarthatóságának, az állampolgárok
létfeltételeinek biztosíthatósága érdekében, amikor a hatalommegosztáson, a fékek és ellensúlyok rendszerén
alapuló hatalomgyakorlás elégtelen a veszélyek kezeléséhez.” Lakatos (1997) 2-3.pp.
95
Lásd Wouters (2010).
92
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szerint az önkéntes tartalékos rendszer alkotmányos alapra helyezésével és kiterjesztésével e
dimenzió veszélye megszűnt, vagy legalábbis a szűkebb gárda-problémára korlátozódott.
Az alkotmányos szinten definiált fegyveres erő fogalommal szemben a ’rendvédelmi szervek’
fogalma kétharmados/sarkalatos törvényi szintű, ráadásul a törvények szempontjából,
részleges eltérésekkel érvényesülő probléma. A honvédelmi illetve a rendőrségi törvény
összevetése alapján sajátos a fogalom kapcsolódása a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz: a
törvényi eltérések háttere a fogalom eltérő viszonyítási pontja a honvédelmi feladatrendszerhez, illetve a rendőrségi ellenőrzési jogkörhöz képest. Az elsődleges megjelenés a
régi Hvt.96 esetében innováció volt: a feladat-oldali definíciót sugalló rendészeti szervi
fogalommal szemben a béke időszakán kívüli honvédelmi feladatokban való közreműködésre
kötelezett, alapvetően fegyverviseléssel járó állami tevékenységek kiemelésére szolgált. Ezt
követően az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről az ellenőrizhetőség oldaláról vette át –
a nemzetbiztonsági szolgálatok oldaláról korrigált határokkal – a fogalmat, bár nem feltétlenül
kellett volna a rendészeti terminológiát meghaladnia. A rendvédelmi szervi fogalom további
bonyolódását az állami szervek kategorizálásának igénye vetette fel a 2006. évi LVII. majd a
2010. évi XLIII. törvényben: az alaptörvénnyel összefüggésben mindezeknek az lett a
következménye, hogy a differenciálás meghaladására irányuló szabályozási törekvés mellett a
megelőző védelmi helyzetre vonatkozó 51. cikk alkalmazási tartományából a rendvédelmi
szervi fogalomból kizárt Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) kimaradt. Az új Hvt.
80.§ r) pontja szerinti definíció 97 alapján ugyanis a magyar államszervezet megelőző védelmi
helyzet kihirdetésétől nem zavartatva működő egyetlen eleme a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat, ami nyilvánvalóan az Alaptörvényre kiható szabályozási hiba. Az új Hvt.
szabályozási logikáján belül ugyan helyes a rendvédelmi szervek 18. § szerinti honvédelmi
feladat-bővülésének, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat speciális mélységű
együttműködésének a kiemelése, a rendvédelmi szervi fogalom azonban az Alaptörvényben
egyetlen előfordulási helyén sem tartható fenn.

96

A továbbiakban régi Hvt. a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, korábbi/köztes Hvt. a honvédelemről
és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, illetve új Hvt. a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.
97
Egy rövid kitérőt indokol a honvédelmi fogalom-meghatározások módszertana. Az új Hvt. sarkalatos 80. §-a a
honvédelmet érintő törvények rendszere szempontjából definiál jelentős részben az Alaptörvény által bevezetett
fogalmakat. Erre építve pl. az új Hjt. – a szolgálati jogi tárgykörre leszűkített tartalommal – csak az ezeken
túlmutató fogalmak rögzítésére vállalkozik. Az alkotmány-módosítások történeti tapasztalatai alapján mind az
Alkotmány, mind az azt felváltó Alaptörvény a fogalom-meghatározások alkalmazása szempontjából
„honvédelmet érintő törvény”.
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A szervezeti fogalmak legtágabb, de szintén alkotmányon kívüli szintje a rendszerváltást
megelőző ’fegyveres erők és testületek’ fogalom kiváltására szolgálati jogi oldalról hivatott
fegyveres szervi terminológia, amely alá valamennyi fegyveres erő, rendvédelmi szerv és
nemzetbiztonsági szolgálat tartozott 1996-tól 2001-ig. Tekintettel arra, hogy a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,
a Hszt. hatálya 2002. január 1-jétől a Magyar Honvédségre és a katonai nemzetbiztonsági
szolgálat(ok)ra98 már nem terjedt ki, a fogalom a honvédelem vonatkozásában meghaladottá
vált.
Nem mellőzhető ugyanakkor annak figyelembevétele sem, hogy a békeidőszaki működés
során a honvédelem és a rendvédelem között a katonai nemzetbiztonsági tevékenység olyan
puffer-zónát képez, amelynek tárgya szempontjából a katonai tevékenység, módszere
szempontjából viszont a rendvédelmi jelleg dominál. E kérdéskör szabályozása során
ugyanakkor mindeddig a honvédelmi intézményrendszer érvényesíteni tudta érdekeit
fogalom-meghatározási, tartalmi és módszertani szempontból egyaránt. Utóbbi példájaként
Szikinger István kivételesen dicsérő jelleggel nyilatkozott a KNBSZ integráció hatékonysági
érvelésének visszaigazolása során.99

98

Az Alkotmány 2007. december 31-ig hatályos szövegváltozatában a nemzetbiztonsági szolgálatok a „polgári”
leszűkítő jelzővel szerepeltek, így addig a 2012. január 1-jével összevont katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
alkotmányos alapja is hiányzott.
99
„A hatékonyság vizsgálata szükségszerűen kiterjed az erőforrások, eszközök és az eredmények összevetésére.
Mivel a korábbi megállapítások szerint a biztonsági szférában az ilyenfajta megközelítéssel csak igen szűk
körben (például a katonai szolgálatok integrációja esetében) találkoztunk, nyilvánvalóan csak az
eredményességre vonatkozóan lehet következtetéseket levonni.” Szikinger (2014) 6-7.pp.
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3. fejezet
A honvédelem államszervezeti keretei
3.1.

Az államszervezeti tematikák rendszere

A honvédelmi alkotmányosság 25 éves története, különösen az Alkotmány időszakában az
Alkotmánybíróság és a politikum közötti párbeszédről is szólt. Utóbbi olvasatban evidensnek
tűnt, hogy az alkotmánybírósági következtetések és követelmények meghaladásának
racionális eszköze az alkotmányozói beavatkozás. A meghatározó alkotmánybírósági
döntésekben több helyen kifejezetten utalt is a testület arra, hogy értelmezésük a fennálló
szövegváltozathoz kötött.100 Nem volt viszont szokás a politikum részéről az Alaptörvényt
megelőzően a jogalkotás e szegmensében megkérdőjelezni, hogy a korábbi határozatok
elemei – a módosítást követően alkalmazható hivatkozási körben – változatlanul
alkalmazandók. A lényeg tehát a korrekció és a folyamatosság aránya volt.
Az államszervezeti rész ugyanakkor – dominánsan közvetlenül az irányítási mozzanat, tágabb
közelítésben az államhatalmi ágak szektort érintő megosztása oldaláról – visszatérő
alkotmányozói

késztetést

eredményezett,

amelynek

következtében

a

honvédelmi

alkotmányosság lopakodó építkezése alkalmazható mintaként hatott az Alkotmány
stabilitásának feláldozása során az Alaptörvényt megelőző időszakban (2010-2012) annak
ellenére, hogy utóbbi esetben a konszenzus igénye sem merült fel. Megítélésünk szerint
ugyanakkor

a

minta

megítélhetőségét

érdemben

nem

befolyásolhatja,

hogy

a

konszenzuskényszer következtében követett technika – más többségi körülmények közé
kerülve – hozzájárulhatott az Alkotmány tartóssági elemének kikezdéséhez.101
A jelen tanulmány tematikai egységeinek felosztása során az államszervezeti rész rögzítése a
tartalmi elemek megragadásán túl szabályozási módszertani mérlegelést is igényel, mivel az
államszervezeti és alapjogi részek a korábbi Alkotmányban és az Alaptörvényben

100

Példaként kiemelhető a 41/1991. ( IX. 26.) AB határozat rendelkező részének I/2 pontjából az „Az
Országgyűlés — alkotmánymódosítás nélkül — a fegyveres erők irányítására vonatkozó olyan új hatáskört…”
szövegrész, valamint a 63/1992. (XII. 11.) AB határozat Indokolásának III. pontjából az „Ettől eltérő megoldás
csak az értelmezett rendelkezés módosítása mellett alkalmazható…” szövegrész.
101
„Ha visszaél erejével az alkotmányozó hatalom, meg kell keresni az alkotmányos kapaszkodókat. Nagyon
nehéz, mert hatáskört, aktivizmust kell magának találnia. Kilenc évig magam is azon a szilárd állásponton voltam,
hogy létezhet közjogi korlát az alkotmánybíráskodás számára: az alkotmányozó hatalom.” Kővári (2012) 168. p.
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elhelyezkedésük szempontjából részben keverednek, részben pedig a szabályozás mélysége
oldaláról vizsgálva elvben másképp is csoportosíthatók. Ennek megfelelően az elemzés –
tekintettel a korábbi Alkotmány 40/B. §-ban plasztikusan megjelenő eltérő tartalmak
kevertségére – feldolgozási egységeként nem a §-okat, hanem a bekezdéseket tekinti,
leválaszthatóvá téve pl. a politikai tevékenység –alapjogi természetű – korlátozását az
államszervezési elemekről.
A honvédelemmel közvetlenül összefüggő alkotmányos szintű szabályozási elemek közül a
szűk értelmű államszervezeti rész (a célok és keretek, az irányítás és szervezeti jogállás, a
feladatrend) a szabályozási módszer oldaláról rokonítható – a tárgykörök békétől eltérő
vetületeit érintő – minősített időszaki szabályokkal, valamint a 2005 utáni – időben
korlátozott – állampolgári kötelezettségi résszel. E tárgykörök közös jellegzetessége, hogy az
alkotmányozás folyamatában a relatív terjedelem és a részletezettség folyamatosan nőtt, és
csak kivételesen jelent meg alkotmányos szintű deregulációs, vagy kiutaló szabályozás.
Ehelyett a kivételek hierarchizált rendszere egyre bonyolultabb képleteket eredményezett a
jogforrási rendszer csúcsán. E vonatkozásban az önkéntes haderőre áttéréskor követett
kormányzati mérlegelési szempont is mintaként hatott az Alaptörvény elfogadására: ami
alkotmányos szinten rögzített, az nehezebben korrigálható, mint a „csak” sarkalatos szintű
szabály. Feltételezve a tipikus egyszerű többséggel rendelkező kormányzatot így három
eltérően kezelhető mezőt képez a nagy kétharmados, a kis kétharmados és a feles
szabályozású rész, mivel a sarkalatos/kis kétharmados szabályozási szintű módosíthatóság
eléréséhez az ellenzéki passzivitás is elég, eltérve a tisztán kormánytöbbség-kötött feles
szabályozásoktól és a kétharmados konszenzust igénylő alkotmányos szabályoktól. Mindezen
mérlegelés hagyományosan köthető a honvédelmi szabályozás történetéhez.102
A honvédelmi alkotmányosság államszervezeti tárgyköreitől a különleges jogrendi tematika
leválasztásának indoka mégis annak komplexitása: a békétől eltérő államszervezeti működés
célja által meghatározottan ugyanis legalább annyira aktív a beavatkozás az alapvető jogok
standardjaiba, mint az állami működés alapvető szabályaiba. E terület komplex közelítése
ráadásul legfeljebb a gyakorlatok alapján modellezhető,103 így a honvédelmi válságok
102

Szendrei László korabeli politikai államtitkár, későbbi HM jogi főosztályvezető elmondása alapján az 1993-as
honvédelmi törvény előkészítése során felmerült olyan forgatókönyv is, amely a korabeli SZDSZ-es ellenzék
egyidejű, halmozott külföldre utaztatásából eredő távollét által érte volna el a jelenlévő kétharmadot, de hasonló,
folyosói távolmaradás ellenzéki mérlegelés tárgya is volt a NATO csatlakozás előkészítő 1998. évi LXXXIX.
törvény végszavazási stádiumában.
103
A gyakorlatok szerepének kiemelését lásd ugyanakkor Simicskó (2008) 106.p.: „Az ország honvédelmi
rendszerének valós körülmények közötti tesztelése szerencsére nem tartozik a gyakran ismétlődő feladatok közé,
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kezelhetősége nagyobb bizonytalansági szegmenset tartalmaz, mint a mindennapi,
békeidőszaki bürokratikus működés, vagy akár a katasztrófa-kezelés.104
Az egyes fejezetek tárgyalási mélysége ráadásul eltér a politikai tematizálás függvényében:
míg például az irányítás Országgyűlés/Kormány hatáskörét érintő korrekcióiban a politikai
érzékenység túlzottnak is minősíthető a hatalommegosztási hivatkozások megjelenésével,
ugyanakkor nem érte el a politikai ingerküszöböt a légoltalom, majd a katasztrófavédelem
kérdésköre annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság az első honvédelmi törvénytől
kezdődően a szervezet vonatkozásában több alkalommal kényszerült dönteni, az ombudsman
pedig a tevékenység eredményének alapjogi olvasata felől tett markáns megállapításokat.
Egyet kell így értenünk Christián Lászlóval a környezeti reagáló képesség kiemelésében.105
Az Alaptörvény és Alkotmány közötti kontinuitás felvetése azonban önmagában is
vizsgálható az alkotmány-értelmezői és alkalmazói pozíció értékelése során. A jelen sorok
szerzőjének a honvédelemre vonatkozó szabályozási szektor esetében meggyőződése, hogy a
szövegezők tudatosan reflektáltak az alkotmányos szövegváltozatokra a szabályozás során,
így – ellentétben a Szent Korona-tan túlhangsúlyozásával106 – az azonosságok és eltérések, a
kontinuitások és megszakítottságok magyarázataként értelmezhetőek a korábbi Alkotmányra
vonatkozó értékelések. A jelen sorok szerzője korábbi tanulmányaiban az alkotmányos célok
és keretek kérdéskörét nem exponálta önálló vizsgálati tematikaként a honvédelmi
alkotmányosság elemeinek leírásakor. Az Alaptörvény elfogadása ugyanakkor olyan érdemi
viszonyítási pontokat épített az alkotmányos rendszerbe, amelyek szükségessé tették a
korábban az irányítási rend elsődleges kereteiként elemzett tárgykör elkülönítését, mintegy a
azonban az embereknek joguk és igényük van, hogy a biztonságuk szavatolását szolgáló rendszer
működőképességéről hiteles információkat kapjanak. A honvédelemre háruló, szükség szerinti éles feladatok
végrehajtása igénylik a begyakorlottságot. A célszerűség oldaláról is vizsgálva, napjaink technikai-technológiai
eredményei lehetőséget kínálnak a valós tevékenységek modellezésére. A honvédelmi igazgatás területére
javasolt szimulációs rendszer korszerű és rugalmasan alakítható környezetet biztosít a védelmi igazgatási
műveletek tervezésének, lefolytatásának és kiértékelésének a gyakorlásához (oktatásához).”
104
A határvonal így ténylegesen a veszélyhelyzet és a többi különleges jogrendi típus között áll fenn. „A védelmi
igazgatás egységének megbontása akár csak a szabályozás szintjén is, elsődlegesen a finanszírozás
súlypontjának eltolódását, hosszabb távon a honvédelmi igazgatás működési hatékonyságának jelentős
visszaesését, végső soron az ország biztonságának csökkenését eredményezné.” Tokovicz – Kádár – Süle –
Borsos – Juhász – Petneházi – Molnár (2012) 102.p.
105
„Számomra az első számú premissza, hogy a biztonság fogalmát újra kell definiálni. Annak megközelítési
aspektusai, az azt fenyegető veszélyek, kihívások akár néhány év alatt is jelentősen változnak, legyen az külső
vagy belső biztonság. A legfontosabb kérdés, ennek kapcsán az, hogy az állam erre felhatalmazott szervezetei
milyen gyorsan képesek egyrészt beazonosítani a releváns veszélyeket, másrészt a döntéshozó szabályozással
lekövetni azt.” Christián (2014) 1.p.
106
„Az alaptörvény-alkotmány a változtatni nem akaró, a világháború utáni rendszerek folytatásáért küzdő,
úgynevezett ’status quo’ irányzat és a változtatás mellett elkötelezett erők nagyon kemény és még nem lezárt
küzdelmének eredménye. Az Alaptörvény készítői ezért mindkét irányzat elvárásait ötvözték, mégpedig úgy, hogy
egymást azok ne rontsák le, hanem lehetőleg kiegészítsék.” Tóth (2014) 336.p.
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szervezeti rendeltetés feladatrendszert is determináló elemeként. Ezen szegmens alapvető
változásokon ment át: részint differenciálásra kerültek az alapelvek és a célok, másrészt
megjelentek – vélhetően az Alaptörvény és az Ár. jogfolytonossági szemléletének
megalapozásával összefüggésben – olyan általános jellegű megfogalmazások is, amelyek a
honvédelmet a nemzetközi és államszervezeten belüli kontextuson túl időbeli dimenzióba is
helyezik. Ez a szabályozói cél szerint meghatározott értelmezés részlegesen eltérő
következtetésekre vezet a Szent Korona-tan legitimitás-alapú közelítésétől még a történelem
honvédelmi elemeinek vonatkozásában is.107 A haza katonai védelme biztosításának
szükségességéből kiinduló elemzés esetében ugyanis mellőzhető szempont a legitimitás: a
viszonyítási pont a funkció állandóságának gyakorlati tapasztalatok alapján bizonyított
feltevése,108 nem pedig az alapnorma legitimitása.
Az Átmeneti Rendelkezések, majd a 4. módosítás úgy helyezték a Nemzeti Hitvallás céljai
közé a rend, béke és biztonság értékeit, hogy a történeti harcokban az európai kultúrkör
védelmében szerzett érdemek végső soron az Európai Unióhoz kapcsolódó alkotmányos
rendelkezések és államcélok lazításához is hivatkozási alapul szolgál(hat)nak. Ennek az
értelmezésnek a lehetőségét erősíti az Átmeneti Rendelkezésekben megjelent idegen
érdekektől védő szemlélet is. A látszólag technikai változás államfilozófiai mélységűként is
értékelhető. Ehhez mérhető változás az Alaptörvényben a békével összefüggésben is
kimutatható: a háború általános elutasítása helyét az együttműködésre törekvés vette át nyitó
gondolatként: a háború tilalma pedig a nemzetközi jog általános szabályai közé süllyedt.109 E
megoldás egy szövetségi rendszer tagjaként – figyelemmel az Egyesült Nemzetek Szervezete
Alapokmányának kivételes erőszak alkalmazási szabályaira is – kevésbé idealista felfogást
tükröz, megfelel egy elrettentési elemet is hordozó szövetségi rendszer110 tagállamától
elvárható szolidaritási igénynek.
107

„A Szent Korona-tan alapján önkényuralom esetén megszakad a törvényes hatalom, a jogfolytonosság. A
Szent Korona-tan nem ismeri el törvényes rendszernek, hanem törvénytelennek (illegitim) tartja az erőszakosan
megszerzett hatalmat. (…) Nézetem szerint ezért nem szerették az idegen hódítók az elmúlt évszázadokban a
Szent Korona-tant, és nem szeretik most sem sokan, mert világosan meghatározza, hogy mi tekinthető törvényes
uralomnak. Kisebbségi puccsok, külföldi katonai megszállások által ránk erőltetett rendszerek semmiképpen
sem.” Tóth (2013 b) 282.p.
108
„Fontos, hogy az emberek fejében mindenhol reális biztonságérzet alakulhasson ki. Mindezen érzet
kialakulását egy jogállamban nagy mértékben segíti a hadsereg és a honvédelemre hivatott szervek megfelelő
állapotán túl a jogrendszer stabilitása, a jogszabályok egyértelműsége. A történelmi korok tapasztalatai azt
mutatják, hogy az emberek a veszély legyőzéséig, elhárultáig mindig elfogadták és teljesítették a közösség
megmaradása, túlélése érdekében a „minősített időszaki” intézkedéseket, királyi dekrétumokat vagy törvényi
rendelkezéseket.” Simicskó (2008) 47.p
109
Lásd az Alkotmány 6. § (1) bekezdés és az Alaptörvény Q cikk (1) és (3) bekezdés összevetését.
110
„A 2012. évi chicagói csúcstalálkozón közzétett védelmi és elrettentési képességek felülvizsgálata (Deterrence
and Defence Posture Review) világosan kimondja a NATO elkötelezettségét a nukleáris, a hagyományos és a
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Szintén alaptörvényi újdonság az állami erőszak-monopólium egyértelmű kimondása,111
amely akár meg is alapozhatja a pártpolitikai összeférhetetlenségi szabályok elsődleges, nem
a szolgálati viszony sajátosságaira alapozott szintjét. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az
állammal szembeni ellenállási jog intézménye az Alkotmányból megtartásra került. 112 A
tartalmilag azonos szabály szempontjából azonban a szövegkörnyezet eltérése kiemelendő: a
jogfolytonosságból kizárt szuverenitás-mentes időszakokkal szembeni fellépés ideológiai
alapjaként maradt fenn ez a rendelkezés akkor is, ha az alaptörvényi renddel szembeni
ellenállás lehetősége kizártnak minősíthető. A célok és keretek tárgykörben vizsgálandó
elemek így:
 a történelmi múlt megragadása és az állam célrendszere,
 a nemzetközi viszonyulás az állami erőszak lehetőségéhez,
 az idegen érdekek kérdésköre és az EU közös hatalomgyakorlása, valamint
 az állami erőszak-monopólium és a kapcsolódó összeférhetetlenségi tárgykör.
Előzetes összegzésként rögzíthető, hogy e tárgykörök meghatározó része (múlt, idegen
érdekek, erőszak-monopólium) az Alaptörvénybe úgy került beépítésre, hogy annak az
Alkotmányban nem volt előzménye. Ennek komplementereként ugyanakkor a szabályozott
tárgykörök átértelmezésére, szűkítésére is sor került, de nem feltétlenül az alkotmányos
normaszinten.

3.2.

A történeti múlt és az állam célrendszerének kapcsolata

Az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III.9) OGY határozat
mellékletének Preambuluma még leszűkítő értelemben ragadta meg a történeti beágyazást.113
A Nemzeti Hitvallás beemelése az Alaptörvénybe így elsődlegesen nemzeti/állami identitásteremtési akcióként értékelhető. A múlt elemei és szimbolikája azonban közvetlen
honvédelmi kihatásokkal is bírnak, amelyek vizsgálatunk közvetlen tárgyai. A Nemzeti
Hitvallásban kiemelt megmaradás, és történeti szabadság- és függetlenség-védelem, illetve a
rakétavédelmi elrettentő és védelmi képességek megfelelő arányának fenntartása mellett, a stratégiai
koncepcióban meghatározott kötelezettségek teljesítésének elősegítésére.” Görög (2011) 37.p.
111
Lásd C) cikk (3)bekezdés.
112
Lásd az Alkotmány 2. § (3) és az Alaptörvény C cikk (2) bekezdés második mondatának összevetését azzal,
hogy az ellenállás törvényes útjára utalás voltaképpen kizáró hatású.
113
„Méltassa ezeréves történelmi múltunkat, a kereszténység szerepét történelmünkben, történeti alkotmányunk
értékeit és szerepét. Ezzel kapcsolatban utaljon a Szent Koronára, mint a magyar államiság kifejezőjére. Utaljon
továbbá a szabadság és a társadalmi szolidaritás eszméjére, és említse kiemelkedő szabadságmozgalmainkat is.”
Tájékoztató az Alkotmányelőkészítő eseti bizottságnak a képviselők alkotmányozó munkája támogatására
folytatott tevékenységéről.
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kontinens és az európai értékek évszázados védelme önmagában is kettős funkciót hordoz:
megalapozza egyrészt a kiemelt értékek jelenben történő védelmének állami funkcióját,
másrészt a múlt hőseiről való megemlékezés erkölcsi kötelességét közjogi oldalról is
megerősíti.
A Nemzeti Hitvallás történeti alkotmányos vívmányokra és Szent Koronára utalása, annak
időbeli és térbeli (államterületen kívül is ható) dimenziójával a megtestesítő szimbolika
védelmében megragadható állami (katonai) feladatot is eredményez. Ennek ellentételeként a
történeti alkotmány idegen megszállás miatt bekövetkezett felfüggesztésének kiemelése az
országvédelmi teljesítmény hiányaként is értékelhető, az elsődleges jogfolytonosság/
megszakítottság dimenzió mellett. Ezek alapján a Nemzeti Hitvallásból közvetlenül is
levezethetőek olyan honvédelmi feladatok, amelyek a Szent Korona védelme, illetve a katonai
hagyományápolás körében az állami protokollon túl korábban vitatottak voltak.
Az európai értékek évszázados védelme ugyanakkor legalábbis hangsúlyában eltér az európai
értékközösség liberális mércéjétől, és közelíteni látszik az orosz amorális dekadenciaértékeléshez.114 Erre figyelemmel a NATO oldaláról is kihívásként értékelték a liberális
olvasat bírálatát, bár a nyugati pozíció relativitását és opportunus voltát bírálat érte a
partnerség-szervezés,115 illetve a történeti-gazdasági tapasztalatok oldaláról116 egyaránt. A
Nemzeti Hitvallás a polgár és az állam közös céljaként tételezi a jó élet, igazság és szabadság
kiteljesítése mellett a biztonság és rend megvalósítását is. A Posztulátum – történelmi
hagyományok kalligrafikus átemelésével – a szabadság és egyetértés mellett a béke elérését is
kívánja. A béke, biztonság és rend kategóriáinak ugyanakkor legalább olyan fontos a külső,
államközi, tehát honvédelmi dimenziója, mint a belső rendvédelmi oldala. Ehhez a
céltételezési szemlélethez képest az Alkotmány korábbi 5. § szerinti szövegváltozata más
olvasatban volt teoretikus jellegű: a látszólagos állami feladat-meghatározás a nép
szabadságát és hatalmát jelölte meg ideologikus tárgyként, az ország függetlenségét és területi
épségét, valamint nemzetközi szerződésben rögzített határait pedig közvetlenül, fizikálisan is
védhető tárgyként. E célrendszert egészítette ki a 6. § (1) bekezdése a háború elutasításával,
illetve a más állam függetlensége és területi épsége ellen irányuló erőszak vagy azzal való
fenyegetés tilalmával.

114

Chivvis (2014) 2.p.
Reisinger (2012) 6.p.
116
Sloan (2014) 3.p.
115
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Vélhetően az alkotmányi rendelkezés a nemzetközileg rögzített határok és a nemzet
határainak egybe nem esése miatt vált meghaladottá. Az állam függetlenség-védelmi
kötelezettsége az Alkotmány 5. §-ában 1989. október 23. előtt egy ideológiailag egyértelműen
determinált megfogalmazás része volt: a normaszöveg a honvédelmi joganyag célját általános
szinten, állami kötelezettségként ragadta meg. Az Alkotmány kommentárja 117 ezen
rendelkezésekkel összefüggésben kiemelte, hogy az 1989. évi XXXI. törvény indokolása az
állami szuverenitás teljességére, és az ehhez szükséges – többek között – katonai feltételekre
eredetileg olyan követelményként utalt, amely az elfogadás időpontjában még nyilvánvalóan
nem volt adott. Míg az 5. § a vizsgált időszak legelső szakaszában, a 6. § ENSZ
Alapokmánnyal ugyan összhangban álló, de a NATO stratégiai koncepcióival már nehezen
egyeztethető megfogalmazása a szövetségesi együttműködés körében vetett fel kérdéseket.
A szövetségi rendszer pacifista bírálói ugyanis e két alkotmányos alapelvi rendelkezést
hivatkozták a Honvédség alakulatainak külföldi tevékenységével vagy a kollektív védelem
nukleáris opcióival szemben. Bár az Alkotmánybíróság érdemben nem foglalt állást ezen
hivatkozások megalapozottságát illetően,118 más eljárásokban kialakította a honvédelem
szükségességét visszaigazoló érvrendszerét. Ennek során – az Alkotmány 5. §-ának konkrét
hivatkozása nélkül – az alábbiakat fejtette ki: „az állam az állampolgárai védelme érdekében
köteles a hazát fenyegető veszélyekről tájékozódni, az előzetes védekezési lehetőségekkel élni,
a honvédelem hatékony rendszerét kiépíteni és fenntartani, továbbá köteles az állampolgárok
honvédelmi igénybevételének diszkriminációmentes és ésszerű rendjét kialakítani”119
Ez az alkotmánybírósági tétel vált a honvédelem rendszer-szervező követelményévé, mint a
katonai szükségesség – alapjogi korlátokat és veszteségeket is visszaigazoló – szintje. Az
Alkotmány 5. §-a teljes normatív jelentőségét végül is az 50/2001. (XI.29.) AB határozatban
nyerte el, amely már kifejezetten hivatkozott rá a fegyveres erők alapvető feladatai (40/A. §),
illetve a hadkötelezettség alapjai (70/H. §) mögöttes szabályaként.120 Az Alaptörvény által
mellőzött alkotmányos szabályozási elemek kiválása ugyanakkor az új, részben történeti,
részben absztrakt-célrendszeri hivatkozások beemelésével fenntartható maradt.

117

Balogh – Holló – Kukorelli – Sári (2002) 155-157. pp.
Lásd 227/B/1999. AB végzés és 25/2000. (VII.6.) AB határozat.
119
2/1998. (II.4.) AB határozat indokolása III. részének felütése.
120
50/2001. (XI.29.) AB határozat indokolás IV. 2.3. Az általános keret megragadása is bizonyíték arra, hogy a
honvédelmi alkotmányosság kérdésfeltevései csak kifejezetten későn tették lehetővé, hogy a honvédelem
problémái az alrendszer szükségessége felől nyerjenek visszaigazolást.
118
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3.3.

A nemzetközi viszonyulás az állami erőszak lehetőségéhez

Szuverenitás, a nemzetközi együttműködés feltételeinek biztosítására való alkalmasság és
hatékonyság. A magyar alkotmányosság ezekkel a felvetésekkel első alkalommal a
rendszerváltást követően csaknem 10 évvel, a NATO csatlakozás előkészítése során került
szembesítésre. A magyar jogrendszer első nemzetközi alkalmassági megmérettetése ráadásul
egy olyan szervezet, a NATO viszonyrendszerében merült fel, amely nem a jogrendszeri
logika

alapján

épült

fel:

a

jogdogmatikai

értékelés

helyét

így

tisztán

az

alkalmazhatósági/alkalmassági szempontok vették át. A magyar csatlakozás alkotmányossági
visszahatásaként értékelhető ugyanakkor, hogy a későbbi időszakokra a NATO az
alkotmányos együttműködési elvárásokat is beépítette a döntően politikai-értékrendi
természetű felvételi követelmények közé. Egy olyan időszakban, amikor a NATO, és az azon
túli nemzetközi közösség is az „R2P” kihívásában élt: felmerült, hogy a beavatkozási készség
beavatkozási kötelezettséggé fajuljon.121 A további bő évtizedes gyakorlat ugyanakkor több
bírálati szempontot is eredményezett: a líbiai beavatkozás és a szíriai viták következtében
markáns kritika érte a doktrínát a mini-koalíciók megengedhetetlensége,122 illetve a
hátrányosabb következmények veszélye123 oldaláról.
Az Alkotmány korábbi 6. § (1) bekezdése, és ezzel egyezően a 9/2011. (III.9.) OGY határozat
mellékletének 6. pontja azonban generális tilalomként határozta meg a háborút, mint a
nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, illetve a más államok függetlensége és területi
épsége ellen irányuló erőszak alkalmazását, vagy az ezzel való fenyegetést is. A korábbi
szövegből így egy izolációs külpolitika eredt volna következetes értelmezés esetén. Ezzel
összevetve a Nemzeti Hitvallás más népek szabadságának tiszteletéről és az együttműködésre
törekvésről rendelkezik, valamint az Alaptörvény Q cikk (1) bekezdésében a béke és
biztonság megteremtésére és megőrzésére irányuló törekvésről. Utóbbi megoldás egy
katonailag lényegesen aktívabb, modernebb külpolitika lehetőségére utal.
121

A hivatkozott angol nyelvű nemzetközi szójátéknak ugyanis a kiolvasása a „readiness to protect”-ről a
„responsibility to protect” felé mozdult el, a be nem avatkozás alapállásától az expanzió irányába. Az elv
dominánssá válása egy lényegesen dinamikusabb és ezáltal törékenyebb nemzetközi jogrendet eredményezett
volna. „Responsibility to Protect is a relatively new doctrine (the security Council accepted it in 2006, and the
General Assembly endorsed it in 2009) but the broader concept of humanitarian intervention has been a core
foreign-policy preoccupation since the end of the Cold War. The idea that to prevent or to stop a humanitarian
crisis, the implicited government must be toppled, however, is a more recent one. Unfortunately, it has become
conventional wisdom in certain Western capitals, without adequate analysis.” Charap (2013) 38.p.
122
Laub (2013) 4.p.
123
Lásd a Nye (2012) által felvetett ’First, do no harm.’ szempontot.
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A Q cikk (3) bekezdése utal a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak elfogadására:
a nemzetközi jus cogens által válik a nemzetközi jog által tiltott erőszak-alkalmazás mégis az
Alaptörvény részévé, de nem abszolút formában. Ezzel a megfogalmazás a NATO és az EU
részben eltérő elvárás-rendszerének egyszerre kíván megfelelni: a közös értékrend ellenére
ugyanis a két szervezet eltérő jellege és prioritásai érdemi problémákat vethetnek fel a kettős
tagállamok, így hazánk számára. Míg a NATO néhány változatlan szerződés értelmezésével
folytatja adaptációját a megváltozott biztonsági környezethez, „puha jogot” teremtve és
elvárva az igazodó tagállami gyakorlat követését, az EU intézményrendszere által is
kikényszerítve, harmonizált részletező szabályokkal determinálja a tagállamok mozgásterét.
Még ha nem is létezik a hagyományos értelemben vett NATO acquis, zárt hierarchiájú
normarendszer, a szövetség a konszenzusos elfogadáson (pontosabban fogalmazva: a vétó
hiányán) alapuló döntésekkel a nemzetközi szerződéseket kiterjesztve igényeket támaszt:
amennyiben a tagállam a szövetség döntéshozatali folyamatában valamivel egyetértett, annak
végrehajtását politikai eszközökkel kikényszeríti.
A szövetség által megkövetelt szűk értelmű jogi feltétel a NATO együttműködés alapvető
intézményeit szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozás volt 1999 folyamán,
melyek törvényi szinten kihirdetve a magyar jogrendszer részévé váltak. A NATO csatlakozás
időpontjában ez alig eredményezett jogharmonizációs kényszert, mivel hazánk területén
tartós, szervezetszerű NATO tevékenység nem folyt.124 Kivételként az 1999. évi CXVII.
törvénnyel kihirdetett NATO SOFA megállapodás volt az egyetlen, amely egyes
rendelkezéseinek végrehajtásához hazai jogalkotás kapcsolódott a NATO menetparancs vagy
a kártérítési rendszer eljárási rendje vonatkozásában. A szövetség ezen túl a nemzetközi
megállapodások lehető legalacsonyabb technikai szintjén szabályozza a napi szakmai
együttműködés feltételeit egységesítési megállapodások (STANAG) alkalmazásával. További
10 év kellett ahhoz, hogy hazánk olyan fokú szövetségi együttműködési tapasztalatokra
tegyen szert, amelyekre támaszkodva új típusú kezdeményezésekben is vezető szerepet
vállalhatott. Ezek a Stratégiai Légiszállítási Képesség vagy az Egészségügyi Kiválósági
Központ betelepülése, illetve kísérlet a NATO-val a befogadó nemzeti támogatás tekintetében
magas szintű nemzetközi szerződés létrehozására, vagy akár egy másik tagállammal
kiegészítő bilaterális megállapodások megkötésére. Míg az alapdokumentumokat a szövetség
egyik tagállamtól sem tudja formálisan kikényszeríteni, az új típusú szerepvállalások a
124

A NATO-csatlakozás ettől eltérő polgári védelmi jogharmonizációs értékelését lásd: Schweickhardt (2014)
142-143.pp.
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harmonizáció végrehajtására és a hazai feltételrendszer megteremtésére konkrét időpontban,
széles spektrumon kényszerítenek, ráadásul számos olyan terület van, ahol az EU
joganyaghoz

képest

eltérésként

kell

megteremteni

a

szövetségi

követelmények

biztosíthatóságát.
Összességében a NATO tagság feltételeként hazánk tekintetében kötelezőnek elfogadott,
illetve a csatlakozás óta létrehozott nemzetközi szerződéses rendszerből eredő kötelezettségek
teljesíthetősége biztosított, azonban a szövetségi alapszerződésekre épülő - elsősorban az EU
taggá válás előtt megkötött - bilaterális nemzetközi megállapodások utólagos problémákat
vetnek fel. Elvben az EU joganyaggal harmonizált hazai jogszabállyal kollízióban álló
nemzetközi szerződést módosítani kell, a jogalkotó azonban, ha a szerződő partner a
módosításra nem nyitott, gyakorlatilag tehetetlen. Példa erre az Amerikai Egyesült
Államokkal kötött és az 1997. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett úgynevezett Omnibusz
megállapodás, amelynek törvényi szinten implementált egyes adókedvezményi szabályai
nincsenek összhangban a jóval későbbi EU irányelv miatt módosított adótörvénnyel.
Napjaink további katonapolitikai kihívásai közé tartozik a NATO folyamatosan változó,
illetve

az

EU

kialakulóban

lévő

katonai

feladatrendszerében

a

részben

eltérő

biztonságpolitikák együttes végrehajtása, valamint a katonapolitikai és gazdaságpolitikai
érdekek egyensúlyának biztosítása. E célok összefoglalását tipikusan nem jogszabályi
rendelkezések, hanem különféle szintű stratégiák (Nemzeti Biztonsági Stratégia, Nemzeti
Katonai Stratégia és érintőlegesen más ágazati stratégiák) egymásra épülő rendszere rögzíti,
amelyek jelentősége alapvetően tér el a normatani hierarchia szerinti szintjüktől. A Nemzeti
Katonai Stratégia kialakítására125 azonban csak 10 évvel a NATO-hoz és több mint 5 évvel az
EU csatlakozás után kerülhetett sor, amelynek felülvizsgálata 2012 végén valósult meg,126 a
stratégiák közötti koherencia pedig folyamatosan hiányosságokat vetett fel.127 Az
alkotmányozási folyamat lezárulásáig minden esetre a szövetségi orientáció érdemben nem
kérdőjeleződött meg.
125

A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról szóló 1009/2009. (I.30.) Korm. határozat. A
folyamatot késleltette, hogy az első Orbán Kormány utolsó heteiben kiadott Nemzeti Biztonsági Stratégia
formális újraalkotását fontosabbnak ítélték a baloldali kormányok, mint a szakmai stratégiák aláépítését.
126
A stratégiák szerepfelfogásának belső jogi vonatkozásait az irányítási rész fejti ki bővebben.
127
Lásd Simicskó (2008) 65.p: „A honvédelem a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveire
épülő, jogszabályok által meghatározott integrált védelmi rendszer, amely magában foglalja az ország
honvédelmi képességeinek megteremtését, fenntartását, szükség szerint mozgósítását és alkalmazását a
válsághelyzetek kezelésére.” Kiemelendő a statikus jogi elemek kiegészítése a dinamikusan változtatható
stratégiai szinttel, amely a változékony jellegű vonatkoztatási pontok rendszerbe építésének lehetőségére utal. A
jogi szabályozás kizárólagosságára irányuló rendszerhez képest mindez további nemzetközi mérlegelési elem
lehetőségét eredményezi, ellenhatva ugyanakkor a jogbiztonság stabilitás által determinált igényének.
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3.4.

Az idegen érdekek kérdésköre és a közös (EU) hatalomgyakorlás

Az idegen érdekek tematikája ugyanakkor az Átmeneti Rendelkezések útján bekerült, amikor
a Preambulum 2/d. pontja a baloldali jogelődpártok felelősségét a gazdasági, diplomáciai és
emberi erőforrás-szempontok mellett kifejezetten a honvédelem alárendelésében is tételezte.
Kapcsolódó problémaként viszont a közös hatalomgyakorlás kérdése az EU csatlakozás
előkészítése során már bekerült az alkotmányos rendszerbe. Az Alkotmány 2/A. §-a az
Európai Unióban tagállami részvétel céljából, a kialakító szerződésekből fakadó jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében irányozta elő a nevesített, Alkotmányból
eredő egyes jogok közös, az Európai Unió intézményei útján történő gyakorlását. Az
Alkotmányban a kapcsolódó cél-elem a 6. § (4) bekezdésében az európai népek szabadsága,
jóléte és biztonsága magasabb fokának érdekében az európai egység kiterjesztése volt. Az új
Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III.9) OGY határozat mellékletének
5. pontja ugyanezt a struktúrát követte, és a rendelkezést az Alaptörvény E cikk (1) bekezdése
változatlan tartalommal tartotta fenn.
Az E cikk (2) bekezdése ugyanakkor logikusabb struktúrába foglalta a cél-eszköz viszonyt: a
célokhoz kapcsolódó megvalósítási mód nem kiemelten jelentkezik a szövegben, hanem
szorosan kapcsolódik a céltételezéshez. Az Alkotmány 2/A. § (1) bekezdésével összevetve az
Alaptörvény E cikk (2) bekezdését utóbbi gyűjtőfogalmak alkalmazásával tartalmilag egyező
rendelkezést tartalmaz: azzal hangsúlyozza az önálló hatalomgyakorlás szubszidiárius
jellegét, hogy elhagyja a korábban alkivételként megjelenített önálló formát. „A tagállamok
az önálló külpolitika folytatását mind a mai napig a szuverenitás egyik legfontosabb
tényezőjének és fokmérőjének tekintik, ezért nehezen válnak meg annak közvetlen
irányításától” – állapítja meg a harmonizációt elemző egyik monográfia128 elemezve a
politikai együttműködés a közös külpolitika irányába formálását, ahol az EU nemzetközi
aktivitásának hiátusai csak a föderatív állammodell szempontjából bírálhatók.129 A feltűnően
lassú folyamat során a közös európai fellépést igénylő országok bírálatait a külpolitikai
szuverenitásukhoz következetesen ragaszkodó tagállamok,130 így hazánk hallgatása kíséri.

128

Kecskés (2003) 104. p.
Balázs (2003 a) 1. p. A hivatkozásokban szereplő kiadvány a szerző „Az Európai Unió külpolitikája és a
magyar – EU kapcsolatok fejlődése” című monográfiája 18. és 20.2. fejezeteinek (230-244. és 269-274. pp.)
részben kibővített, hivatkozásoktól mentesített változata.
130
Ízikné (2003) 39. p.
129
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Mindez arra is figyelemmel alakulhatott így, hogy az eredetileg egységes hadsereg és a
résztvevő országok között teljesen integrált védelmi intézmények gondolatát 1952-1954
között hordozó Európai Védelmi Közösség meghiúsulását követően131 a katonai infrastruktúra
más intézményrendszerekben, különösen a NATO-ban és Nyugat-európai Unióban (NYEU)
öltött testet. Az ezt követő tagállamközi fejlődésnek tehát lényegesen bonyolultabb
nemzetközi környezetben kellett kifejlődnie, a bipoláris világrend összeomlását követő
perifériás destabilizáció pedig a határaik melletti válsággócok formájában érte a tagállamokat.
A Maastrichtban elfogadott Uniós Szerződés 2. cikke132 – ennek következtében – az unió
második számú céljává emelte a nemzetközi szinten aktivitásra képes európai identitás
kialakítását azzal, hogy e területről a szerződés a bírósági integratív aktivitást kizárta.133 Az
alapfogalmak, így a külpolitika vagy biztonságpolitika fogalma nem került meghatározásra,134
egyidejűleg hordozva a továbbfejlődés variációinak lehetőségét, illetve a bizonytalanságot. Az
Európai Unió egységes jogi személyiségének hiánya miatt az unió által kötött egyezmények
alkotmányos blokkolási lehetőségének feladására például egészen az alkotmányos szerződés
hatályba lépéséig kellett várni.135
Vitatott volt a NYEU és az EU viszonya, együttműködése illetve beolvasztása.136 Utóbbi az
amszterdami változatban az atlantista elkötelezettségű Dánia137 és az Egyesült Királyság,
illetve a közben megszaporodott számú független állam ellenállásán hiúsult meg, azonban a
probléma a szerződés szintjéről az Európai Tanács döntési lehetőségévé minősült át,138 bár a
NYEU feloldódási folyamata a többes tagságú államok európai önállósági, illetve atlantista
hangsúlyainak ütközéséről szólt.139 A tagállamokat a katonai szövetséghez tartozás vagy

131

Balázs (2003 a) 4. p. Részletes történeti elemzése: Gazdag (2000).
Közli: Fazekas (2003)152. p.
133
Az Alkotmányos szerződésbe is beépült III-282. cikként az Európai Unió Bíróságának kizárása a kül- és
biztonságpolitika területéről. CIG 86/04 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének
egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változata 2004. június 25. 276. p.
134
A fogalmi bizonytalanságot az Európai Tanács 1992. évi lisszaboni és 1993-as brüsszeli ülése csökkentette.
Az állam- és kormányfők pontosították a fontos érdek fogalmát a régió földrajzi közelsége, stabilitásához fűződő
érdek, illetve az unió fenyegetettsége szempontjából, illetve a közös akciók potenciális céljai közé a katonai
elemeket is tartalmazó konfliktus-megelőzést és terrorizmus elleni küzdelmet is felvették. Az európai biztonság
általános céljait a későbbi csúcsértekezlet – az állami analógia alapján, összefoglaló módon – az unió területi
integritásában és politikai függetlenségében, demokratikus jellegében és gazdasági stabilitásában, valamint a
szomszédos régiók stabilitásában jelölte meg. Balázs (2003 a) 6. és 13-14. pp.
135
Balázs (2003 a) 11-12. pp.
136
Kecskés (2003) 107. p.
137
Az Amszterdami Szerződéshez fűzött, Dánia különállását tartalmazó jegyzőkönyv 6. cikke; közli: Fazekas
(2003) 231. p.
138
A 17. cikk (1) bekezdésének második bekezdését a Nizzai Szerződés helyezte hatályon kívül. Közli
összehasonlítható szerkezetben: Fazekas (2003) 158. p.
139
Horváth (1993) 109. p.; A több szervezetben is részes tagállamok összehangolási kísérleteiről lásd a
tagállamok, illetve a Nyugat-európai Unió nyilatkozatait; közli: Fazekas (2003) 273-275. és 281-286. pp.
132
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semlegesség dimenzióján kívül a NATO-kötődés szorossága is megosztotta.140 A NATO
egyet nem értését az EU-val történő szervezeti kapcsolatfelvétel 2000-ig történő elhúzása
jelezte,141 amelyet a kettős tagsággal nem rendelkező tagállamok vitái, különösen a törökciprusi probléma feloldatlansága blokkolt. Az öböl-háborúk és a volt jugoszláv utódállamok
visszatérő válsága döbbentette rá az EU döntéshozóit a külpolitikai eszköztár elégtelenségére,
142

amelynek két kiemelt eleme a konszenzusos döntéshozatal kényszere és a katonai

képességek hiánya volt.143 A NYEU-vállalásból az Amszterdami Szerződésbe átvett 17. cikk
(2) bekezdése szerinti feladatköri katalógus, a petersbergi feladatok (humanitárius és
evakuációs feladatok, békefenntartás, harcoló alakulatok bevetése válságkezelésben,
béketeremtés)144 ellátása érdekében 1999 decemberében elhatározott gyorsreagálású haderő
felállítását akadályozta a NATO és az EU közötti duplikációk elkerülését szolgáló
együttműködés kidolgozásának lassúsága.
A közös biztonság- és védelempolitika amszterdami újrakodifikálása során nagyobb hangsúlyt
kapott a védelmi-katonai elem, a költségviselési és haditechnikai-együttműködési, a döntéselőkészítési és képviseleti intézményrendszeri, valamint a döntéshozatali eljárás. Utóbbi a
konstruktív tartózkodás lehetőségével, valamint végrehajtási döntések minősített többségi
elfogadásával egészült ki amellett, hogy a katonai hatással bíró vagy a védelem területére
tartozó döntéshozatal egyhangúsághoz kötött maradt.145 A NYEU-hoz kapcsolódó problémák
feloldására Nizzában került sor, ahol az Uniós Szerződésből a szervezetre vonatkozó
utalásokat elhagyták, lefektetve a tisztán uniós védelmi politika alapjait. Ennek során a
megerősített együttműködés lehetősége is bekerült a közös biztonság- és védelempolitika nem
140

BHKK (2003) 8-10. p.
BHKK (2003)34. és 36-37. pp. A NATO-val való kapcsolatokat érintő feirai alapelvek szerint az EU döntési
képességgel rendelkező sui generis szervezet, amelyik nem tűri a tagjai közötti különbségtételt. A NATO-val a
közös érdekek és a partnerség jegyében kíván együttműködni, azonban a nem EU-tag európai NATO országok
bevonásának módja az EU „belügye”.
142
„Az európaiak békefenntartást preferáló és az amerikaiak békekikényszerítést javasoló vitái 1995.
augusztusában, a szarajevói piac elleni aknatámadással értek véget. Az ENSZ-mandátum alapján a NATO
légicsapásokkal kényszerítette a szerbeket (1995. szeptember 20.) tárgyalóasztalhoz.” Gazdag (2000) 148. p.
143
Balázs (2003 a) 15. p. A szerző e vonatkozásban felveti, hogy a külpolitika nem hiteles katonai fenyegetési
oldal hiányában, katonai szövetség azonban működhet a külpolitika egységesítése nélkül is. A NATO tehát
nemcsak időbeli előnyben van az azonos típusú missziók felé fordulás során. A hagyományos területvédelem
helyett e feladatok közé a fontos területen kívüli konfliktusba való beavatkozás, illetve a tág értelmű biztonság
megteremtése tartozik.
144
Közli: Fazekas (2003) 159. p. A megfogalmazásban szereplő evakuációs feladatokat másutt mentési
feladatokként nevesítik. A béketeremtési feladatok hazai terminológia szerint békekikényszerítési feladatok. A
harci erők válságkezelési tevékenysége mindenképpen az alkalmazás fogalmi kategóriájába tartozik annak
ellenére, hogy a válságkezelési terminológia szerepeltetését a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról
szóló 2004. évi LXVI. törvény, valamint az új honvédelmi törvény szakmai előkészítése során el kellett hagyni.
145
BHKK (2003) 14-15. pp. Az Uniós Szerződés 23. cikkét közli: Fazekas (2003) 161-162. pp. A döntési
módozatok leírását lásd: Becsey (2003) 44. p. azzal, hogy az Alkotmányos Szerződésbe belga, német, francia és
luxemburgi igényre bekerült a védelmi politikában is a megerősített együttműködés lehetősége.
141
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katonai részének (polgári válságkezelés) eszköztárába.146 2002 végén a NYEU Miniszteri
Tanácsa – a szervezet névleges felszámolása nélkül – megszüntette annak működését, bár a
kölcsönös védelmi klauzula nem épült be az EU szabályrendszerébe. A területen kívüli
válságkezelési feladatok ellátására az EU ugyanakkor katonai és rendőri vonatkozásokban
egyaránt – néhány stratégiai eszköz és képesség kivételével147 – már önállóan is készen állt.148
Az együttműködési hullámot a 2001. szeptember 11-ét követő világpolitikai változások
eredményezték, különösen a terrorizmus elleni küzdelem, amely először kivonta Európát a
biztonságpolitikai konfliktusok fővonalából,149 majd a spanyolországi merénylet formájában
közvetlenül is visszahatott.150 Ennek során egyes katonai tevékenységek (hírszerzőegyüttműködés, nukleáris, biológiai és kémiai védelem, egységes légtér megteremtése)
aktiválása is megvalósult amellett, hogy a petersbergi katalógus bővítése is felmerült a
nemzetközi jogilag definiálatlan, terrorizmus elleni katonai missziókkal151 összefüggésben. A
fegyveres válságkezelést azonban megelőzi a konfliktus-megelőzés körében a közösségi
pillérbe tartozó, valamint a diplomáciai eszközök alkalmazása.152
Az európai közvélemény a második és harmadik pillérben várta az uniós alkotmányos
rendszer legnagyobb előrelépését, szembesülve a külpolitikai tehetetlenséggel és a bel- és
igazságügyi együttműködés hézagaival.153 A katonai és külpolitikai vonatkozásokat két külön
munkacsoportban vizsgáló Európai Konvent eljutott ezért addig, hogy a külső szerződési
relációkban a közös kül- és biztonságpolitika körében is elismerte a szerződési jogalanyiságot
azzal kiegészítve, hogy a külső hatáskörre a belső döntés minősített többségi elvárása is kihat.
A védelmi oldal bírálataként kiemelték a válságkezelési döntésekre való alkalmasság
korlátozott szintjét, a kettős kötődésű tagállamok „identitástudat-hasadását” a NATO és az
EU között, valamint a költségvetések védelmi kiadásainak elégtelen voltát. A problémák
megoldási lehetőségeként a szorosabb katonai és haditechnikai együttműködés igényét, illetve
146

Kecskés (2003) 148-149. pp. és BHKK (2003): Az EU új feladata: konfliktusmegelőzés és válságkezelés 17.
p. A pontosság kedvéért: az Uniós Szerződés 17. cikkének (4) bekezdésében megmaradt a NYEU-ra hivatkozás
a szervezet formális megszűnésének elmaradására tekintettel. Közli: Fazekas (2003) 159.p.
147
A vezetési, szállítási, hírszerzési kapacitások kiépítése a NATO-eszközök elérhetőségétől függetlenül, önálló
igényként is felmerült. Becsey (2003) 45.p.
148
Balázs (2003 a) 19.p.
149
Balázs (2003 a) 21.p.
150
Kovácsics (2004) 5-6. pp. A szerző elismeri, hogy a cselekmények a nemzetközi terrorizmus elleni
küzdelemben való aktív részvétel következményei, ugyanakkor – globális veszélyforrásként – a
működésképtelen államok erőszak-monopólium szerepét átvevő terrorszervezetek elleni fellépést változatlanul
kiemelt feladatnak tekinti.
151
BHKK (2003) 32-33. pp. A terrorizmus elleni fellépést az Uniós Szerződés a VI. címében szereplő 29.
cikkben nevesíti, amely a büntető- és igazságügyi együttműködéshez tartozik. Közli: Fazekas (2003) 166. p.
152
Becsey (2003) 45-46. pp.
153
Vastagh (2003); Czuczai (2003) 33. p.
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– a terrortámadásokra tekintettel – szolidaritási intézményként a második és harmadik pillér
egymás felé közelítését, végső soron a katonai erő bevetésének lehetőségét is felvállalták.154
Ez azonban az eredetileg területen kívüli feladatokra szabott biztonság- és védelempolitika
részleges visszatérése a saját terület részlegesen közös védelméhez, illetve a terrorizmus elleni
missziók felvállalása esetében túllépés a petersbergi felsoroláson.155 A közös hadsereggé nem
váló európai válságkezelő haderő működőképessége érdekében pedig az EU és a NATO
között 2003-ban létrejött a párhuzamosságokat kiküszöbölő, a képességek elérhetőségét
biztosító Berlin+ egyezmény, illetve a elfogadták a NATO-válságkezelés elsődlegességét.
A közös védelem azonban – az Európai Tanács egyhangú döntésének függvényében – egy
távlati cél maradt, tiszteletben tartva a négy semleges tagállam, valamint egyes NATOtagállamok érzékenységét.156 Az Alkotmányos Szerződés megteremtette a rugalmas
együttműködési formákon túl a szorosabb együttműködés lehetőségét is, amelynek résztvevői
– agresszió esetén – az összes rendelkezésre álló eszközzel segítségnyújtásra kötelezettek
egymás irányába.157 A továbbfejlődés legmarkánsabb eleme tehát a szolidaritási klauzula
kialakítása (átvétele a NYEU-ból), amely kölcsönös védelmi kötelezettséget ugyan nem
eredményez, de szoros politikai kötelezettséget és a megerősített együttműködés körében
kölcsönös védelmi lehetőséget viszont igen. A Konvent tevékenységének befejező fázisában
mégsem volt valószínűsíthető az érdemi előrelépés a közös kül- és biztonságpolitika
vonatkozásában annak ellenére, hogy látszott a konszenzus katonai ügyekben a megerősített
együttműködés lehetőségére.158 Balázs Péter szkeptikus értékelése szerint: „…az Európai
Unió azokhoz a határokhoz is közelít, amelyeken túl az integrációs tevékenység a tagállamok
154

Kecskés (2003)168-169. pp.
BHKK (2003) 62.p. Az Alkotmányos Szerződés III-210. cikke az Uniós Szerződés 17. cikke helyett az
alábbiak szerint fogalmazza meg e feladatokat: „Az I-40. cikk (1) bekezdésében említett missziók, amelyek
végrehajtása során az Unió polgári és katonai eszközöket vehet igénybe, magukban foglalják a közös leszerelési
műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és segítségnyújtási feladatokat,
válságkezelésben a harcoló erők által kifejtett feladatokat – beleértve a béketeremtést is – és a konfliktusok
lezárását követően a helyzet stabilizálására irányuló műveleteket. E missziók mindegyike hozzájárulhat a
terrorizmus elleni harchoz, ideértve a terrorizmus ellen saját területükön küzdő harmadik országok támogatását
is.” CIG 86/04 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének egységes szerkezetbe foglalt,
ideiglenes változata 2004. június 25. 231. p.
156
I-40. cikk (2) bekezdés CIG 86/04 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének
egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változata 2004. június 25. 46. p. A III-201. cikk (4) bekezdése pedig a
katonai és védelmi vonatkozású határozatokra mondja ki generálisan az egyhangúság követelményét. 227. p.
157
Csejtei (2003) 57-59.p. A többsebességes védelmi együttműködés szorosabb együttműködési variánsa már a
kölcsönös védelmi klauzula határait súrolja: „A tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás
esetén a többi tagállam – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden
rendelkezésre álló segítséget és támogatást megadni ennek az államnak. Ez nem érinti az egyes tagállamok
biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét…” I-40. cikk (7) bekezdés CIG 86/04 Az Európai Alkotmány
létrehozásáról szóló szerződés tervezetének egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változata 2004. június 25.
47. p. Lásd még III-231. cikk 252. p.
158
Balázs (2003 a) 23. p.
155
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számára már nem eredményez pozitív externáliákat a belpolitikai (nemzeti) célok
eléréséhez.”159 Összegzése szerint az európai integráció fő vonala a globális folyamatok
regionális kezelésére szolgált, amihez képest a kül- és biztonságpolitika ellentétes irányú
tevékenységet, a nemzetállamok regionalizálását látja el, ki nem mondottan a globális
aktivitás érdekében. További akadályozó tényezőre Becsey Zsolt hívta fel a figyelmet: a
képességek kialakítása és közös műveletek ellátása lényegében költségvetési kérdés,
amelyben a NATO-tag új belépők aktivitására nem igazán lehetett számítani.160 Ehhez képest
a gazdasági válság hatásai csak felerősítették a korabeli szkeptikus várakozásokat.161

3.5.

Az állami erőszak-monopólium és a kapcsolódó összeférhetetlenségi tárgykör

Az Alaptörvény C cikk (3) bekezdése nevesíti – az Alaptörvény és a jogszabályok
érvényesítése érdekében – az állam kényszer (erőszak) alkalmazási monopóliumát. Az
Alkotmány ilyen rendelkezést nem tartalmazott, bár az az erőszakszervezetek nevesítésének
beleértett előfeltétele volt. Az Alkotmány 2. § (3) bekezdése ugyanakkor az Alaptörvény C
cikkének (2) bekezdésével egyező módon tartalmazta a hatalom erőszakos megszerzésére
vagy gyakorlására irányuló tevékenység tilalmát, illetve az ezzel szembeni fellépés jogát és
kötelezettségét, a „törvényes úton” leszűkítő megfogalmazással. A „ius resistandi”
alkotmányos szintre emelése, ameddig a mindenkori ellenzék államszervezeti jelentőségének
visszaigazolását, vagy a jogvédelmi intézményrendszer hátterét jelentik, értelmezhetők.
Azonban a passzív rezisztencián túlmutató esetleges fegyveres ellenállás honvédelmi
értelmezési tartománya már nem ragadható meg. A rendelkezés alkotmány- illetve
alaptörvény-védelmi indíttatású, azonban annak hivatkozása legitimitási vitába sodorhatja
mindkét oldalt. Mint azt az ukrán példa is mutatja, a hasonló típusú indokolások akár még az
ország területi épsége iránt indított támadásként is értékelhetők, amely már a fegyveres
eszkaláció veszélyét közvetlenül veti fel.

159

Balázs (2003 a) 26. p.
Becsey (2003) 52. p.
161
„Az Európai Tanács 2013. decemberi ülésén – a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta első alkalommal –
az állam- és kormányfő átfogó vitát folytattak a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) helyzetéről,
továbbfejlesztésének irányairól, amelyben érintettek a biztonság- és védelempolitika hatékonyságának és
láthatóságának, az európai védelmi képességek és az európai védelmi ipar erősítésének kérdését. (…) Fontos
hangsúlyozni, hogy a decemberi Európai Tanács inkább a folyamat elejének tekinthető, mint az elmúlt időszak
lezárásának.” Magyarország Kormánya J/13713. számú jelentése Magyarország európai uniós tagságával
összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről (2013) 113. p.
160
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Egyértelműbb az elhatárolási igény az államszervezeti részvétel oldaláról a pártokkal, illetve a
speciális kategóriákba tartozó egyénekkel szemben: Az Alkotmány 3. § (3) bekezdése a
pártok közvetlen közhatalom-megragadási tilalma érdekében irányult a pártok és a
közhatalom szétválasztására a párttagságtól illetve párttisztség-viseléstől eltiltott közhivatalok
és tisztségek megragadásával. Ennek alkotmányos szintre kiemelt példája volt a 20. § (5)
bekezdésben az országgyűlési képviselőség oldaláról rögzített hivatásos katonai / rendvédelmi
szervi összeférhetetlenség. A szabályozási struktúrát az Alaptörvény lényegi módosításokkal
tartotta fenn: a XXIII. cikk (8) bekezdése a rendszert összekapcsolta a közhivatal-viselés
korábban önálló alkotmányi rendelkezésként162 szereplő elemével, ugyanakkor az
Alaptörvény nyitottá vált: törvény határozhatja meg a párt tagja vagy tisztségviselője elől
eltiltott közhivatalokat a XXIII. cikk (8) bekezdése szerint, illetve a 4. cikk (2) bekezdése
szerint sarkalatos törvény az országgyűlési képviselői összeférhetetlenségi elemeket. Eltűnt
tehát ezzel az Alaptörvényből a fegyveres és rendvédelmi állomány önálló tilalmi
hivatkozása.

3.6.

Fejezeti összegzés

Az Alaptörvény Alkotmányt meghaladó terjedelmű alapelvi részébe illeszkednek a szövetségi
szerződéshez tartozás és az EU-tagság követelményei. A lehetőséget ugyanakkor
mindenképpen színezi, hogy az Alaptörvény történeti kontinuitása a nemzeti szintű, illetve az
államközi megvalósítás preferálására utal, szemben a nemzetek feletti opciókkal.
A Nemzeti Hitvallás a polgár és állam közös céljai között említi – a jólét, a rend, az igazság és
a szabadság kiteljesítése mellett a biztonság fogalmát. Ennek kiterjesztése érdekében az
Alapvetés E) cikkének (1) bekezdése szerint az európai egységben való szerepvállalás
motivációi között is az európai népek szabadsága és jóléte mellett biztonságuk az elérendő
cél. Ezen túl a Nemzeti Hitvallás utal az államiságot megtestesítő Szent Koronára, az ősök
szabadság-küzdelmeire, valamint az Európa védelmében folytatott évszázados harcra. A
negyedik módosítás folytán az Ár.-ból átemelt U) cikk kapcsolódó elemei az e) pontban –
többek között – a honvédelem idegen érdekek alá rendelésére utal a megelőző 40 évben,
valamint a h) pontban az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbefojtására. A történeti
jogfolytonosság oldaláról tehát a külső védelmi funkció erősebb kiemelést nyer. Ehhez képest
a Q) cikkben a béke és biztonság megteremtése és megőrzése mellé új kapcsolódó/korlátozó
162

Alkotmány 70. § (6) bekezdés.
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attribútum épül be a fenntartható fejlődés oldaláról, a jövő generációk szempontjából is
értelmezve a folyamatosságot.
Az új Hvt. preambuluma – ettől eltérően – a honvédelem vonatkozásában konkrétan az ENSZ
Alapokmányát emeli ki hivatkozásként, gyűjtőkategóriaként (szövetségi szerződés) utal a
NATO-t megalapozó Washingtoni szerződésre, azonban az Európai Unió védelmi projektjét –
előzményétől eltérően – nem is említi, összességében pedig az alaptörvényi tartalom-bővülés
lehetőségével csak a konkrét feladatok megjelenítése során él a sarkalatos törvény. Ha
figyelembe vesszük, hogy a Washingtoni Szerződés 5. cikke az ENSZ Alapokmány 51.
cikkéből eredezteti az egyéni és kollektív védelmi intézkedések lehetőségét, a logikai
kapcsolat tényleges hivatkozás nélkül is adott.
Ha ugyanakkor a NATO 2010-ben elfogadott Stratégiai Koncepcióját163 vonatkoztatási
pontnak tekintjük, az alkotmányos harmónia már nem ennyire evidens. Az alapelvi rész 2.
pontjának és a záró 38.pont összevetése alapján megállapítható, hogy a Szövetség közös
alapértékei közé tartoznak az „individual liberty, democracy, human rights and the rule of
law” amelyek így komplexitásukban már liberális minimumként értékelhetők, amelyek a
szabadság és a biztonság által védendő értékek. A Washingtoni Szerződés értelmezési
tartományát aktualizáló dokumentum szempontjából így már értelmezhető a részleges
diszkrepancia annak figyelembe vételével, hogy az illiberális demokrácia-tézis a felsorolás
elemeit külön-külön nem kérdőjelezi meg, összességük liberális demokráciaként történő
értelmezése pedig nem nevesített a stratégiai koncepcióban.
Nem kétséges ugyanakkor, hogy a Washingtoni Szerződés által eredendően védeni hivatott
országcsoport

közös

örökségeként

a

Szerződés

preambuluma

–

némileg

eltérő

megfogalmazásban – a demokráciát, az egyéni szabadságot és a jog uralmát (principles of
democracy, individual liberty and the rule of law) említi, a 2. cikkben pedig kifejezetten a
szabad intézmények (free institutions) erősítésének kötelezettsége jelenik meg. Erre
figyelemmel nem zárható ki olyan értelmezés, amely a 4. cikk szerinti konzultáció körébe
tartozónak minősíti a politikai alapértékek sérelmét. Mindez azonban elsődlegesen az
Alaptörvény alkalmazási gyakorlatából vezethető le. Önmagában nem ez a szöveg feltétlenül
érvényesülő értelmezési tartománya.
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4. fejezet
Irányítás és szervezeti jogállás
Az irányítás és szervezeti jogállás kérdésköreiben a fejlődésív meghatározó része az
Alkotmány hatályban létéhez kötődött, összekötve mintegy 10 különböző szövegváltozatot.
Az átfedések elkerülése érdekében a jelen fejezet a minősített időszaki / különleges jogrendi
hatáskörök elemzését mellőzi, mint ahogy a Magyar Honvédség feladatköréhez közvetlenül
kapcsolódó tevékenységi elemek részletes elemzése is külön fejezet tárgya. A jelen fejezetben
így az Alkotmány utolsó és az Alaptörvény első szövegváltozatának összevetése lényegesen
kisebb jelentőséggel bír, gyakorlatilag az Alaptörvény csak megfogalmazási szempontból
konszolidálta az alkotmányos rendelkezéseket. A 2010-es választásokat követően is
tartalmilag véglegesnek tekintett, deregulációs technikát is alkalmazó alkotmányos
szövegváltozathoz képest az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III.9)
OGY határozat melléklete az Országgyűlésre vonatkozó alcím 2. pontjában szabályozandó
elemként kiemelte „…a kiemelkedően fontos nemzetközi szerződések megkötésével, a
háborúról és a békéről való döntéssel, a honvédség külföldön történő alkalmazásával és az
ország szuverenitását érintő más katonai csapatmozgásokkal, a rendkívüli és szükségállapot
elrendelésével kapcsolatos hatáskörét.”
A Kormányra vonatkozó alcím 1. bekezdése a csapatmozgási, európai uniós döntéshozatali
kérdések mellett a legfontosabb feladatok között tételezte a törvények végrehajtása és az
állami általános és szakágazati politika irányítása és érvényesítése mellett a honvédelmi és
belső rendvédelmi feladatok ellátását. E vizsgálati szegmensben tehát nem merült fel tartalmi
korrekciós igény. A Jakab-féle magántervezet viszont technikai átszerkesztést vetett fel,164
egyelőre a honvédelmi tárgykörök tagolására irányuló igény nélkül. A magántervezet
ugyanakkor – a csapatmozgási tartalmak egyik elemének feladatrendszeri katalógusba történő

164

„Korábbi 40/A-C. §, a részletek törlése után megmaradó rövid paragrafusmaradványokból egy egységes
hosszabb paragrafus készült. Az (1)-(2) bekezdés a hatályos 40/A. § új megfelelője. Az (1) bekezdés új
szövegezése a humanitárius akciókban való részvételt is tartalmazza. A kétharmadosság követelménye
megszűnik…” Jakab (2011 b) 95. § 150-151. pp.
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beemelésével – az alkotmányozás olyan elemét is megnyitotta, amelynek szükségessége
legalábbis vitatható, a Kormány szabályozási centrumba emelése azonban szimbolikus.165
Mellőzve egyelőre e feladatrendszeri elemet, a csapatmozgásokra vonatkozó 47. cikk
kialakítása az Alaptörvényben – a tartalmi egyezések ellenére – szerkezeti és konszolidációs
szempontból is egyértelmű pozitívumként értékelhető. Egyet kell érteni azzal is, hogy az
alcímben a ’Döntés katonai műveletekben való részvételről’ – megfogalmazás szerepel, mivel
normaszövegben több helyen előforduló ’csapatmozgás’ terminológiához képest egy
magasabb szinten összegező gyűjtőfogalmat kellett alkalmazni. Pozitív elem továbbá, hogy a
normaszöveg szakított a korábbi Országgyűléshez képest történő közelítés többszörösen
kivételekkel áttört technikájával, egyszerűsítést eredményezve tartalomvesztés nélkül.166
Elvben a (4) bekezdés szerinti békefenntartás és hadműveleti területen megvalósuló
humanitárius tevékenység esetében lehetett volna még mérlegelhető a – joghatás nélküli –
utólagos országgyűlési jóváhagyást megalapozó beszámoló jelentés elhagyása. Védhető
ugyanakkor, hogy az alkotmányozó – korábbi saját igénye ellenében – az egyszerűsítés ezen
elemét már nem lépte meg, mivel ez az Országgyűlés jogkörének érdemi csorbításaként is
interpretálható lehetett volna.
Az 1989. évi XXXI. törvény26. §-hoz fűzött indokolás felütése szerint a fegyveres erők és a
rendőrség a végrehajtó hatalom alapvető intézményeiként kerültek alkotmányos szintre,
ugyanakkor szükségesnek tűnt az irányítói jogkörök megosztása az ország szuverenitásának a
különös jelentősége miatt. Az Alkotmány e módosítása – követve az alapvető állami
intézmények szerinti fejezeti tagolást – a fegyveres erők irányítására vonatkozó tárgyköröket
szétszórtan építette be azzal, hogy az irányításra jogosultak összefoglalása a 40/B. § (3)
bekezdéseként a VIII. fejezetbe került. E rendelkezés öt, egymástól részben elkülönült döntési
jogosult személyt vagy szervezetet tüntet fel, amely – az Alkotmánybíróság értelmezése167

165

A jelentőség bizonyítékául lásd a T/10347. számú képviselői önálló indítványt Magyarország
Alaptörvényének ötödik módosítása címen – Vona Gábor / Németh Zsolt / Gyöngyösi Márton Jobbik részéről.
Kiemelés az általános indokolásból: „Különösen fontos mindezt újraszabályozni akkor, amikor számtalan
megkérdőjelezhető legitimitású és szándékú, inkább nagyhatalmi, mint magyar, nemzeti érdeket képviselő
külföldi missziókban veszélyeztetik életüket a honvédjeink.”
166
„A korábbi 19. § (3) bekezdés j) pont, valamint a 40/C. § tartalmilag azonos utóda. A döntési jogkörök
tartalmi változatlansága mellett a megfogalmazás centrumába a Kormány került az Országgyűlés helyett.”
Jakab (2011 a) 294. p.
167
A 48/1991. (IX.26.) AB határozat téziseit később csak a vezetés milyensége vonatkozásában színezte a
63/1992. (XII. 11.) AB határozat. A döntések tartalmát azonban – legalábbis részlegesen – a 2001. évi XLII.
törvénnyel módosított alkotmányos környezet a HM – Honvéd Vezérkar integráció érdekében felülírta. Az
alkotmánybírósági döntés logikájába ugyanis a honvédelmi miniszter egyidejű szervezeten belül- illetve kívülállása nem férne bele. A szabályozási megoldás azonban már az 1989. évi XXXI. törvénnyel módosított
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szerint – arra utalt, hogy további irányítási jogosultak ebbe a rendszerbe csak a szövegrész
kiegészítésével iktathatók. A felsorolás – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában
– a köztársasági elnököt, az Országgyűlést, a Honvédelmi Tanácsot, a Kormányt (1989-es
változatában Minisztertanács) és az illetékes minisztert részeltette a fegyveres erők
irányításában, amely – a Határőrség rendőrségbe olvadásáig – a honvédelmi miniszter mellett
a belügyminiszteri jogköröket gyakorló minisztert is érintette. A szervezet megszűnését
követően a szövegben a Magyar Honvédség, ezáltal egyértelműen a honvédelmi miniszter
jelent meg. Az Alaptörvény 45. cikk (2) bekezdése a finomhangolás során
 elhagyta a felsorolást felvezető „kizárólag” szövegrészt,
 beiktatta a rendszer sarkalatos törvényi feladatleosztási elemének lehetőségét, mivel az
alkotmányos keretek között a törvényi szint is alkotmányosan pontosíthatja,
 az illetékes megfogalmazást a feladat- és hatáskörrel rendelkező jelző pontosította a
miniszter megjelölésénél,
 következő mondatként kapcsolta a Kormány szubszidiárius működés-irányító
jogkörét, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés h) pontját részlegesen átemelve, illetve
 az Alaptörvény 8. cikke – a népszavazási tilalmat kiterjesztve – a katonai
műveletekben való részvételre általánosította az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés h)
pontja szerinti korábbi honvédségi alkalmazási tárgykört.
A Kormány esetében egyébként az Alaptörvény 15. cikke nem tartotta fenn az Alkotmány 35.
§ (1) bekezdése szerinti példálózó felsorolást: a korábbi módosítások miatt részlegesen
felépítési szerkezetét is elveszítő, de l) pontja miatt nyitott felsorolást a végrehajtó hatalom
általános szervi megjelölése, valamint a szubszidiáriusságot megragadó „feladat- és hatásköre
kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv
feladat- és hatáskörébe” szövegrész váltotta ki. Míg a miniszterek feladatának megjelölésére
az Alkotmány a 37. § (2) bekezdésében az államigazgatás ágainak vezetését és az alárendelt
szervek irányítását a jogszabályok és a Kormány határozatai által determinált módon ragadta
meg, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdése megjelenít némi miniszteri önállóságot is, amely
a Kormány – (1) bekezdés szerint a miniszterelnök által meghatározott – általános politikája
által determinált. Terminológiai pontosítás, hogy a megfogalmazásból a vezetési mozzanat
elhagyásra került, a szervezeti és ágazati oldal egyaránt a miniszteri irányítás által
meghatározott azon túl, hogy feladatokra kijelölésre is lehetőséget nyújt a rendelkezés.
Alkotmány-változatban is adott volt, mivel az ügyészi szervezetet az 53. § (3) bekezdése szerint a legfőbb
ügyész egyidejűleg vezette és irányította.
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A köztársasági elnök esetében konstans mozzanat a Magyar Honvédség (48/1991. (IX. 26.)
AB határozatot követően gyakorlatilag címzetes) főparancsnoki jogköre, melyet az
Alaptörvény 9. cikk (2) bekezdése változatlan tartalommal vett át az Alkotmány 29. § (2)
bekezdéséből. A nevesített jogkörök közül – a különleges jogrendhez tartozó döntéseken túl –
a tábornokok kinevezésének és előléptetésének jogkörét az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés
e) pontja a (6) bekezdés szerinti, alkotmánybírósági eredetű megtagadhatósági teszttel
kiegészítve vette át. Változást engednek viszont a törvényi szintű döntési jogkörök, így a
tábornokokat érintő ellentétes tartalmú szolgálati döntések: például a tábornokok szolgálatból
elbocsátása körében – az (5) bekezdésben megnyitott lehetőséggel élve – akár ellenjegyzés
nélkülivé is válhatna a döntés. Mivel azonban az új Hjt.168 csak a miniszteri felterjesztési
kötelezettséget, majd korrigált változatában az elnöki személyügyi döntési katalógust
tartalmaz, a lehetőség nem került kihasználásra.
A konszolidált alaptörvényi döntéshozatali rendszer elsődlegesen hatékonysági oldalról
értékelhető, ahol a vizsgálat időbeliségi és döntési tartalmi szempontból egyaránt
értelmezhető: legalább annyira veszélyes a honvédelem vonatkozásában egy késve meghozott
(vagy elmulasztott) döntés, mint amennyire a tartalmi helyesség is alapvetően utólagos
mérlegelési szempont. Az irányítói döntéshozatali jogkörök hagyományosan osztottak, illetve
a szövetségi integráció döntéshozatali rendje irányában meglévő nyitottság eleve utal a
közjogi relevanciájú döntések kétfajta lehetséges időrendjére: vagy a magyar döntés
következményi javaslataként kerül egy kérdés a Szövetség tárgyalási rendjébe, vagy pedig a
szövetségi döntések járhatnak nemzeti végrehajtási következménnyel. A szabályozás központi
eleme az Országgyűlés és a Kormány közötti hatáskörmegvonás kérdése.
A nemzetközi együttműködés kiszámíthatósága és tervezhetősége szempontjából ugyanis
elsődleges jelentőségű, hogy az alapvetően kormányközi elven működő NATO döntéshozatal
következményei kormányzati szinten garantálhatóak-e, vagy pedig az időben egyébként
tipikusan elhúzódó parlamenti döntéshozatal alkuinak vannak-e kitéve. Utóbbi körben
például, ha egy gyorsreagálású erő telepíthetősége csak annak egésze vonatkozásában
értelmezhető, az alakulat minőségi jellemzőjével nem egyeztethető össze egy hosszabb
időtávú nemzeti döntéshozatal. Ha pedig a parlamenti szakban merülhet fel tartalmi aggály, a
szakosodásra (pooling and sharing) alapított többnemzeti együttműködés horizontja
168

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény, a továbbiakban: régi Hjt. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a továbbiakban: új Hjt.
A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/2084.
számú törvényjavaslat sem alkalmazta az alaptörvényi lehetőséget az új Hjt. korrekciója során.
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bizonytalanítható el, mint azt a Líbiai misszió esetében a német döntés Belgiummal közös
alakulatokra gyakorolt hatása is példázza. E későbbi eset is bizonyítja a korabeli
alkotmánybíróság bölcsességét a nemzetközi színtéren megjelenített nemzeti álláspont
jelentősége és kötőereje vonatkozásában:169 a konszenzusos döntés meghozatala feltételezi a
nemzeti pozíció előzetes artikulálását. A vétó elmaradása akár mulasztás, akár tévedés
eredménye is lehet szélsőséges esetben, következményei azonban nemzeti szinten már nem
írhatók felül.
Az egyre gyorsabb reagálás időbeliségi következménye ugyanakkor az igény az időveszteség
elkerülésére, az előkészítő fázisok egymásba csúsztatására: a Szövetség szintjén mindez a
végleges

policy

döntés

meghozatalát

megelőző

katonai

végrehajtási

tervezési

felhatalmazásban ragadható meg. E speciális esetben ugyanakkor a nemzeti döntéshozatal
időpontja szempontjából különös jelentőséggel bír: végső soron a misszió minősítését is
befolyásoló tényező is felmerülhet a Kormány döntését követően, vagy akár – egy váratlan
vétó következtében – a Kormány jogkörét megalapozni hivatott szövetségi döntés is
elmaradhat. Az elméleti lehetőséget korábban a Kormány úgy védhette ki, hogy a nemzeti
döntés-előkészítési fázis zajlott csak párhuzamosan a szövetségivel, a Kormány csak ezt
követően hozott végleges döntést. A különösen gyors reagálást igénylő esetekben ugyanakkor
felmerülhet annak az igénye, hogy a Kormány döntése előzetesen szülessen meg, csak a
hatályba lépése legyen a NATO döntés feltételéhez kötve. Mindez azonban nem oldja fel azt a
konfliktust, amely a felkészülés nemzeti feladatköreinek időigényéből ered: míg a Szövetség
politikai vezetői több fázisban hoznak döntést egy misszióról, a kormányzati részvételi döntés
tipikusan egyszeri és a lehető legkésőbbi időpontúként valószínűsíthető. A köztes időszak
költségekkel is járó kezelése ehhez képest tárcán belüli kockázat marad.
Hasonló következtetésre jutunk a területen kívülről történő közreműködés esetében is:
ameddig a konkrét misszió műveleti területére (ideértve annak légterét is) nem kerül magyar
katona, nincs ok a Kormány döntésére még akkor sem, ha adott esetben máshonnan a
műveletet magyar közreműködő tervezi, szélsőséges esetben számítógépes rendszereken
keresztül így hajtja végre harmadik országból. Elvben így logikailag levezethető a fegyveres
közreműködés a Kormány tudomásszerzése nélkül is, ha az nem közvetlenül a műveleti
területen történik. E vonatkozásban a szabályozás, vagy annak értelmezése végső soron
megengedő. Ezzel ellentétben a kapcsolódó missziók esetében az eredendően osztott

169

Lásd: 25/2000. (VII. 6.) AB határozat.
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döntéshozatali jogkör változatlanul fennmarad akkor is, ha a párhuzamosan zajló koalíciós és
szövetségi művelet esetében ez látszólag nemzeti jogi fenntartásként értelmezhető. (Ilyen eset
merült fel az ISAF misszióval párhuzamos amerikai tevékenység esetében Afganisztánban, de
francia vonatkozásban Maliban is.) A jogilag kezelhető további megoldást az összeérő
missziók közös parlamenti engedélyezése jelentené, amelyhez képest a jelenlegi helyzet végső
soron, kellő érzékenységgel kezelhetőbb.
A működőképesség biztosítása az indoka a második szintű szubszidiaritás, voltaképpen a
miniszteri szintre történő szubdelegáció előírásának, amely a kivételek meghatározását
legalább törvényi szinthez köti. Az új Hvt. 22. § (1) bekezdése szerinti miniszteri feladatköri
összefoglaló a törvény leginkább differenciált értelmezését igénylő rendelkezése. Ennek
kiindulásaként – a (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel – rögzíthető, hogy a honvédelmi
miniszter tevékenységének tárgyai körében elkülöníthető az ország honvédelemre való
felkészítése, mint legtágabb értelmezési szint, a honvédelmi tevékenységben résztvevő
(tipikusan állami) szervek tevékenységének összehangolására irányuló koordinációs feladat, a
honvédelmi ágazat egészének irányítása, valamint a legszűkebb szervezeti szint, a Magyar
Honvédség vonatkozásában érvényesülő irányítási és vezetési funkció. A válságkezelés
katonai feladataira korlátozó fordulat ugyanakkor – a válság fogalmának definiálása nélkül –
annak katonai és nem katonai részekre oszthatóságára utal, nyilvánvalóan a katasztrófaelhárítási funkcionális, valamint szervezeti és szabályozási önállósulására figyelemmel. Az új
Hvt. értelmezése során az 1994-ben felmerült polgári védelem-irányítási vitának170 már
nyilvánvalóan nincs létjogosultsága: a légoltalmi eredetű állami funkció ugyan a
honvédelemhez kapcsolódik, de a BM alárendelt katasztrófavédelmi szervezet látja el a
honvédségi közreműködés mellett.
Az Alaptörvény 45. cikk (2) bekezdésének a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterre
vonatkozó utalása abból a szempontból nyitott, hogy a fegyveres erő irányítására jogosult
miniszter jogköre a feladatkörök szempontjából más tárcával is kombinálható-e annak
ellenére, hogy ennek gyakorlati megvalósítására nem volt példa hazánkban a rendszerváltás
óta. Elméletileg lehetséges ugyanis más logika szerint integrált minisztérium kialakítása is pl.
az osztrák megoldás szerint, ahol a honvédelem és a sportigazgatás eredményez integrált
tárcát a kormányzati szervezetalakítási szabadság megvalósulási formájaként. A vezérkarral
integrált minisztériumi modell ugyanakkor ezzel ellentétes hatású.

170

Lásd 18/1995. (III. 28.) AB határozat és 2/1996. (II.) AB határozat.
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4.1.

A honvédelmi ágazat irányításának történeti sajátosságai

Összességében az Alaptörvény által koncepcionális szinten nem érintett irányítási tárgykör
előtörténete két szabályozási folyamatra osztható: először az államszervezeten belüli alapvető
elhelyezkedés rögzítése valósult meg a civil kontroll-kérdésfeltevéshez kötődve a
minisztériumi és vezérkari integrációjával, majd mintegy 10 éven át zajlott egyre több jogkör
átcsoportosítása az Országgyűléstől a Kormány irányába a nemzetközi csapatmozgásengedélyezési vita során, amely egyéb államhatalmi ágakat csak kivételes esetben érintett. Az
alapvető értelmezési kereteket meghatározó 48/1991. (IX.26.) AB határozat az Országgyűlés,
a köztársasági elnök és a Kormány részletes alkotmányos honvédelmi feladatait ütköztette,
nem tért ki azonban érdemben a háborús integrált hatalmi centrum, a Honvédelmi Tanács,
illetve az miniszter jogköreire. Az első kérdés a testület összetétele és az időbeli hatály miatt,
a második pedig a Kormány hatáskör-elvonási jogára tekintettel volt mellőzhető. E határozat
A) része egyébként a vezetést az irányítás körén kívüli területeken kizárta, a végrehajtásra
korlátozta, leszűkítően értelmezte a köztársasági elnök jogkörét, kizárva a megosztott
végrehajtó hatalmi elképzelés térnyerését, valamint szubszidiárius jogkörként megerősítette az
indokolás kormányzati működés-irányításra vonatkozó tételét.171
A hivatkozott alkotmánybírósági határozathoz képest ugyanakkor a lineáris parancsnoklási
lánc szempontjából a HM-HVK integráció voltaképpen nem eredményezett radikálisan eltérő
szituációt: a parancsnoki beosztás kiváltása akár enélkül is megvalósítható lett volna, a
vezetési és irányítási funkció azonos személyhez kötése pedig nem eredményezte volna az
alkotmánybírósági fogalmi rend funkcionális szemléletű felülírását. Azonban az 1998. évi
választásokat követően megalakult Kormány döntés-előkészítési szempontból határozott
racionalizálási kísérletbe kezdett, a rendszerváltást követő korábbi kormányok működésének
elméleti kritikáiból kiinduló megoldásokra törekedett.172 A tág értelmű kormányzati rendszert
érintő változtatás-igény részét képezte a markáns szervezet-átalakítási törekvés, illetve az
érdekképviseletek döntés-befolyásolási képességének csökkentése mind a működési, mind
pedig a finanszírozási oldalról, valamint a második kormányzati félévben az új parlamenti és
a hozzá kapcsolódó kormányzati munkarend kialakítása. Visszamenőlegesen értékelve az első
171

Ez utóbbi tételen alapult az a későbbi szabályozási technika, hogy az Alkotmány módosításai során csak
akkor kell a Kormány jogkörét önállóan nevesíteni, ha az más hatalmi szereplő alkotmányos jogköri szabályának
kivételét jelenti. A határozat következményeinek elemzését lásd: Till (1999) 567-575. p.
172
A Fidesz-MPP-kormány által bevezetett megoldásokat vö. Gombár (1994) illetve Gombár (1995) valamint
Sárközy (1995).
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Orbán-kormány időszakát, mindez az alkotmányozási folyamat – kétharmados többség
hiányában eleve korlátozott hatókörű – előképe volt, ami azonban elsődlegesen a honvédelmi
döntések időigénye szempontjából eredendő problémákat hordozott. Békeidőszakban a
fegyveres erők irányítása szempontjából az Alkotmány – eltekintve a nemzetközi
szabályokból eredő eltérések lehetőségétől – négy különböző mértékben elkülönült, de önálló
jogkörökkel rendelkező alanyt nevesített, ahol a statikusan leírható alkotmányos modell
hangsúlyainak Alkotmánybíróság általi pontosítását, a 48/1991. (IX.26.) AB határozatot
követően tapasztalhatóvá vált a szereplőkrésztevők egymáshoz viszonyított szerepének
hangsúlyeltolódása, vagy legalábbis az erre irányuló törekvés.
a)

Ennek körében a legnagyobb, szinte az egységes hatalmi centrumba tartozás elvét is

kikezdő elmozdulás a kormányzat és a tárca viszonyában, a Kormányt modellező kancellária
kibontakozásában volt megragadható, amely az összkormányzati kontroll és célképzés
szempontjából volt elsődleges. A honvédelmi ágazattal kapcsolatot tartó miniszterelnökségi
szervezeti rend felépítettsége és tevékenysége azonban sajátosságokat is mutatott, mivel két
Alkotmányban külön nevesített szereplő elkülönülésének lehetőségét hordozta ráadásul oly
módon, hogy a tényleges hatalmi centrum, a miniszterelnök nem is volt nevesített fél. A
Miniszterelnöki Hivatal (MEH) megnövekedett funkciója ugyanis a régi Hvt. döntéselőkészítési szerepeket és felelősséget is meghatározó rendszerébe nem volt beilleszthető,
pontosabban – a törvény kétharmadosságára tekintettel – nem valósult meg. Tartalmi oldalról
pedig a MEH által képviselt, a NATO Stratégiai Koncepciót átvevő komplex biztonságfogalom követelményrendszere elsődlegesen a politikai elvárások szintjén volt érvényesíthető,
annak feladatkör-meghatározási, szervezési és jogi szabályozási következmény-felmérése
jóval későbbre tolódott. E két mozzanat együttesen érvényesült a Magyar Köztársaság
biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII.29.) OGY határozat
ötpárti konszenzussal, de a régi Hvt. korrekciója nélkül történt elfogadása során. Az
országgyűlési

döntést

kibontó

biztonságpolitikai

stratégia

előkészítése

(a

MEH

felelősségével) azonban késedelmet szenvedett, a honvédelmi stratégia (HM felelősség)
elfogadhatósági ideje pedig – erre tekintettel – bizonytalanná vált. Ha elfogadjuk az
alapelvek, illetve a stratégiák elfogadási módjából eredő funkciójának és időbeli hatályának
rendszerét, a stratégiák késedelme kizárta az első évben a tudatos és tervszerű
haderőfejlesztésből ezt a programozási lehetőséget.
b)

Az 1998-as kormányváltást követő dinamikus kormányzati átrétegeződés statikus

ellenpontját a köztársasági elnök honvédelmi jogköre jelentette, mivel az államszerkezeti vita
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intézményi szinten már az első kormányzati ciklusban alkotmány-értelmezésekkel eldőlt, a
megvalósult kodifikációk (honvédelmi törvény, szolgálati törvények) mindezt csak egyes
részletek vonatkozásában érintették. Végső soron az esetleges hatáskör-áthelyezések során a
köztársasági elnöki jogkör törvényi szintű kiüresítésének lehetősége az utolsó honvédelmi
jogkör létezéséig adott volt. Ha azonban a döntési jogkör mérlegelési szempontjaira
vonatkozó alkotmánybírósági tesztet is figyelembe vesszük,173 az önálló szereplő-jelleg is
marginalizálható lett volna, a köztársasági elnök békeidőszaki jogkörének tábornoki személyi
döntésekre korlátozódásával. Ennek hiányában az elnöki honvédelmi tevékenység elsődleges
színterének az informális, minisztériumi szintet megkerülő kommunikáció volt tekinthető. E
döntés-előkészítési hatékonyság-rontó szerepfelfogás két lehetséges végpontja az elnök
legitimációjától függött: egy ellenzék által támogatott elnök alkalmas lehetett volna a
hatalommegosztási hangsúlyok korrekciójára, ezzel szemben a kormányzati tényezőkkel
azonos pártállású köztársasági elnök az igények visszafogásának irányába hatott. Mindezekre
tekintettel a „fegyveres erők főparancsnokának” honvédelmi döntési jogkörei a kormányzati
javaslatokhoz kötöttek, így másodlagos jelentőségűek voltak.
c)

A honvédelmi döntéshozatal országgyűlési szintjének változása a plénum és a

szakbizottság szintjén is vizsgálandó. A parlamenti kormánypártok-ellenzék megosztású
politikai térben a Honvédelmi Bizottság hagyományosan atipikus jellegűnek volt tekinthető
alkotmányos nevesítettsége, szerep-kiterjesztési174 vágya miatt. Különösen konfliktusos
helyzetekben a Bizottság reprezentánsainak hatalmi centrumként való önálló megjelenésére a
vizsgált ciklusban is voltak tapasztalatok (telefon-tender, alkotmányozás), bár az azt
megelőző ciklusban a Hszt. elfogadása során tapasztalt kormányjavaslat-leszavazáshoz
mérhető „kollektív fegyelmezetlenség” nem történt. Mindenesetre a minisztériumhoz képest
alternatív katonai céltételezési centrum lehetősége adott volt. Az Országgyűlés plénumának
tevékenységét vizsgálva a döntéshozatali helyzetek gyakoriságának szignifikáns emelkedése
viszont kimutatható volt. Az alkotmányos szabályok változatlansága következtében a NATOcsatlakozás körülményei között egy év alatt tíz, a tárca legalább másodlagos kidolgozói
felelősségébe tartozó nemzetközi szerződés esetében vált szükségessé a törvénnyel történő
kihirdetés, emellett a csapatmozgási egyedi határozatok körében (a koszovói válság
változásaira tekintettel) az Országgyűlés működésének ellehetetlenülése valós veszéllyé vált,
173

48/1991. (IX.26.) AB hat. B része, kiegészítve a 36/1992. (VI.10.) AB határozattal.
Lásd az Alkotmány módosítása tárgyában írt, Lányi Zsolt az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága elnöke
által jegyzett T/667. számú törvényjavaslatot és a honvédelmi tárgyú Alkotmány- módosítási javaslatokról
folytatott jogdogmatikai vitát, In: Új Honvédségi Szemle 1999/3, 5, 7, 8. Kovács István, Kelemen László, Zséli
János és a szerző tanulmányai.
174
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különösen a háromhetes munkarend miatt. Nem véletlen, hogy a biztonságpolitikai, illetve
nemzetközi katonai együttműködési vonatkozású kérdésekben vált tipikussá a Házszabálytól
való eltérés alkalmazása, illetve bújtatott Alkotmány-módosításként az egyediséget a
normativitás irányában kiterjesztő módon alkalmazó, előzetes országgyűlési engedély.175 E
hatékonysági hiátusokkal terhelt irányítási szituáció korrekciójaként értékelhető a HM-HVK
integráció, illetve a későbbiekben a csapatmozgásokat érintő lopakodó alkotmányozás.

4.1.1. A vezetés dimenziói: szakértelem, civilek és politika
A fegyveres erők működésének törvényi szinten megjelenített alapelve, a tág értelmű civil
kontroll (polgári irányítás békében és háborúban egyaránt, beleértve annak ellenőrzési
vonatkozásait is) demokratikus berendezkedésű államokban meg nem kérdőjelezhető,
legfeljebb az eltérő értelmezések által korrigált elvárás. A hazai gyakorlatot színezte a civil
oldalon, különösen a politikusok esetében a szakértelmi deficit: a honvédség szervezetétől
független védelmi / nemzetbiztonsági szakértők hiánya. A kiválasztás – a szakirányú képzés
beindulása mellett – a volt katonák szerep-váltásával,176 illetve spontán politikusi laikusszakosodással valósult meg. Mindkét módszer azonban a politikusi mozgásterek szűkülését
eredményezte: az első esetben a korábbi függetlenség (modell-kötődés, illetve lobbistaszerep) volt felvethető, az utóbbi esetében pedig az ismerethiány volt valószínűsíthető.
175

Lásd a koszovói békefenntartásban résztvevő nemzetközi erők (KFOR) tevékenységének elősegítéséről szóló
54/1999. (VI.16.) OGY határozatban, valamint a külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult
humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén
történő áthaladásáról szóló 56/1999. (VI.16.) OGY határozatban a korábbi egyedi döntésekkel szemben a
határátlépések céljában való korlátozás mellett gyakorlatilag szabad engedélyezési jogkör biztosítását.
176
A civil irányítás lehetőségeinek a katonák politikai semlegességre gyakorolt ellentmondásos hatásainak
kiemelését lásd: Murányi (1998 a) 233-234.pp.
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További problémát jelentettek a honvédelmi tárca döntés-előkészítési személyzetének
sajátosságai is: az önérdekűség lehetőségét hordozó „apparátus” hagyományosan nem
egységes, mivel a politikusok tevékenységét a „kalaposok és a csákósok” felelősségi, illetve
értékelési dimenzió szerint eltérő csoportjai hivatottak elősegíteni.177 Az együttműködést
nehezíti továbbá, hogy az együttműködő csoportok jogállása is eltér, mivel a tisztviselői és
szolgálati (illetve egyes szervezetek esetében közalkalmazotti) törvények – párhuzamosan
jelentkező jogintézményeik ellenére – a többletkötelezettségek és az illetményrendszer
vonatkozásában markánsan eltérnek. Ebből eredően az apparátus a szabályozási érdekek
szempontjából a honvédelmi tárcánál dominánsan osztott. Ha pedig az ágazat irányítását
átvevő politikusok nem rendelkeznek kiérlelt politikai célokkal és az ezt szolgáló, szakirányú
ismereteken alapuló, ütemezetten végrehajtható koncepcióval, az egyes döntés-előkészítői
csoportok eltérő szemléletén megtört érdekek permanensen a prioritási rendszer
átformálásának lehetőségét hordozzák.
A honvédelmi ágazat felsőszintű irányításának, illetve vezetésének a rendszerváltást
megelőzően kialakult alapmodellje a szembefordított kettős piramis-rendszer volt, amely
szerint a miniszteriális szektor csak a miniszter, illetve a Magyar Honvédség parancsnoka,
vezérkari főnök178 útján kapcsolódhatott a Honvéd Vezérkarhoz, kizárva az azonos
tevékenységi körbe eső szervezeti egységek közötti közvetlen együttműködést. Az integráció
ezt kívánta meghaladni, bár a szakirodalomban annak alapvető szervezet-racionalizálási
feltételként kezelése mellett megjelent az elkülönült minisztériumi és vezérkari szervezet
depolitizálási illetve orientációs bázis szempontú differenciálódását hangsúlyozó elemzés
is,179 így az integráció helyessége vonatkozásában nem volt adott a szakmai konszenzus. Ha
az integráció előtti minisztérium és a Honvéd Vezérkar eltérését döntés-előkészítési
jellemzővel kívánjuk megragadni, amelyen keresztül megtörve érvényesülnek a releváns
szemléletmódok, a vezérkari szervezetben a katonai-parancsnoklási logikát kell kiemelnünk
az adminisztratív (jogi) szemlélet helyett.180 Az eltérő szemléletmódok ütközéséből eredő
konfliktusok hordozták magukban az „önjáróságra” törekvés lehetőségét.

177

A kérdéskör külföldi értékelésére lásd: Simpson (1995).
Az eredeti alkotmányos fogalomrendszer szerinti két beosztás, de az alkotmánybírósági értelmezést követően
’kétsapkás modellben’ egy személy által is betölthetők.
179
Vesd össze Murányi (1998 a) 230.p. és a tanulmánykötet szerkesztői előszavának 5. lapját. Az integráció
megvalósíthatósági alternatíváiról lásd Horváth - Kiss (1998) valamint Bíró - Székely (1999).
180
A szemléletmódok elkülönítéséről és döntés-előkészítési szerepéről részletesebben lásd Till (1995) illetve Till
(1998)
178
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Az egyik miniszteriális válaszreakció a párhuzamos tevékenységet ellátó szervezetek181
kiépítését eredményezte, a gyakorlatban is érvényesülő másik tendencia pedig a honvédségi
alárendeltségbe tartozó szervezeti egységek közvetlen miniszteriális alárendeltségbe vonása, a
„lopakodó integráció” volt 1995-től kezdődően. Ennek ellenhatásaként volt értelmezhető a
feladatszabó utasításokhoz ragaszkodás182 és a periodikus vezérkari információ-visszatartási
tevékenység,183 amely vezetőcserékhez vezetett. E felépítési rend – mint a két katona-politikai
hatalmi centrum kialakulásának gyakorlati lehetőségét hordozó, ezért problematikus
intézményrendszer – kétharmados törvényi szintű változtatás nélkül nem volt korrigálható.

4.1.2. A szervezeti integráció elemzése
Az első Orbán-kormány időszakában a honvédelem egészét érintő felülvizsgálat
legjelentősebb projektjének az integrációjának megvalósítása volt tekinthető azzal együtt is,
hogy a soron kívüli feladat megvalósításához gyakorlatilag szükségessé vált a teljes négyéves
időszak. Létrejött viszont egy egységesített szervezet, amelynek hatásköri felülvizsgálata
végigkísérte ugyan valamennyi ezt követő kormányzati ciklust, pontosítva azt a célt,
amelynek érdekében – részleges időbeli megszakítottságokkal – három kormányzati ciklus
készített elő különböző mélységű tervezeteket, illetve alakított ki koncepciókat és
munkabizottságokat.184
A változó az integrált rendszerben a vezérkari főnök relatív döntéshozatali súlya lett azzal
együtt, hogy az Alkotmány konszenzusos felülírásával sikerült egy egységesebb szervezeti
struktúrát kialakítani, azonban az alkotmánybírósági elvárás-rendszer vitatható tételeit egy
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Pontosabban az adott feladathoz kapcsolódó más-más tevékenységi elemek ellátásáról lehetne beszélni.
Lásd Kelemen (1999) tanulmányában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének
vizsgálataira alapozva nevesített tárca-specifikus problémaként, sajátos többirányú magyarázat adható. A tárcán
belüli kiadhatóság eljárási könnyebbsége, valamint a korábban kiemelt pénzügyi szabályozások mellett sajátos
megjelenési igényt eredményezett a Hvt. feladatszabás-korlátozást tartalmazó 11.§ (2) bekezdése: a vezérkari
szervek felé irányuló, bújtatott egyedi utasítások normatív formába öntéséről volt ugyanis szó ez esetben.
183
Az együttműködés megtagadása egyébként - szélsőséges jogértelmezés esetén - akár a Hvt. alapján is
levezethető volt: a Magyar Honvédség felsőszintű vezetésének rendjéről szóló 2218/1997. (VII.24.) Korm.
határozat 8. pontjában szervezeti egység szinten meghatározott döntés-előkészítési együttműködési kötelezettség
ugyanis ellentmondásba hozható elvben a Hvt. 11.§ (2) bekezdésének másik fordulatával, amely szerint jelentés
tételére csak a Magyar Honvédség parancsnoka kötelezhető. Ezzel szemben felhozható volt formáljogi
értelemben, hogy a Vezérkar a Kormány irányítói döntéseinek keretei között köteles működni, emellett tartalmi
ellenérvet jelentett, hogy a jelentéstétel tárgya nem feltétlenül esik egybe a szakmai együttműködéssel, így a
Kormány határozatának volt törvény-konform, így alkotmányos értelmezési tartománya.
184
Még a mértékadónak tekintett nemzetközi elemzés is hibákkal írja le az integrált honvédelmi minisztérium
felépítését: Az IHS Jane’s 2012. 3-4. pp. a közigazgatási államtitkár alárendeltségébe helyezi a parlamenti
államtitkárt és – a helyettes államtitkárokkal ellentétben – még nevét sem jegyzi.
182
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konfúzabb fogalomrendszer185 váltotta fel,
esetlegességek

tudatosításával

lehet

csak

amelynek

elvi

meghaladni.186

tételeit
A

a szabályozási

rendszer

nehezebben

értelmezhetővé válásához emellett alapvetően járult a szabályozási technika: általában
keretjellegű, magasabb szintű szabályokhoz ismétlődően kétszintű végrehajtási szabályokat
kapcsolva, a szubdelegáció veszélyét hordozó hangsúly eltolódásokkal.187
Az Alkotmány 40/B. §-ának a 2001. évi XLII. törvénnyel megállapított (3) bekezdése a
kétharmados törvényi alapvető szabályok mellett kormányhatározati részletes szabályozást írt
elő, a régi Hvt. 8. § (3) bekezdésének a) pontja pedig megismételte a részletes szabályozásra
vonatkozó Kormány-felhatalmazást, azonban a 41. § (2) bekezdés a) pontja erre is
figyelemmel már a szakirányítás és katonai vezetés részletes feladat- és hatásköreinek
felsorolását az SZMSZ miniszteri kompetenciájába adta. Ehhez képest a Magyar Honvédség
irányításának és felsőszintű vezetésének rendjéről szóló 2204/2001. (VIII.8.) Korm. határozat
a feladatmegosztást csak annyiban pontosította, hogy a 4. pontban meghatározta a
közigazgatási államtitkár, mint hivatali felettes alá tartozó személykört, illetve tárgykörök
szerint188 a funkcionális szakirányítási területeket, szűkítve ezzel a régi Hvt. 41/B. §-a szerinti
vezérkari főnöki kompetenciák lehetséges értelmezési tartományát. Az így kialakított rendszer
esetében ugyanakkor nem evidens, hogy az Alkotmánybíróság döntései megfelelő módon
kerültek-e végrehajtásra. Arra például már az integrációt megelőzően az MTA PTI 1998-as
kutatási zárójelentése is utalt, hogy a katonai szakértelemmel kombinált egységesített
szervezet önmagában nem zárja ki a hatásköri összeütközések, rivalizálások lehetőségét,189
185

A jelen sorok szerzője még azt az alapvető kérdést sem tartja szabályozottnak, hogy a megváltozott
fogalomrendszerben valóban a Magyar Honvédség részévé vált-e a Honvédelmi Minisztérium.
186
Ennek megfelelően tehát a jelen tanulmány nem az integráció jelentőségének kiemelésére törekszik, mivel azt
a szerző „A honvédelem négy éve 1998-2002.” című kötet „A honvédelmi tárca szabályozási tevékenysége”
fejezetben 48-49. pp. már megtette.
187
E hangsúlyeltolási technika a honvédelmi alkotmányosság más pontján is kimutatható: az Alkotmány 35.§ (1)
bekezdése szerint irányítja a fegyveres erők működését, amely az Alkotmánybíróság értelmezésében
szubszidiárius döntési kompetenciát jelöl. Ehhez képest a régi Hvt. is tartalmazott 9.§ (1) bekezdésében
szubszidiárius döntési klauzulát, csak éppen a honvédelmi miniszternek címezve és általánosan, az irányítás és
vezetés körében egyaránt.
188
Humánpolitika, termelő logisztika, jog és igazgatás, információ- és dokumentumvédelem, pénzügy,
haditechnikai fejlesztés, fenntartás, beruházás, környezetvédelem, tűzvédelem, munkaügy, nemzetközi
tevékenység.
189
„Tekintettel a fegyveres erők alkalmazására, a jogalkotásra, a normatív és az egyedi utasítás kiadására, a
költségvetés meghatározására, az egyes személyi és szervezeti döntésekre vonatkozó és egyéb hatáskörökre – a
honvédség civil irányításának és ellenőrzésének teljes jogi eszköztára rendelkezésre áll a jelenlegi rendszerben
is. Kétséges, ha ezek hatékony működtetésére a HM jelenleg nem képes, az integráció révén képessé válik-e. A
HM működésében problémát jelenthet a politikai koordináció gyengesége, a koncepciók hiánya, a hatásköri
tisztázatlanságok, a szakapparátus nem megfelelő teljesítménye, egyes személyi feszültségek és rivalizálások stb.
Ha ezeket a tényezőket nem tárják fel, és a lehetőségek szerint nem küszöbölik ki, akkor a működési nehézségek
az integráció után is fennmaradnak, illetve újratermelődnek, és ez a nagy erőfeszítések árán végrehajtott
integráció értelmét kérdőjelezné meg.” A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjának
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ugyanakkor a 48/1991. (IX.26.) AB határozat elemei is részben vitathatók.190 Az integráció
során érvényesített indokolási tételek (Indokolás A/II/2. és A/III.) szerint:
 „az irányító a szervezeten kívül (fölött) áll, a vezető viszont a szervezet csúcsán, de
azon belül, annak részeként helyezkedik el”,191
 államszervezeten belül az irányítás közjogi jogosítványok alapján folyik,
 irányítást az irányító szerv jogszabályban meghatározott hatáskörében gyakorolhat,
ennek eszközei azonban szélesek,192
 a vezetés hierarchikus pozíción alapuló, belső ügydöntő tevékenység,
 a vezetés feladatait önállóan hajtja végre, de nem léphet át az irányítási aktusokon,193
 az irányítói és vezetői aktusok jogi minősége formális, nem pedig tartalmi szemponton
(pl. általánosság / konkrétság, illetve jelentőség) alapul,
 az Alkotmány pedig taxálja az irányításra jogosultak körét.
A

szabályozási

koncepcióba

beépült

elvi

tételekhez

képest

a

kulcsfogalmak

„igazgatástudományban egyetértés”-sel övezett értelmezése helyett az 50/1998. (XI.27.) AB
határozattal levezetett állami szervrendszer leszármaztatott demokratikus legitimációja, illetve
a kormányzat intézmény-átalakítási szabadsága194 nyert alkalmazást. Mivel más hatalmi ág
közvetlen legitimációja a választások és kinevezések töretlen láncolatán át biztosíthatja a
kapcsolatot a szuverenitást gyakorló néphez, a Kormány és az államigazgatási szervrendszer
legitimációja ezen közvetett modell szerint valósulhat meg.

lehetséges irányai / AZ MTA PTI Biztonságpolitikai és Védelmi Kutatások Központja kutatást összefoglaló
tanulmánya és ajánlásai (zárójelentés) In: Horváth-Kiss (1998) (a továbbiakban: Integráció 1.) 10-11. pp.
190
A jelen sorok szerzője a vezetés / irányítási alkotmánybírósági döntés megítélése vonatkozásában osztja Sári
János bírálatát: „Mára már bonyolítja azonban a helyzetet az is, hogy az Alkotmánybíróság – sajnálatos módon
– a köztársasági elnök főparancsnoki jogkörének értelmezésével kapcsolatos határozatában a szóban forgó
fogalmakat alkotmányos jelentőségre emelte. Érdemben persze a határozattal egyetértek, indokolásként azonban
elég lett volna, ha a bíróság arra utal: parlamentáris rendszerekben politikai döntést csak politikai felelősség
terhe mellett lehet hozni.” In: Integráció 1. 52.p.
191
Kondorosi Ferenc szakértői véleményében ezért az irányítás és vezetés későbbi azonos személyhez kötését
előzetesen ellentmondásos helyzetként értékelte. In: Integráció 1. 43. p.
192
„A vezetéselmélet klasszikus felfogása szerint a vezetés-igazgatás körforgásszerű tevékenységi folyamat, amely
magában foglalja a vezetett-irányított szervezet működésével kapcsolatos tervezési, szervezési, döntési,
koordinálási és ellenőrzési tevékenységet, mint vezetési elemeket. (…) Az irányítás és a vezetés elhatárolása
tehát az irányított szervezetben való viszonyon és – az állami irányításban – az irányítási, illetve vezetői aktusok
különböző jogi minőségén alapul.” Horváth-Kiss (2001) (a továbbiakban: Integráció 2.) 86-87.pp.
193
Az indokolás köztársasági elnökre kihegyezett jellege e ponton mutatható ki, mivel a hipotetikus vezetési
jogkörök irányítás általi behatároltságát is kiemelte a testület. Később ezt egészíti ki az osztott végrehajtói
hatalom koncepciójának elvetése.
194
E döntés policy indoka is egyértelmű: rendszer-szinten a kormányváltást követően az új kormányzat
berendezkedésének elősegítése, másképpen fogalmazva a politikai rendszer elemei átprogramozásának lehetővé
tétele, konkrétan pedig a társadalombiztosítási önkormányzatok megszüntetésének visszaigazolása.
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A vezetés és irányítás minőségének meghatározhatóságát ugyanakkor az Alkotmánybíróság
visszatérő jelleggel, következetesen kizárta195 annak megállapításán túlmenően, hogy – végső
soron – a fegyveres erő elsődlegesen a végrehajtó hatalomhoz kötődik. Nem vonhatta be az
Alkotmánybíróság a régi Hvt.-t megelőző értelmezés körébe a politikai tevékenység tilalmát
sem, mivel az erre vonatkozó alkotmányos rendelkezés csak a törvényt kísérő módosítással,
1994. január 1-i fordulónappal épült be az alkotmányos rendszerbe. E hangsúly-eltolódás az
integrált parancsnoki és vezérkari főnöki jogkörök szűkebb körét öröklő vezérkari főnök
Honvédelmi Tanáccsal összefüggő szavazati jogának tanácskozási jogúra csökkentésével
nyert az integráció során jelentőséget, ellentétben a korábban hangsúlyozott 196 független, de
összevonható szavazati jogkörrel.
A vezérkari főnöki jogkörök törvényi felsorolására vonatkozó, korábban hivatkozott
alkotmánybírósági elvárás az új Hvt. tartalmi szűkítési igényből eredő szabályozási
koncepciójáig hatott. Mind a nemzetközi integrációs szabálymódosítás, mind pedig az
önkéntes haderőre áttérést kísérő szabályozás során kockázati tényezőként került nevesítésre,
majd mellőzésre a vezetési jogkörök törvényi újraszabályozása. Ehhez képest éppen a
törvényi szabályozási tartalom mellőzése járt együtt egy hatásában erősebb vezérkari főnöki
pozíció intézményesülésével olyan szimbolikus megoldások által, mint a vezérkari főnöki
szakirányítási jogkör megteremtése.197 Ezen túl az állami vezetők általános szabályok szerint
érvényesülő politikai és szakmai vezetői köre mellett a Honvéd Vezérkar főnöke nem állami
vezető, hanem a szolgálati törvény által ilyen járandóságokra feljogosított vezető. Ha e
vonatkozásban túlzónak ítéljük is Kádár Pál katasztrófavédelem-irányítási jogkörökkel
összefüggésben kifejtett értékelését,198 az állami vezetővé válás igénye még akkor is
195

A 63/1992. (XII. 11.) AB határozat rendelkező része szerint a fegyveres erők vezetési struktúrája nem
alkotmányosan érintett tárgykör, a két katonai felsővezető tagsági viszonya nem akadálya az egy személy általi
betöltésnek, az egyik beosztás esetleges elhagyása azonban már alkotmány-módosítási tárgykör. Az Indokolás
III. pontja szerint pedig nem alkotmányos követelmény a politikai irányítás és a katonai-szakmai vezetés
elválasztása, illetve annak konkrét módszere.
196
„Ebből következően a Magyar Honvédség legmagasabb szintű vezetői beosztásaihoz rendelt hatáskörök
gyakorlásának módja – miután része a végrehajtó hatalmat egyébként megillető hatásköröknek – nem érinti az
Alkotmány 40/B. § (3) bekezdése szerinti irányításra jogosult szervek Alkotmányban meghatározott hatáskörét.”
63/1992. (XII. 11.) AB határozat Indokolás II.
197
E vonatkozásban az irányítás által lefedetlen vezetési jogkört a vezető általi irányítás lehetősége váltotta fel, a
korábbi alkotmánybírósági döntések szempontjából legalább annyira vitatható módon.
198
„A HKR két részre bontását az tette szükségessé, hogy a kormányzati szintű katasztrófavédelmi feladatok
összehangolásáért felelős bizottság (KKB) tagjai ebben az időszakban közigazgatási államtitkárok voltak, így a
közigazgatásban atipikusnak tekinthető felépítésű Honvédelmi Minisztérium képviseletét is ezen a szinten volt
indokolt biztosítani. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Honvéd Vezérkar főnöke ebben az időszakban és ma sem
minősül állami vezetőnek, jogállására és felelősségi szabályaira a Hjt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a tény
és más, jogszabályban meghatározott hatáskörei nem tették lehetővé, hogy az állami vezetőkkel azonos szintű
döntési jogosítványokkal rendelkezzen. (…) Az elmúlt időszakban egyre erősödött az a szakmai irányvonal,
amely jónak látná a Honvéd Vezérkar főnök szerepének hangsúlyosabb megjelenítését a rendszerben. Ha jobban
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érzékelhető, ha a szervezeten belüli hierarchiában a vezérkari főnök egyértelműen megelőzi
az egyébként állami vezetői jogállású helyettes államtitkárokat.

4.1.3. Az integráció következményei és az azon kívüli szervezetek
Elvi problémát okozott viszont a régi Hvt. 2001. évi XLIII. (integrációs) törvénnyel
megvalósult módosítása, valamint a jogalkotásról szóló, jelentős részben amortizálódott 1987.
évi XI. törvénytől (régi Jat.) összevetése alapján a normatív szabályozó-fogalmak
bizonytalansága. Az országgyűlési határozatok szerepe például, mivel a régi Jat. 46. § (1)
bekezdése szerint az Országgyűlés – az egyedi határozatokat figyelmen kívül hagyva –
normatív határozatot csak az irányított szervek feladataira, önmaga működésére, vagy
feladatkörébe tartozó tervezési okmányként hozhatott. Ha el is fogadjuk a régi Hvt. 5. § (1)
bekezdésének a)-c) pontjai tartalmáról, hogy ezeket az Országgyűlés az Alkotmány 40/B. §
(3) bekezdésére tekintettel irányító szervként hozta,199 azok kötelező ereje már vitatható: a
honvédelmet érintő országgyűlési határozatokat ugyanis az Alkotmánybíróság egyszer
irányelvként, egyszer pedig terv-dokumentumként értékelte, mindkét esetben meghagyva az
azoktól való eltérés lehetőségét.200 Figyelemre méltó továbbá e vonatkozásban az Alkotmány
korabeli kormányrendeletekre és határozatokra vonatkozó 35.§ (2) bekezdésének, illetve a
miniszteri rendeletekre vonatkozó 37.§ (3) bekezdésének az összevetése, amelyek alapján az
országgyűlési határozat sem a kormányzati, sem pedig a miniszteri jogalkotást nem kötötte, a
Kormány határozatát201 viszont – ezzel szemben – a miniszteri rendelet nem sérthette. A
másik – miniszteri jogkörben tömegesen alkalmazott – állami irányítás egyéb jogi eszköze, az
utasítás, amely a régi Jat. 49.§ (1) bekezdése szerint a miniszter jogszabályban meghatározott
irányítási

jogkörében

a közvetlen irányítás

alá tartozó szervek tevékenységének

szabályozására volt kiadható,202 még több problémát hordozott.

megfigyeljük a hatályos szabályokat, a HVKF valóban kevesebb jogosítványt gyakorolhat közvetlenül, mint ami
általános katonai felsővezetői hatásköréből következne.” Tokovicz – Kádár – Süle – Borsos – Juhász – Petneházi
– Molnár (2012) 127-131.pp
199
A két kétharmados törvény (régi Hvt./Jat.) esetleges koherencia-zavara egyébként sem alkotmánybíráskodási,
sem pedig jogértelmezési úton nem volt orvosolható.
200
Vesd össze: 682/B/1993. AB határozat (1994). és 868/B/1995/6. AB határozat (1997.). Nem fogadható el
normatani okokból az az álláspont, amely a feladatszabó határozatokat a törvények fölé helyezi a tartalmi
elemeik miatt. Lásd: Pekó (1999) 51.p.
201
Mind az országgyűlési, mind pedig a kormányhatározatok esetében az Alkotmánybíróság kialakította azt a
gyakorlatot, hogy normativitás hiányában nincs hatásköre dönteni.
202
A (2) bekezdés szerinti értelmező rendelkezés – a jelen tanulmány tárgyára tekintettel – figyelmen kívül
hagyható.
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a)

Az integráció előtt e vonatkozásban evidens volt, hogy 1996. szeptember 1-től a

katonai felsőoktatási intézmény(ek)re kiterjedő hatállyal miniszteri utasítás nem lehetett volna
kiadható,203 mivel a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) és a
vele időközben integrálódott Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola a miniszter közvetlen
felügyeleti jogköre alá tartozott, és a régi Hvt. 10. § i) pontjának szövege is e státusra utalt. Az
egymást követő szolgálati törvények viszont a katonai felsőoktatás személyi állományát
szolgálati jogi szempontból a katonai intézményrendszerbe sorolták vissza, a felsőoktatáshoz
tartozást és az önállóságot elbizonytalanítva, egyúttal szükségessé téve az újraszabályozást.204
b)

A miniszteri utasítások tipikus felhatalmazó rendelkezése a régi Hvt. integráció utáni

10.§ g) pontja (korábbi 11.§ (1) bekezdés l) pont) volt, amely – generális felhatalmazásként
értékelt módon205 – a honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében miniszteri rendeletalkotási és utasítás-kiadási lehetőségre utalt. E vonatkozásban a miniszteri rendeletek és
utasítások sorsa eltérően alakult: az Igazságügyi Minisztérium sohasem ismerte el az önálló
felhatalmazási jelleget, így miniszteri rendeletek csak kivételesen jelentek meg ezen
felhatalmazás alapján, és ott is valamely szabályozási lehetőségre utalással kibővülve,206 az
utasítások kiadása viszont viszonylag szabadon folyhatott.
c)

Az utasítások egyetlen problémája tűnt el az integrációval, a régi Hvt. korábbi 11.§-a

szerinti egyedi miniszteri utasításoké, mivel az egycsatornás HM – HVK kommunikációs
rendszer megszűnt. A felsőszintű vezetésről szóló kormányhatározat 3/d) és f) alpontja
203

A jogforrástani aggályok az utasítások kiadását – legalábbis látensen – folyamatosan végigkísérték. Ha a
norma pl. illetmény-emelési tárgyú volt, az intézményi beleegyezés beszerezhető volt, azonban nem egy
feladatszabó miniszteri aktus előkészítése során az érintettek a szabályozási hatáskör hiányát felvetették. A jelen
sorok szerzőjének nincs azonban tudomása olyan esetről, amikor katonai felsőoktatási intézmény – a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben biztosított jogával élve – az Alkotmánybírósághoz fordult
volna jogai védelmében.
204
Az integráció kísérőtanulmánya ellentétes következtetésre jut: „A Honvéd Vezérkar főnöke vezeti a Honvéd
Vezérkart és megvalósítja (a készenlét fokozásával, a mozgósítással, a készültségi rendszerrel összefüggő
katonai szervezési és vezetési, illetve kiképzési területeken) a Magyar Honvédség katonai szakmai vezetését.
Végzi a HM hivatalok és háttérintézmények, a KNBSZ-ek, a ZMNE és a KFGH vonatkozásában a fenti (katonai)
területekkel kapcsolatos szakirányítási tevékenységet. Szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar és a Magyar
Honvédség katonai szervezetei teljes személyi állományának. Szakmai elöljárója a HM hivatalok és
háttérintézmények, valamint a miniszter irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek katonaállományának.”
Integráció 2. 19.p
205
Helyesebb szabályozási technika ennél a régi Hvt. 41.§ (2) bekezdésének pontjai szerint részletezett
feladatokra hivatkozni az utasítások felvezető szövegrészében.
206
Az, hogy a miniszteri rendelet csak felhatalmazás alapján adható ki, nem volt evidencia. Az Alkotmány 35.§
(2) bekezdésének és 37.§ (3) bekezdésének első mondata ugyanis mind a Kormány, mind pedig a miniszterek
esetében a feladatkörben való rendeletalkotás lehetőségére utalt. Ehhez képest az azonos alkotmányi
megfogalmazást a régi Jat. 7., illetve 8. §-a tette a felhatalmazással kapcsolatban diszjunktív, illetve konjunktív
szerkezetté. A HM-ben mindez a köztisztviselők ellátásai esetében okozott tipikusan gondot, mivel itt nem volt
miniszteri rendeleti felhatalmazás, a járandóságok egységesítő / szinten tartó szabályozása viszont érdekként
jelentkezett, így a többi állománycsoportra meghatározott rendeleteket köztisztviselői szatellit-utasítás szokta
kísérni.
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összevetése alapján pedig az a következtetés is adódik, hogy a végrehajtási feladatszabás
körében az egyedi utasítási formakényszer is megszűnt a kizárólagos címzett elhagyása
mellett.207 A normatív utasítások végrehajtási hiátusaira vonatkozó megállapítás viszont – a
feladatrendszer felülvizsgálatára is tekintettel – változatlanul korrigálandó maradt.208
Az integrált minisztérium normatív szabályozási rendszerének neuralgikus pontjaként –
mindezek mellett is – az intézkedések voltak kiemelhetők, amelyekkel összefüggésben az
integráció során nem a kiadói és az előkészítői kör szélesítésének az igénye merült fel.209 A
funkcionális zavar sajnálatos módon az alapvető szabályozók részleges eltéréseinek is
betudható, mivel e vonatkozásban az elsődleges kérdés volt, hogy az intézkedések fogalmi
ismérve-e azok normatív210 jellege. Sajnálatos módon e kérdésre két jogilag csaknem
ugyanolyan korrekt válasz volt adható, amelyek kölcsönösen kizárták egymást. A jelen sorok
szerzője azt az értelmezést vallotta, hogy a régi Hvt. 25.§ (1) bekezdésének és 26.§ (1)
bekezdésének egymásra vetítésére is figyelemmel a Hvt. 29.§ (1) bekezdése szerinti
intézkedés csak normatív lehetett,211 mivel az egyedi megfelelője a parancs. A régi Hvt.
hatályban tartott rendelkezéseiből azonban levezethető volt egy másik intézkedés-fogalom is,
amely már nem köthető egyértelműen a normatív tartalomhoz: a 6.§ (3) bekezdés például a
fegyveres erőket érintő szervezeti intézkedések értelmezése során a jogszabályok mellett az

207

A kormányhatározat 5. pontjának „miniszteri rendelkezések” szövegrésze pedig tovább terheli az elnevezési
bizonytalanságot.
208
„A miniszteri irányítás túlnyomórészt normatív irányítási aktusok (rendelet, utasítás) kibocsátása útján
történt, mely aktusok előkészítése képezte a minisztériumi szervek tevékenységének jelentős hányadát. Ez
természetszerűleg magában foglalta a szervek döntés-előkészítéssel összefüggő tevékenységét, azonban csak
részben foglalta magában a döntések végrehajtásával kapcsolatos teendőket (ellenőrzés, a végrehajtás
minősítése stb). A miniszteri irányítás a gyakorlatban ily módon nem terjedt ki totálisan az irányítási rendszer
minden elemére, ennek híján a Honvédség vezetésére bízta a végrehajtás kikövetelésével, ellenőrzésével és
értékelésével kapcsolatos további tevékenységet. Az egyedi aktusokkal történő irányítás a Hvt. 11.§-a alapján
kizárólag a miniszter és a Honvédség parancsnoka személyéhez kötődött. A miniszter a Honvédséget érintő
konkrét ügyekben csak a parancsnok útján adhatott utasítást és jelentést is csak az ő útján kérhetett. E szabály
teljesen indokolatlanul és károsan szűkítette le egycsatornássá az operatív irányítást, kötötte gúzsba a
minisztérium és a Honvédség parancsnoksága mindennapi tevékenységét.” Integráció 2. 87-88.pp.
209
„A HM Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyek esetében a
közigazgatási államtitkár, illetve a Honvéd Vezérkar főnöke jogosult utasítás (intézkedés) kiadására a teljes
szervezet vagy annak egyes részei tevékenységének összehangolására.” Integráció 2. 21.p.
210
A jelen tanulmány a normatív tartalom / általános érvény kategóriáját a Magyar Honvédség belső szabályozó
tevékenységéről szóló 25/1997.(HK 11.) HM utasítás 4. §-a szerinti értelemben használja. Ennek megfelelően
normatív a folyamatos, többször ismétlődő, vagy időben állandóságot mutató szabály, ezzel ellentétben pedig
eseti az egyszeri végrehajtásban megnyilvánuló feladat, követelmény, vagy egyedi döntés. A rendszer
újraszabályozása a 15/2012. ( II.24.) HM utasítással valósult meg, túllépve a problémán.
211
„Intézkedésben állapíthatók meg egyes rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának szakmai,
technikai, vagy eljárási szabályai, ideértve a katonai szervezetek működési rendjének és a személyi állomány
mindennapi tevékenységének általános rendezést igénylő kérdéseit is annyiban, amennyiben azokat jogszabály
nem rendezi.” régi Hvt. 29. § (1) bekezdés
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egyedi döntéseket is megjelenítette.212 E két eltérő fogalomhasználat fényében értelmezendő a
közigazgatási államtitkár szabályozási jogkörét213 érintő Hvt. 41/A.§ (3) bekezdés és a
vezérkari főnökre vonatkozó hasonló funkciójú 41/B.§ (4) bekezdés korabeli szerkezete,
amely utóbbi az intézkedés kiadásának lehetősége mellett a parancs kiadására is kifejezetten
utalt. A KÁT-ra vonatkozó szövegrész viszont vélelmezhetően az egyediség lehetőségét is
beleértette az intézkedés fogalmi körébe, mivel parancsot csak katona adhatott ki.
A törvény-értelmezési problémát némileg más olvasatba helyezte a felsőszintű vezetési
kormányhatározat korabeli 11. pontja is, amelynek b) alpontja kifejezetten az „egyedi
intézkedéseket ad ki” terminológiát használta a szakmai felettesek és elöljárók esetében a
szakmai tevékenység végrehajtásával kapcsolatban. Ha a megfogalmazás a „végrehajtása
érdekében intézkedik” nyelvtani szerkezetet alkalmazta volna, nem érintette volna a
végrehajtási aktus elnevezési problémáját, megfogalmazásában azonban egyértelműen az
egyedi intézkedések kiadhatósága melletti érvet jelentett.214 Az integrációs törvény tehát
elmulasztotta a régi Hvt. 29. § (1) bekezdése szerinti korábbi fogalom felülírását, ráadásul a
Hvt. 41/B. § (4) bekezdésének megalkotása során felesleges szövegrészt emelt be.
Összességében a honvédelmi tárca normatív döntés-előkészítési rendszerének integrációból
eredően modifikált változata a fogalmak bizonytalanságából, illetve az együttműködést kísérő
vitákból és értelmezési eltérésekből adódó nehézségekkel együtt stabilizálódott és a későbbi
intézményrendszer konstans elemévé vált. A feladatköri rendszer, illetve a minisztériumi
szervezetrendszer periodikus módon visszatérő felülvizsgálata a párhuzamosságok és a
hatásköri viták felszámolását eredményezte a későbbiekben a Vezérkar relatív súlyának
visszaállításával. A rendszer stabilitását az sem kérdőjelezte meg, hogy az Alkotmány EU
integrációs módosítása során az Alkotmánybíróság döntését felülíró, a régi Hvt. irányítást és
vezetést a miniszter személyében összevonó elemének határozati kiutalása hatályát
vesztette.215 Ennek fényében azonban nyitott kérdés maradt, hogy az irányító szervezeten
212

Az intézkedési terminológiának persze van egy nem ágazat-specifikus fogalmi szintje is. Tipikus, különösen a
nemzetkőzi szerződések kihirdetése során alkalmazott megfogalmazás szerint „az egyezmény végrehajtásáról...
intézkedik”. E megfogalmazás sajátossága, hogy a kodifikációs szakirodalom éppen a normatív tartalmi elem
meglétét szokta vitatni annak során, hogy az ilyen megfogalmazások végrehajtási szabályozási felhatalmazást is
hordoznak-e, vagy sem. E fogalmi szinten az egyedi végrehajtási cselekmények lehetősége evidencia.
213
További érdekes következtetésekre vezet a 41/A. § (2) és (3) bekezdésének összevetése is: ezek szerint a
központi közigazgatás vonatkozásában nem lenne lehetőség KÁT intézkedést kiadni.
214
Azonos következtetés vonható le az integrációs kísérőtanulmányból: lásd Integráció 2. 20.p.
215
A Magyar Honvédség parancsnoki beosztása az AB döntése után az integráció során megszűnt. Az első
katonává a vezérkari főnök vált, azonban a korábbi parancsnoki jogkörök jelentős részét az irányító szerepe
mellé vezetési feladatokat is megkapó miniszter „örökölte”. A miniszter tehát a módosított régi Hvt.-től
kezdődően vezet és irányít egyszerre, ami nem feltétlenül kompatibilis az AB korábbi döntésével, amely szerint
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kívüliségét elváró igazgatási fogalomnak a Honvédelmi Minisztérium szervezetének
kialakítása során szükséges-e követni: úgy vált az első katonává a Honvéd Vezérkar főnöke,
hogy a miniszter a Magyar Honvédség részét képező Honvédelmi Minisztérium vezetője. E
szempontból a Hvt. 45. § (1) bekezdésének az irányítás, vezetés és szakirányítás
megvalósítási módjára vonatkozó magyarázata sem elégséges ellenérv az alkotmánybírósági
követelmény felülírásához.
d)

Az Alaptörvény 45. cikk (2) bekezdésének a feladat- és hatáskörrel rendelkező

miniszterre vonatkozó utalása abból a szempontból nyitott elsődlegesen, hogy a fegyveres erő
irányítására jogosult miniszter jogköre a feladatkörök szempontjából más tárcával is
kombinálható-e annak ellenére, hogy ennek gyakorlati megvalósítására nem volt példa
hazánkban a rendszerváltás óta. Elméletileg lehetséges egy másként integrált minisztérium
kialakítása is pl. az osztrák szervezet példája nyomán, ahol a honvédelem és a sportigazgatás
eredményez integrált tárcát a kormányzati szervezetalakítási szabadság körében. Tekintettel
arra, hogy az új Hvt. az általános miniszteriális munkaszervezéshez képest jelentős mértékben
tartalmaz atipikus szervezeti formákat, a Honvéd Vezérkar alapvetően felsőszintű katonai
vezetési funkcióiból kifolyólag, egy esetleges új feladatrendszeri elem megjelenése a
honvédelmi törvény szerinti szervezeti integrációval már nehezen lenne összehangolható.
„A honvédelemért felelős miniszter a Kormánynak az ország honvédelmi, és a válságkezelés
katonai feladatai végrehajtásáért, valamint a Honvédség irányításáért és vezetéséért felelős
tagja. Felelős a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítéséért és központi
közigazgatási feladatainak ellátásáért, továbbá a Honvédség rendeltetésszerű, szakszerű és
jogszerű működését meghatározó döntések meghozataláért, e döntések végrehajtásának
irányításáért. Gyakorolja az ezzel összefüggő azon jogokat, amelyeket az Alaptörvény, vagy
törvény nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.” Az új Hvt. 22. § (1) bekezdése
szerinti miniszteri feladatköri összefoglaló talán a törvény leginkább differenciált értelmezését
igénylő rendelkezése.
Az új Hvt. itt ténylegesen ugyan nem mondja ki, hogy a miniszter egy személyben vezeti és
irányítja a Magyar Honvédséget, de sejteti: a tartózkodás vélhető indoka a mellőzött 48/1991.
(IX. 26.) AB határozati megfogalmazás, amely szerint a vezetés és az irányítás nem a
funkciók oldaláról különül el, pusztán a döntéshozó szervezethez viszonyított belső, illetve
a vezető fogalmilag a szervezet része, az irányító viszont felette áll. E megállapítás kivédésére szolgált
eredendően – az utóbb deregulációs szemlélettel kiiktatott alkotmányi 40/B . § (3) bekezdés második mondata.
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külső helyzete által. Az integrált szervezet működtetése – a vezetési rendben a szakirányítás
és a vezetés jogköreinek jelenleg kormányrendeleti szintű szétbontásával – ugyanakkor
ténylegesen a vezetés és irányítás összeolvadását eredményezi. Ez akkor is igaz, ha a Hvt. 45.
§ (1) bekezdése már a Magyar Honvédség belső viszonyainak szabályozása körében elkülöníti
a miniszteri jogkörök ellátásának módozataiként a személyesen ellátott irányítást, a
közigazgatási államtitkár útján folytatott szakirányítást és a vezérkari főnök útján gyakorolt
katonai

szakirányítással

kombinált

vezetési

jogkört,

amelyet

a

vezérkari

főnök

vonatkozásában a 46. § (1) bekezdése a Magyar Honvédség egészére vonatkozó szolgálati
elöljárói jogkörrel egészít ki.216
Az új Hvt. egyértelmű, viszont deregulációs technikával elért célja volt a katonai ügyészi
szervezet

katonai

szervezeti

minőségének

megszüntetése,

amely

–

tényleges

következményeiben – az ügyészi szervezeti és jogállási törvényekben nyert kifejtést. E
korrekció lényege, hogy a korábban atipikus katonai szervezeti jellegére hivatkozással az
ügyészi

szervezethez

képest

relatív

önállósággal

rendelkező

katonai

ügyészségek

megszűnését követően a vezényelt státusú katonai ügyészek ügyészségen belüli szétszóródása
és civil ügyekbe való bevonása valós munkaszervezési eszközzé vált. Ebből az aspektusból
egy katonai szervezet sajátos minősége 2012-ben feloldást nyert. Több olyan intézmény
tartozik a HM költségvetési fejezetbe, amelyek esetében a HM-HVK integrációt megelőző
állapot tűnik kevésbé problémásnak. Az integráció ugyanis az irányítási és legfelső vezetési
szint összevonásával akkor lehetett volna problémamentes, ha az alá vont szervezetek közül
valamennyi a Magyar Honvédség részét képező, legfeljebb tevékenységi, de nem jogállási
sajátosságokkal rendelkező szervezet lett volna, azonban legalább ötféle kivétel említhető:
a) a katonai nemzetbiztonsági szolgálat(ok),
b) a korábbi Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetembe integrált felsőoktatás,
c) a korábbi Állami Egészségügyi Központ,
d) a Tábori Lelkészi Szolgálat, valamint
e) a hatósági feladatokat ellátó intézmények.
Ad a) A KNBSZ a Katonai Felderítő Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal összevonásával
jött létre,217 az integrációs probléma ugyanakkor nem a belső viszonylatban, hanem a Magyar
216

E vonatkozásban az új Hvt. a 2010-ben kialakult feladatmegosztás konszolidálását tűzte ki célul, a részletes
törvényi feladatköri felsorolások mellőzésével.
217
„Az integrációval a kormányzat célja volt, hogy egy szakmailag eredményesebb, költségvetését tekintve pedig
takarékosabb szolgálat jöjjön létre, ahol jobban biztosítható a hírszerző és elhárító tevékenységből származó
információk áramlása, megszűnnek a párhuzamosságok és növekszik az állomány felkészültsége. További cél,
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Honvédség és közte jelentkezett. A rendszerváltástól kezdődően ugyanis a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok állományát katonák képezték ugyan, szolgálatteljesítésükre
azonban a Magyar Honvédség szervezetrendszerén kívül került sor. Amikor a Honvédelmi
Minisztérium vált a Magyar Honvédség felső szintű vezető szervévé, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok Kormány nevében történő irányítása során a mindenkori
honvédelmi miniszter tényleges szakértői támogatás nélkül maradt. A KNBSZ tevékenysége
ugyanakkor a Magyar Honvédség missziós és hazai feladatellátásának nemzetbiztonsági
támogatásán túl adott esetben a személyi állomány szelektálására is visszahat.
E tevékenység növekvő alkotmányos érzékenységét jellemzi két alkotmánybírósági határozat.
A honvédelmi ügyben elutasított panasz nemzetbiztonsági jogalkalmazási felhatalmazáson
túli gyakorlatára utal annak ellenére, hogy az érintettnek formálisan akár igaza is lehetett
volna

a

későbbi

jogszabály-módosításra

alapított

érveléssel

szemben,

de

az

Alkotmánybíróság218 a törvényi korlátozások alapjogi érintettségének célját preferálta, a
büntetőjogi kiterjesztő analógia tilalmának látszólagos sérelme ellenére is.219 Ennek
megfelelően tehát a nemzetbiztonsági feladatokat ellátó szervezet (vagy annak alkalmazottja)
jogilag kétséges helyzetben köteles hatáskörét leszűkítő módon értelmezni, mivel a
beavatkozás szigorúbb eljárási feltételekhez kötése megelőzi az enyhébb feltételekkel történő
azonos mélységű jogkorlátozás lehetőségét. Amennyiben a konkrét jogvita eme értelmezése a
nemzetbiztonsági

tevékenység

ellátásával

összefüggésben

általános

elvvé

válik,

valószínűsíthető a nemzetbiztonsági szervezetek fokozottabb alkotmányos kontroll alá
vonása, amelynek további jele az egységes és folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés
bevezetésének ellehetetlenítése is.

hogy a két szakterület együttműködésének szorosabbra fűzésével még eredményesebbé váljon a hadműveleti
területeken szolgáló magyar kontingensek hírszerző és biztonságvédelmi támogatása. ” Kovács J (2013) 8788.pp.
218
„Az indítványozó értelmezése szerint az Nbtv. az említett többi jogszabálytól eltérő módon – a 2011. január 1jén hatályba lépett módosításig – sem a számítástechnikai eszközök és informatikai hálózatok ellenőrzését, sem
az interneten, vagy más számítástechnikai rendszeren továbbított levelezés során keletkezett adatok
megismerését és felhasználását nem minősítette külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésnek. (…) A
panasz kiegészítése értelmében a HM és MH informatikai hálózatain bonyolított elektronikus levelezések
kizárólag szolgálati rendeltetésűek (a közigazgatási államtitkár 2006. február 28-i körlevele egyértelmű tiltást
tartalmaz a HM és az MH hálózatain üzemeltetett levelezőrendszereken történő magánlevelezéssel
kapcsolatban).” 3037/2014. (III. 13.) AB határozat Indokolás [9]-[10]
219
„A panasz alapján azt is meg lehet állapítani, hogy az eljárásra okot adó esetben konkrét személyeknél
hivatali helyiségben technikai eszközzel billentyűleütést figyelő titkos megoldást alkalmaztak engedély nélkül,
amely legalább felhasználónevet és jelszót rögzített. Ilyen körülmények között nem állapítható meg, hogy a
szóban forgó büntető tényállás a konkrét esetben az Nbtv.-re való tartalmi utalása miatt túl általánosan, túl
átfogóan lenne megfogalmazva; gyakorlati alkalmazásának feltételei kellően kiszámíthatóak voltak, a nullum
crimen sine lege elve sérelme a jelen esetben ezért nem igazolható.” 3037/2014. (III. 13.) AB határozat
Indokolás [35]-[38].
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A nemzetbiztonsági alkalmasság-vizsgálat háromszintű rendszerét meghaladó általános
hatályú törvénymódosítással szemben fellépő 9/2014. (III. 21.) AB határozat esetében az
Alkotmánybíróság csak egyetlen bekezdés megsemmisítése vonatkozásában lépett túl a
hatálybalépés részleges eredeti felfüggesztését tartalmazó 19/2013. (VII.19.) AB határozat
érvelésén azzal, hogy a hatalmi ágak elválasztásának szempontrendszerét is beemelte a külső
ellenőrzés lehetőségének indokaként. Ennél izgalmasabb kérdés azonban, hogy az
Alkotmánybíróság már az eredeti határozatban megjelölt 2014. március 27-i határidővel olyan
időpontot rögzített a felfüggesztett hatályba lépés dátumaként, amely esetben – legalábbis
valószínűsíthetően – a 2010-ben megválasztott kétharmados kormánytöbbségnek már nem
volt módja a határozat ellenében ’felülírni’ a nemzetbiztonsági törvényt, illetve alaptörvényi
kapcsolódásait. Ennek megfelelően a koherencia-zavarossá tett törvény szempontjából az
alkotmánybírósági beavatkozás hatékonyabbnak tűnt, mint egy hatálybalépést megelőző
esetleges direkt megsemmisítés. E megoldás indoka a nemzetbiztonsági aktivitás gyanún
alapuló, illetve ’alap nélküli’ válfajának egyértelmű elkülönítésére való törekvés volt.220 Az
Alkotmánybíróság

ezen

túl

észlelte

a

nemzetbiztonsági

szakvélemény

korábbi

mérlegelhetőségétől eltérő, vétójoggá erősödő szerepét,221 amelynek következtében a korábbi
nemzetbiztonsági ellenőrzésen alapuló, de a szolgálati jogviszony szabályozási területére eső
jogviszony-megszüntetésekkel összefüggő alkotmánybírósági gyakorlat meghaladhatósága is
feltételezhető. Végső soron az Alkotmánybíróság többségi álláspontja – osztva az ombudsman
aggályait – a nemzetbiztonsági vizsgálat új rendszerét a szükségesnél mélyebb
beavatkozásként értékelte a magánélethez kapcsolódó jogokkal összefüggésben.
A csatolt három különvélemény ugyanakkor a törvény egészében rejlő eljárási és
generálklauzúra-jellegű

megfogalmazásokra

tekintettel

szükségtelennek

vagy

elhamarkodottnak222 minősíti a megsemmisítést. Az általános rendelkezésekre hivatkozással a
220

„A nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony teljes fennállásnak időtartama alatt az
ellenőrzésre való feljogosítás nem időszakonként ismétlődő, célhoz kötött ellenőrzésre ad felhatalmazást, hanem
hosszú ideig tartó, konkrét ok és cél nélkül végezhető, szűrő-kutató tevékenységre. Nem állapítható meg, hogy az
Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében írtakkal összhangban feltétlenül szükséges lenne feljogosítani a folyamatos,
bármikor alkalmazható ellenőrzésre és az ezzel járó, a magánszférába szükségképpen beavatkozást jelentő
eszközök akár állandó alkalmazására az ellenőrzésre jogosult szervezetet.” 9/2014. (III. 21.) AB határozat
Indokolás [44] bekezdés.
221
„A módosítás értelmében – a korábbi szakvélemény helyett – a nemzetbiztonsági szolgálat vagy hozzájárul a
jogviszony létesítéséhez, vagy a hozzájárulást megtagadja; ha a folyamatos ellenőrzés időszakában biztonsági
kockázatot észlel, a hozzájárulást visszavonja. Ez lényeges különbség a korábban elbírált helyzethez képest. (…)
Az Nbtv. 72/C. § (4) bekezdése jelenleg ellentétben áll az Nbtv. 72. § (3) bekezdésének a külső ellenőrzést
tartalmazó szabályával is: a külső kontrollt, a Bizottsághoz fordulás lehetőségét kizárja. Az ellentét
jogértelmezéssel nem oldható fel.” 9/2014. (III. 21.) AB határozat Indokolás [60] és [70] bekezdés.
222
„A jogszabály összefüggései alapján a fentiek szerint megállapítható az is, hogy a többségi határozatban ’az
ellenőrzés folyamatosságára’ vonatkozó aggály így nem egy permanens, megszakítás nélküli vizsgálatot jelent,

78

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

részletszabályok esetleges hatályban tartása, vagy késleltetett hatályon kívül helyezése nem
lett volna egyedülálló technika az Alkotmánybíróság részéről. A két nemzetbiztonsági
határozat időbeli egybeesése ugyanakkor védhetővé teszi a markánsabb fellépést, különösen
annak feltételezése esetén, hogy a 3037/2014. (III. 13.) AB határozatban érintett cselekmény
nem egyéni egyedi hatáskör-túllépés, hanem az eddigi gyakorlat rendszerszintű meghaladása,
amelyet a nemzetbiztonsági szabályozás 2011. január 1.-jén történő módosítása is erősíthet.
Felmerül tehát az általánosabb kérdés: lehet, hogy a katonai nemzetbiztonsági tevékenység
gyakorlatában felmerült büntetőjogi érintettségű ügyek – legyen szó a romagyilkosságok
egyik elkövetőjével való kapcsolat adminisztrálásának sajátosságairól, vagy jogosulatlan
adatkezelésről – végső soron a szervezet felügyeletének hiányosságaira is részben
visszavezethető rendszerhiba? Ha igen, a nemzetbiztonsági intézményrendszer esetleges
további integrációja az Alaptörvény 46. cikk (3) bekezdés által használt többes számú
megjelölés határait feszegetve nem eredményezne-e jogilag még kevésbé kontrollált
hatalomkoncentrációt? Minden esetre a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok belső
integrációjával a jogalkotó az érintett személykört részesítette előnyben, az elvben lehetséges
elhárítás és felderítés szerinti ágazatközi összevonás helyett. E döntés alapján kialakított
szervezet esetleges széttagolásával és más típusú integrációba történő bevonásával
ugyanakkor valószínűsíthetően sérülne a katonai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
nemzetbiztonsági tevékenység hatékonysága.
ad b) A korábbi ZMNE-be integrált felsőoktatási intézmények: 1996. szeptember 1-jétől a
korábbi katonai főiskolák és a Katonai Akadémia integrációjával a főiskolák önállósága
fokozatosan megszűnt, létrejött viszont a Hft. (1996. évi XLV. törvény) filozófiája szerint az
állami felsőoktatásra vonatkozó szabályokat a katonai jelleggel szemben preferáló
nemzetvédelmi egyetem, amely kikerült a Magyar Honvédség hadrendjéből. Az intézmény
együttműködésre kötelezett volt a Magyar Honvédséggel, a törvényben néhány nevesített
hanem a folyamatosság egyértelműen a jogviszony fennállásának időtartamára vonatkozó megfogalmazást fejez
ki.” Balsai István különvéleménye a 9/2014. (III. 21.) AB határozathoz [79] bekezdés. Salamon László
különvéleményében ezen túl az Alkotmánybíróság koherencia-zavart elmélyítő szerepének elkerülhetőségére is
utal a [92] bekezdésben: „Véleményem szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés rendszerének működőképessége
megőrzéséhez, garantálásához fűződő közérdek mindenképpen indokolhatja az alkotmányossági szempontból
aggályos rendelkezések alkalmazása lehetőségének átmeneti tolerálását. Erre tekintettel (…) a jogalkotó
számára rövid határidő tűzésével – pro futuro hatályú megsemmisítésnek lett volna helye.” Még jobban
hangsúlyozza a két nemzetbiztonsági ellenőrzési rendszer összecsúszásából eredő jogi helyzet
értelmezhetetlenségét Szívós Mária különvéleménye [115]: „Ehhez képest a felfüggesztés miatt még hatályban
van, és a megsemmisítés folytán továbbra is hatályban marad az Nbtv. 72. § (4) bekezdésbe foglalt azon szabály
is, hogy a kezdeményező a nemzetbiztonsági szolgálat szakvéleményét döntése kialakításánál szabadon
mérlegeli.”
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elöljárói jogkör is megjelent. Fel nem oldott problémát eredményezett ugyanakkor az
autonómia értelmezése, az ingatlanok drága fenntartása, az ágazat sajátosságaként pedig a
miniszteri utasítások hatályának korábban jelzett alkalmazhatósága.
A lényegileg változatlan rendszert223 a második Orbán kormány kétirányú reformmal
vizsgálta felül: a korábbi ösztöndíjas hallgatók esetében a tiszti szocializációt a honvéd
tisztjelölt (hallgatók) kötelező bentlakása alapján megszervezett katonai szervezet, az MH
Ludovika Zászlóalj biztosítja, így a korábbi kollégiumi nevelési szakterület az egyébként
vezetői botrányok által tépázott ZMNE együttműködő katonai szervezetévé vált, utóbbi
érdekkörébe értve az ingatlant, a laktanyát és campust is. Az így csökkent hatókörű ZMNE
egy tárcák feletti hármas integráció részévé vált a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a
továbbiakban: NKE) projekt során. Ez tehát a feloldás kettős integrációs altípusa: a szervezeti
kívülállást a katonai szervezetté válás és ágazatból kikerülés két félmegoldása váltotta fel.
ad c) A korábbi Állami Egészségügyi Központ: az egyetem esetével ellentétben itt a
tárcaközi integráció generálta a problémát, a megoldás pedig a Magyar Honvédség
hadrendjébe történő betagolás lett végső soron. A korábbi Honvédkórház kiemelése az MH
egészségügyi szolgálatából, majd összevonása a fegyveres tárcák kórházaival és rehabilitációs
intézményeivel a második Gyurcsány-kormány projektje volt, alapvetően egy több cikluson át
húzódó ingatlan-beruházás örökségeként, költség-racionalizálási céllal. A reformot követően
a viszonylag nagy létszámú civil munkaerő és az aránytalanul széles ellátotti kör
folyamatosan hiányt termelő intézményt eredményezett, amelynek szakmai felügyelete
ténylegesen és szervezetileg nem intézményesült a Honvédelmi Minisztériumban.
A fordított modell feloldására végül is a második Orbán-kormány annak a lehetőségét
biztosította, hogy az intézmény az MH alárendeltségébe kerüljön vissza, végső változatban
MH Egészségvédelmi Intézet néven, katonai szervezetként. Ennek mellékhatásaként
jelentősen növekedett a katonai szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak száma,
illetve a harcoló / harctámogató-biztosító arány markánsan utóbbi irányába tolódott.

223

A törvény hatálya eredetileg a katonai felsőoktatásra korlátozódott volna. A Rendőrtiszti Főiskola
csatlakozása következtében az eredeti javaslatot át kellett írni kisebb jelentőségű, intézményi különös fejezetek
beiktatásával. Az eltérés honvédelmi oldalról akkor mélyült el, amikor – az önkéntes haderőre áttérés
következtében – a katonatiszt-hallgatók esetében korábban hivatkozás útján alkalmazott hadköteles-ellátási
szabályokat a törvény részévé kellett tenni, a kiegészítéskor szinte az egész ABC-t felhasználva a számozásra.
Ehhez az állapothoz képest került elkülönítésre a katonai szocializációs oldal és az intézményi oktatás, illetve
került végül hatályon kívül helyezésre a törvény katonai felsőoktatásra vonatkozó teljes szabályanyaga. A cím
ellenére így a kézirat lezárásakor már csak néhány rendőrtiszti főiskolai szabály van hatályban.
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ad d) A Tábori Lelkészi Szolgálat, bár kialakításakor elég gyorsan bizonytalan kimenetelű
alkotmánybírósági felülvizsgálattal kellett szembesülnie, a törvényi kapcsolódási pontok
fokozatos kialakítása után szervesen integrálódva a Magyar Honvédség tevékenységébe,
2014-ben ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Az állam és az egyházak
következetes elválasztására irányuló beadványt az Alkotmánybíróság elutasította224 annak
ellenére, hogy az alapjogi részben részletezésre kerülő panasz meghatározó eleme
nyilvánvalóan az intézményesülést támogató állami szándék elvetése volt. A szolgálati
törvények 1996-os létrejöttével, illetve a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény
kiegészítésével feloldódott a bírálat alapja, és az intézményrendszer – a missziós feladatok
felkarolásával – az önkéntes haderőre áttérésből adódó funkcióvesztés áthidalására is
alkalmassá vált.
Ökumenikus jellege ellenére bizonyos szinten jelentkeztek felekezetközi, illetve valláson
belüli feszültségek is tipikusan személyi kérdésekben, amelyekben a katonai állományú
lelkész politikamentességi problémája, illetve magánéleti tabu is exponálódott. Ami a
szolgálatot, mint a miniszter alárendeltségébe tartozó, de praktikusan a parlamenti/politikai
államtitkár által felügyelt intézményt sajátossá tette, az a három szolgálati ág (és négy
felekezet) csak virtuálisan meglévő szervezeti egysége: a jogi személyiség egy szervezetet
illetne, de a három szolgálati ág önmaga vezetője felett nem ismer(het) el egy közös
főnökséget, ami a létszámokra alapított racionális ’szervezeti üzemméret’ igényével nem
egyeztethető. Az autonóm szervezeti egység jelleg így a katonai ügyészség helyzetével volt
rokonítható, a függetlenség intézményen belüli értelmezési tartományával kiegészítve.
ad e) A hatósági feladatokat ellátó intézmények: különösen a NATO radarok elhelyezésével
összefüggő, kivételesen éles honvédelem-politikai vitákban hangzott el az a vád, hogy a
honvédelmi kormányzat végső soron önmaga objektumait engedélyezi. Ennek során
megkérdőjeleződött

egyáltalán

a

szabályozás

lehetősége,225

az

eltérő

szabályozás

224

„Az R. különböző rendelkezéseinek összefüggő, együttes alkotmányossági vizsgálatából kitűnik, hogy a
Honvédelmi Minisztérium és a Szolgálat közötti viszony összetevői között nem található meg sem a Szolgálat
működésének tartalmát befolyásoló, illetve meghatározó elvi irányítás jogosultsága, sem a szervezeti
alárendeltség jellegzetes összetevője, az eseti közvetlen utasítási jog. Mindez azt jelenti, hogy az R. 7. § (1)
bekezdésében foglalt ’a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelten működő’ szövegrész nem fejezi ki
a Honvédelmi Minisztérium és a Szolgálat közötti viszony valóságos tartalmát és jellegét.”970/B/1994. AB
határozat Indokolásának II/4. pontja. A2013. évi kormányzati felülvizsgálat során a Szolgálat a HM részévé vált.
225
„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Étv.-nek az Országgyűléstől, mint törvényalkotótól eredő
felhatalmazása – a Hvt. külön vagy további felhatalmazása nélkül is – elegendő alapot jelent arra, hogy a
Kormány az R.-t kiadja, és abban a honvédelmi, illetve a katonai célú építmények építésügyi hatósági
engedélyezést érintő szabályozást a szükséges mértékben kiegészítse.” 521/B/2003. AB határozat Indokolás
II/1.2.
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alkalmazhatósági köre, valamint a szervezeti önállóság és utasíthatatlanság. 226 Ugyan már az
első határozat is tartalmazta a sajátos építményfajtákra vonatkozó dokumentáció eltérő
kezelésének szükségességét és indokait, de ennek keretéül a hatósági eljárás függetlenségi
elvét állította.227 A ’racionális üzemméret’ kialakításának igényéből eredő törekvések
ugyanakkor

alkalmat

adtak

a

folyamatosan

változó

hatósági

szervezeti

elemek

függetlenségének legalábbis szociológiai alapon felvethető megkérdőjelezésére.228
A NATO-radarokkal összefüggő építés-engedélyezési ügyekben egy alkalommal merült fel
eredményesen olyan alkotmánybírósági beadvány, amely a felhatalmazás kereteinek
túllépését vitatta. A 34/2006. (VII.13.) AB határozat megállapította, hogy az eljárási rendet
meghatározó kormányrendelet annyiban lépett túl a felhatalmazásán, hogy a kézbesítési
szabályok körében is tartalmazott korlátokat, amely – végső soron – a tevékenység körzetében
lakók ügyféli jogait, tehát jogérvényesítésének lehetőségét akadályozta. E mozzanat, a
közigazgatási határozat jogerejének be nem állásához vezető korrekció később hozzájárult
ahhoz, hogy a harmadik radar kivitelezése csak jelentős késéssel, részleges hatékonysággal és
a harmadik beruházási helyszínen valósuljon meg. Az ezzel kapcsolatos további –
kölcsönösen visszaélésszerű szabályozói helyzet-kihasználást – külön részben érintjük.
A hatósági tevékenység integrációs olvasata annyiban foglalható össze, hogy a tárgya szerinti
érdek politikai artikulálása esetén a reakció (panasz, vagy média-megnyilvánulás formájában)
226

A honvédelem ügye iránti túlzott elfogultsággal nem vádolható Lenkovics Barnabás által szerkesztett,
második e tárgyban született határozat érvei szerint: „A HM SZMSZ különbséget tesz a HM szervek – tehát a HM
szervezeti egységei (Miniszteri Kabinet, főosztályok, titkárságok) -, illetve a miniszter alárendeltségébe tartozó
HM szervezetek között. (…) Összefoglalva: mivel a hatályos jogszabályok alapján a HM KEHH a HM belső
szervezeti egységének nem tekinthető, és a HM irányítási joga egyedi katonai építési hatósági ügyek
befolyásolására nem irányulhat, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az R. 3. § (1) bekezdése kapcsán az
indítványozó által hivatkozott törvényellenesség, vagyis a Ket. 106. § (1) bekezdésének sérelme, illetve ezzel
összefüggésben az Alkotmány 35. § (2) bekezdésének a sérelme sem állapítható meg.” 1105/B/2008. AB
határozat Indokolás III/3-4.
227
Az Étv. az ország védelmét szolgáló, a honvédelmi és katonai jellegű, speciális szakmai szempontok (pl.
államtitok-védelem, honvédelmi követelmények érvényre juttatása, védelmi és harci kapacitás létrehozása,
NATO minősített tervek megvalósítása) érvényesítése érdekében adott törvényi felhatalmazást a Kormánynak a
honvédelmi, katonai rendeltetésű építmények hatósági engedélyezési eljárásának az általános építési
engedélyezési eljárástól részben eltérő szabályozására.” 521/B/2003. AB határozat Indokolás II/2.
228
„Az alapító okiratok egyértelműen kifejezésre juttatják, hogy a Honvédelmi Minisztérium belső szervezeti
egységeitől elkülönítetten működik önálló hivatalként a katonai építésügyi hatóság és a katonai építésügyi
hatóságtól ugyancsak elkülönítetten végzi munkáját a katonai, valamint honvédelmi rendeltetésű beruházásokat
előkészítő építtető szerv is. Nincs tehát arról szó, hogy a katonai építésügyi hatóság saját ügyben jár el, és hogy
építési engedélyt a saját maga számára ad ki. A másodfokon eljáró honvédelmi miniszter sem ’saját ügyét’,
hanem – az építtető önálló költségvetési szerv kérelme alapján – a sajátos katonai és honvédelmi építményekre
vonatkozó építésigazgatási engedélyezési eljárásban önálló jogi személyként eljáró katonai építésügyi hatóság
döntésének a felülvizsgálatát végzi a jogszabályok előírása szerint a jogorvoslati eljárásban. (…) A
pártatlanság elve a relatív semlegesség követelményét állítja a közigazgatás elé, ez pedig azt juttatja kifejezésre,
hogy az ügyfelek ügyeit minden megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intéznie.” 521/B/2003. AB
határozat Indokolás II/3 – vesd össze 1105/B/2008. AB határozat indokolás
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minisztériumi szinten kezelendő problémát eredményez, minél szigorúbban értelmezi a
hatóság szerepfelfogásában a honvédelmi érdek megjelenítését. Ennek hiányában nem
jelentene problémát az üzemanyag-tárolók közelében lévő lakóingatlanok léte, bővítése,
viszont hatásköri viták merülhetnének fel a felügyeleti tevékenységek ellátásának hiányában.
Utóbbi kérdés az ombudsman gyakorlatában merült fel: a közegészségügyi- és járványügyi
szakterület ugyanis sajátos módon a honvédegészségügy részeként, tehát nem elkülönült
intézményként került felállításra, ugyanakkor hatásköri különös szabályai törvényi szinten
adottak az általános hatósági jogkört gyakorló szervezetrendszerrel szemben. Az állampolgári
jogok országgyűlési biztosának általános helyettese a Meningitisz-járvány ügyében született
OBH

6016/1999.

számú

jelentésében

az

intézményrendszer

továbbfejlesztésének

szükségessége vonatkozásában is markáns javaslatokat tett, és fellépésével csaknem az
egymással ellenérdekelt szervezetek közötti vita eszközévé vált.229 Megerősítve a különállást
megalapozó szakmai indokokat csak egy példát szükséges kiemelni: a magyar
közegészségügyi szervek szerepkörének gyakorlása kivételesen külföldi fegyveres erők
vonatkozásában is felmerülhet, például állomásozás vagy gyakorlatozás során. E
vonatkozásban életszerűtlen elvárás lenne a civil hatóságok szerepének megjelenítése, a
honvédelmi érdek, mint ’szűrő’ megjelenítése nélkül.

4.1.4. Az integráció tárcaközi kihívásai és fenntarthatósága
Önálló kihívási szintet hordoz a katasztrófavédelmi tevékenység, illetve annak háborús
polgári védelmi eredete és a honvédelmi kapcsolatrendszere, mivel az intézményrendszeri
elkülönülés – színezve az alapvető kötelezettségi érveléssel – a régi Hvt.-től kezdődően
visszatérő alkotmánybírósági döntési szituációt váltott ki annak ellenére, hogy végső soron a
tevékenység belügyi alárendeltségbe tartozása a rendszerváltás óta nem volt vitatott.
Problémát okozott ugyanakkor a honvédelmi törvény miniszteri felelősségi köreinek pontatlan
elhatárolása, illetve – ehhez kapcsolódva – a korábbi végrehajtási kormányrendelet
kapcsolódó fejezetének törvénysértő hatályban tartása. A szabályozás elégtelen ütemű
„Aggályosnak tartom az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat),
valamint a fegyveres erők hasonló feladatot ellátó közegészségügyi szervezetének elkülönülését, az
intézményesített együttműködés hiányát.
(…) A visszásságot tehát abban látom, hogy a szükséges
együttműködésre és összehangolt tevékenységre nincs intézményes vagy jogi garancia. Ennek megteremtése a
jövőben többféle eszközzel történhet. Elvben lehetséges a civil és a honvédségi szolgálatok összevonása, de ez
nem feltétlenül szükséges, és szakmailag indokolt lehet az önálló honvédségi közegészségügyi rendszer további
fenntartása.” OBH 6016/1999 / A vizsgálat megállapításai
229
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alkotmánybírósági határozatot eredményezett, azonban a polgári védelmi feladat és szervezet
elkerülése a honvédelmi tárcától véglegessé vált.230 Az alkotmányossági vitát tehát
összességében formálisan egy időközi törvénymódosítás hatásainak a mellőzése, tartalmi
oldalról tehát egyrészt az intézményrendszer miniszteriális felügyeletének, másrészt a
honvédelmi kötelezettségrendszer elemének szabályozhatósági módjában fennálló eltérés,
valamint a korábbi jogszabály hatályban tartása eredményezte.
A belügyi ágazat alárendeltségébe, vagy felügyelete alá tartozó (részben önkormányzati)
intézmények feladatainak a következménye, tehát a kialakult katasztrófa szempontjából
történő egységes irányítási rendszer alá vonásának igénye231 eredményezte az állami
katasztrófavédelmi szervezet kialakítását, amelynek viszonyulása a honvédelemhez
elsődlegesen a szabályozási tartomány határmegvonása szempontjából volt vitássá tehető. Az
időközben egységesített katasztrófavédelmi tevékenység egyes területei ugyanis eltérően
kapcsolódnak a honvédelmi tevékenységhez: míg a békeidőszaki katasztrófa-védelem során a
honvédelem közreműködése alapvetően csak járulékos feladat, a fegyveres konfliktus
időszakában a lakosság túlélését biztosítani hivatott polgári védelmi feladatrész a honvédelem
– nem katonák által megvalósítható, de a nemzetközi hadijog által is szabályozott – integráns
részét képezi. Így a honvédelmi és a katasztrófavédelmi végrehajtási joganyag illeszkedése
szempontjából értelmezhető kérdés a hatáskörmegvonás, illetve a szabályozási tartalom
lefedettségére irányuló kérdésfeltevés, amely alkotmánybírósági szinten az óvóhelyek
kijelölése vonatkozásában jelent meg.
A konkrét probléma – tulajdonkorlátozáson túli – sajátossága, hogy a minősített időszaki
funkció elláthatósága érdekében a potenciális objektumok kijelölése békeidőszaki költségeket
eredményez a tulajdonosok esetében. Ennek valós, illetve látszólagos szabályozási mulasztása

230

„A honvédelmi kötelezettség a honvédelmi tevékenység része, s ennek szakmai irányítása a Hvt. 10. §-a
szerint a honvédelmi miniszter feladata. A fenti rendelkezésekből egyértelmű, hogy a polgári védelmi
kötelezettség az Alkotmány 70/H. §-ában foglalt állampolgári alapkötelezettség része. Továbbá egyértelmű az is,
hogy a Hvt. a polgári védelem felügyelete tekintetében a belügyminiszternek hatáskört nem adott. (…) A polgári
védelemről szóló hatályos joganyag, így az indítvánnyal érintett, 1993. június 1-jén hatályba lépett 85/1993. (VI.
1.) Korm. rendelet is, lényegében az 1976. évi I. tv. rendelkezései alapján keletkezett, és úgy maradt hatályban az
1993. évi CX. tv. (Hvt.) végrehajtásaként, hogy a jogalkotó észlelte volna e szabályoknak a Hvt.-vel való
ellentéteit. (…) Megállapította továbbá az Alkotmánybíróság azt is, hogy a Kormány túllépte a törvényi
felhatalmazásának körét, amikor a Hvt. 8. § (5) bekezdésének azzal kívánt eleget tenni, hogy a polgári védelem
tekintetében a végrehajtási szabályozást (a korábbi tv. végrehajtási rendeletének §-ait) hatályban tartotta.”
18/1995. (III. 28.) AB határozat Indokolás II. Folyomány: 2/1996. (II. 9.) AB határozat.
231
Az önkormányzati hatáskörök érintettsége vonatkozásában lásd 735/B/1996. AB határozat Indokolás II/2-3.
és 112/B/2006. AB határozat Indokolás III/1-3.
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ügyében született határozat232 4 fős különvéleménnyel, amelynek a honvédelmi ágazaton
belüli kezelésére végső soron nem került sor még az új Hvt.-ben sem, bár az a fegyveres
konfliktusokhoz kötődő, polgári védelmi eredetű katasztrófavédelemi233 elemeket tartotta
hatálya alatt. A testület a szabályozási konstrukció lényegét nem minősítette szükségtelen
vagy aránytalan korlátozásnak, ide értve a béke idején történő kijelölés lehetőségét, valamint
az állag-fenntartásra irányuló kötelezettséget is. Ennek megfelelően – az állam életvédelmi
kötelezettségének biztosítása körében – választható olyan technikai megoldás, amely a
költségek viselését végső soron az állampolgárokra hárítja. Az már egy más kérdés, hogy az
életvédelmi létesítmények kialakítása során az építésügyi szabályok mennyiben írják elő
életvédelmi létesítmények kialakításának szükségességét, illetve mennyiben csak jogtörténeti
jellegű kötelezettségről van szó.
Ennél hangsúlyosabb és gyakorlati értelmezést igényel az a módszer, ahogyan a békeidejű
(vagy legalábbis nem fegyveres konfliktushoz kötődő) katasztrófa-elhárítási tevékenységek
ellátása során közreműködik a Magyar Honvédség. E tevékenység szempontjából alapvető
jelentőségű a honvédelmi törvényekben visszatérően megjelenő differenciált szabályozás,
amely a saját parancsnokaik alárendeltségében a feladatok ellátásában közreműködő katonák
létszáma és tevékenységének időtartama szerint különíti el az engedélyezési hatásköröket és a
jelentéstételi kötelezettségeket. E vonatkozásban ugyanis a HM volt civil oldala, illetve a
HVK alárendeltsége között legalábbis hangsúly-eltolódás tapasztalható, amely a Honvédségi
Katasztrófa-elhárítási

Rendszer

továbbfejlesztési

módjában

volt

megragadható.

A

különbségtétel gyökere alapvetően a megközelítésben mutatható ki:

232

„A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) a
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek szabályozása körében kimondja, hogy ha a honvédelem érdeke
más módon nem, vagy nem megfelelő időben, illetve csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki,
szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani többek között a polgári védelmi feladatok ellátását. (…) a már
óvóhellyé nyilvánított helyiségek tekintetében azok nem eredményezik a tulajdonhoz való jog alkotmányellenes
korlátozását. Az óvóhellyé nyilvánítás ténye azonban kétségtelenül érinti a tulajdonhoz való jogot mindazon
kötelezettségek tekintetében, amelyek az óvóhellyé nyilvánítás következtében a tulajdonost terhelik. Maga az
óvóhellyé nyilvánítás az, ami mindenképp korlátozza a tulajdonjogot…” 17/2008. (III. 12.) AB határozat
Indokolás III/2 és 4.
233
A katasztrófavédelmi tevékenység rendszerszintű elégtelensége is alkotmánybírósági döntést eredményezett
korábban: „A fentiekkel kapcsolatban meg kell említenünk az Alkotmánybíróság 11/1996. (IV. 26.) AB
határozatát. Az AB döntésben megállapítást nyert, hogy az Országgyűlés elmulasztott törvényi felhatalmazást
adni a kormánynak arra, hogy egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhasson
a veszélyhelyzet időszakában, így mulasztásos alkotmánysértést követett el. Ezt a hiátust pótolta az Országgyűlés
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról (…) szóló 1999. évi LXXIV. törvény megalkotásával, amelyben
maga a törvény tartalmazta az Országgyűlés felhatalmazását, illetve később a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény XIV. fejezete pedig a tényleges rendkívüli intézkedések
szabályrendszerét jelenítette meg.” Tokovicz – Kádár – Süle – Borsos – Juhász – Petneházi – Molnár (2012)
95.p.
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 a vezérkari álláspont a feladatellátás módjából indul ki, ennek megfelelően
végrehajtás-centrikus és gyakorlat-orientált: a Műveleti Vezetési Rendszer teljes
kiterjesztésére irányuló javaslat234 háttere így a katonai cél-kijelölés módszertana;235
 a honvédelmi közigazgatási közelítés ezzel szemben az állami feladatellátás
rendszertana oldaláról236 építkezik, és a NATO komplex megközelítési paradigmájára
hivatkozik, amely szerint eltérő jellegű szervezetek különböző képességei esetében a
működés kiegészítő jellege és összehangolhatósága a meghatározó tényező.237
Míg az első esetben alulról felfelé építkező, a második esetben viszont felülről lefelé történő
rendszer-integrációról van szó. Feltehető azonban a külső igények becsatornázása során a
közigazgatási szűrő-szerep szükségességének a vizsgálata. Abban az esetben, ha a katasztrófa
elhárítása során semmilyen civil szakmaiság (legyen az költségvetési korlát vagy jogszerűségi
dilemma) nem, vagy nem vétójogú szempontként érvényesül, a feladat lezárulásáig a katonai
hatékonyság növelésének a törvényes működés, valamint a politikai felelősség szempontjából
komoly kockázatai merülhetnek fel. Tekintettel mindemellett arra, hogy a műveleti vezetési
rendszer gyorsasága és hatékonysága előnyöket hordoz, bevezetése valószínűsíthető.
Mégsem a különleges jogrendi tevékenység határait súroló javaslat tekinthető a legjelentősebb
rendszer-korrekciónak kommunikáció-érzékenysége ellenére sem. A honvédelmi tárca
tevékenységének egészét átfogja ugyanis a Tárca Védelmi Tervezési Rendszer (TVTR),
234

„A Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszerét (a továbbiakban: MH MVR) 2012-ben dolgozták ki és
tesztelték. Az MH MVR bevezetésével a békeidőszaki és különleges jogrend időszaki vezetési rendszer átfedi
egymást. Megszüntetik a párhuzamos vezetési rendszereket, hiszen az MH MVR egy rendszerből képes vezetni
mind a katasztrófavédelmi feladatokat, mind a fegyveres műveleteket.” Csombók (2013) 6.p.
235
„Clausewitz A háborúról (Vom Kriege) című művében így fogalmaz: a súlypont egy olyan erőcentrum, amitől
minden (az egész) függ, és a szemben álló félnek erre a pontjára kell a főerőkifejtésünket összpontosítani. (…) A
két központi elem a beazonosíthatóságnál az elszántság a szembenállásra, a küzdelemre és az ahhoz szükséges
(katonai) képesség feletti befolyás.” Csombók (2013) 6-8.pp.
236
„A korábbi felfogás a védelmi igazgatást a honvédelmi feladatokra történő felkészüléssel, felkészítéssel és a
honvédelmi feladatok végrehajtásával azonosította. (…) Megfigyelhető, hogy a védelmi igazgatás egyes
szakterületeinek szabályozásában az utóbbi időben egyre inkább jelen van egyfajta ’profiltisztítási’ igény. Ez
jelenik meg például a védelmi igazgatás két markánsan elkülönülő szakterületének, a honvédelmi és
katasztrófavédelmi igazgatási szakterületnek önálló, mi több, sarkalatos törvényben való megjelenésében, és a
két szakterület feletti szakirányítási jogkörök egyértelmű elkülönülésében. Az is megfigyelhető ugyanakkor, hogy
a ’katasztrófavédelmi igazgatás’ ma már átfogja a potenciális katasztrófa-veszélyforrások szinte valamennyi
területét (l. tűzoltóságok, iparbiztonság, polgári védelem), de ebbe a folyamatba sorolható a vízügyi igazgatási
szervek feletti irányítás belügyi tárcához rendelése is.” Varga (2012) 67-72. pp.
237
„Az átfogó megközelítés az összes szükséges nemzeti, illetve nemzetközi polgári és katonai elem – beleértve a
politikai, diplomáciai, gazdasági, pénzügyi, információs, szociális, gazdasági, kereskedelmi, katonai stb.
képességeket – együttes, koordinált alkalmazását jelenti a konfliktus megoldása érdekében. Nemzetközi szinten
az elv megvalósítására irányuló törekvések már évekkel ezelőtt megkezdődtek. (…) Az átfogó megközelítés
nemzeti célkitűzéseit alapvetően a nemzetközi kötelezettségből adódóan és annak honosításával kezdtük el
kidolgozni 2011-ben. A folyamat első lépéseként mi is meghatároztuk azokat a stratégiai célokat, amelyeknek
teljesítése eredményeként a gyakorlatban is működő rendszer jön létre.” Keszely (2013) 12-13. pp.
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amely egyrészt különböző időtávú tervek hierarchizált rendszere, másrészt a katonai
(képességtervező), a védelempolitikai (stratégiai) és a költségvetés-erőforrási szakmaiságok
javaslatainak integrálásával a fenntartható honvédelmi működés megalapozására hivatott.
Jelen tanulmány tárgyának kereteit a költségvetési kiadások elemzése meghaladja, azonban a
feladatrendszer elláthatóságára, valamint egyes alapjogok veszélyeztetésére tett nemzetközi és
ombudsman-megállapítások értékelése feltételezi a szűk makrogazdasági problémafelvetést.
A TVTR tárcaszintű, így vetítési bázisa az éves költségvetési törvényben a HM fejezet részére
a GDP arányában meghatározott kiadási főösszeg, amely két változó szorzata, a Kormány
által rögzített százaléké és a várt GDP-é. Ennek megfelelően az elmúlt években akár a
százalék csökkenése, akár az össz-GDP szűkülése egyaránt csökkenést eredményezett a
bázisévben, amelyek hosszú távú költségvetési korrekciója általában egy ciklus későbbi
időpontjaira került betervezésre. A tervezési ciklusok eredményeit időről-időre a NATO a
vállalt képességek teljesíthetősége szempontjából megvizsgálva véleményt nyilvánított a
szövetség összesített képességeire is kihatással levő hiányokról. Hasonló eljárás zajlott le az
EU vonatkozásában a részükre felajánlott – jelentős részben átfedésben lévő – képességek
vonatkozásában. Az összegek teljes betervezése a bázis bizonytalanságán túl folyamatosan
hordozta annak kockázatát is, hogy a kormányzati szinten, ciklusoktól függetlenül évente
elrendelt tartalékolások/megvonások a honvédelmi kiadások tényleges csökkenését, a
képességcélok áttervezését vagy feladását eredményezzék.238 Visszatérő eleme volt ezen túl a
kritikáknak, hogy a fejlesztések elmaradása jelentős részben betudható a költségvetési
determinációk körében a személyi állománnyal összefüggő költségvetési kiadások magas
arányának, annak ellenére, hogy a humán költségvetési kiadások csak kivételesen tettek
lehetővé érdemi hangulatjavító intézkedéseket.239

238

„Bajnai kijelentését annyiban árnyalnánk, hogy ebben a kormányzati ciklusban kizárólag a haderőreformra
lehet büszke a kormányzat, más alrendszerek esetében (például oktatás, egészségügy, gazdaság) a kormányzati
reformtörekvések megtorpantak, lelassultak. (…) Mindezek ellenére ugyanakkor kár lenne tagadni, hogy a
védelmi ágazat krónikus költségvetési megszorításoktól szenved, igaz, a katonai költségvetés a rendszerváltás óta
sohasem bizonyult elégségesnek az alapvető feladatok ellátására, a szükségszerű technikai fejlesztések
előmozdítására, és a humánállomány megfelelő bérezésére.” Kern (2009) 76-77. pp.
239
„Az azonban továbbra sem tagadható, hogy a honvédelmi büdzsé legjelentősebb kiadási tétele a személyi
juttatásokat teszi ki. A humánállomány bér-és járulékterhe 2010-ben 132 milliárd forintot tesz ki, ez a
költségvetés 47,3 százalékát emészti fel. Amennyiben viszont ehhez hozzávesszük, hogy a tárca az adott évben
további 26 milliárdot költ a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz, akkor ez azt jelenti,
hogy a költségvetés 56-57 százalékban már eleve determinált a személyi juttatások okán. Mindez úgy állhat elő,
hogy 2010-ben a 13. havi kiegészítés elvételéről, valamint a közigazgatásban és a közalkalmazásban dolgozók
bérbefagyasztásáról döntött a Kormány, így illetményfejlesztéssel eleve nem kalkulálhatott a tárca.” Kern
(2009) 81.p.
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Mindezek összevetése alapján nem volt nehéz a Tárca Védelmi Tervező Rendszer
alkalmasságának megkérdőjelezése, mivel – a kellő forrás biztosításának hiányában – a
képességek szükséges szintű fenntartása, különösen fejlesztése nem elégséges szinten volt
biztosítható a feltárt ügyeskedésektől, költségvetési kihatású bűncselekményektől függetlenül.
Ezen túl minden egyes felvállalt feladat – legyen az a Honvédség társadalmi elismertsége
szempontjából kiemelkedő jelentőségű, vagy az államberendezkedés alapvető szimbolikájából
kényszerítően eredő – végső soron a feladatrendszer többi elemének biztosíthatóságát
csökkentette. Mindez a külön költségvetés biztosítása mellett ellátott feladatok (katasztrófaelhárítás, ivóvíz-szállítás, illetve költségvetési év közben felmerülő missziós vállalások)
esetében költség-előlegezésként hatott, a tervezett feladatok elláthatóságát akadályozva.
Ha tehát a védelmi tervezés belülről is bírált hatékonysági hiányokkal valósult meg, a
rendszer a külső korrekciós igények szempontjából különösen védtelenné vált. Mindez még
akkor is megállapítható, ha a honvédelmi tárca értékelése szerint a kormányzati stratégiai
irányítási rendszer működtetése és továbbfejlesztése során a honvédelmi tárca eddigi tervezési
tapasztalatai pozitív rendszer-kísérletként voltak integrálhatók.240 A rendszerillesztés zavarait
jellemző példaként kiemelhető, hogy az új nemzeti katonai stratégia kiadására olyan
időpontban került sor, amikor – a következő számú kormányhatározat – újabb NKS kiadását
írta elő. Ha az utóbbi kormányhatározat elhúzódó előkészítése és a Magyar Közlöny
szerkesztése nem ezt a számozást eredményezte volna, a hatályos NKS a kormányzati
stratégiai irányítási rendszer megvalósult feladataként lenne minősíthető. A megjelenés
pillanatával egybeeső újraalkotási feladat241 ugyanakkor a stratégiai tervezés szempontjából
ugyanolyan negatív tényező, mint az alkotmányos stabilitás áttörése gyakori módosításokkal.
Pozitívum viszont, hogy a KSIR rendszerre áttérés következtében az új honvédelmi törvény
szintjén is egyszerűsödött a honvédelemre vonatkozó stratégiák rendszere: a hosszú távú
fejlesztési irányok országgyűlési meghatározásának megszűnésén túl, amely a végrehajtó
hatalom felelősségi rendszerének tisztázásaként értékelhető, a Nemzeti Biztonsági Stratégia
végrehajtását szolgáló ágazati stratégia-rendszerről leválva a Nemzeti Katonai Stratégia
szerepe is tisztázódni látszik annak ellenére, hogy az NKS stratégiai dokumentum-szintek
240

„Siklósi Péter beszédében hangsúlyozta: a KSIR-rendelet megalkotása során kiderült, hogy a tárcák között
éppen a HM az egyik, amely kellő hangsúlyt helyez a stratégiai tervezésre, és nincsenek elmaradásai ezen a
téren. (…) A KSIR-rendelet alapelvként határozza meg a stratégiai tervdokumentumok és a kapcsolódó
kormányzati intézkedések összhangját és hierarchikus egymásra épülését annak érdekében, hogy a kormányzati
tevékenység kiszámíthatóan, előre programozottan valósuljon meg a nemzeti érdekek és nemzetpolitikai célok
érvényesülésének szolgálatában.” Steinbach (2013) 41-42.pp.
241
Steinbach (2013) 43. p, lásd 7. lábjegyzet.
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szerinti beazonosíthatósága még változásokat eredményezhet. Ebből a szempontból nyerhet
jelentőséget az első miniszteri program rendszerbe iktatása és tényleges tervezés-befolyásoló
hatása, amely a kézirat lezárásáig még tervezetten nem valósult meg.242
Mindezen kihívásokra is tekintettel általános szinten is megkérdőjeleződött a minisztériumi
integráció fenntarthatósága: Kádár Pál az atipikus szervezet döntéshozatali súlypontját
összességében változtatási csomópontként értékeli,243 megítélésünk szerint ugyanakkor, mint
azt az egyes kormányzati ciklusokban megvalósult eltérő vezérkari hatáskör-megvonási
változatok is bizonyították, az integrált minisztérium eltérő együttműködése eltérő súlypontok
mentén, alapvetően eltérő feladatköri és személyzeti arányok mellett több modellt követve is
megvalósulhat, nem érintve a törvényi szabályok rendszerszintű stabilitását. Ennek során a
különféle szakértelmek koncentrálódására egyik vagy másik blokkban sor került, külső
okokból pedig az atipikus szervezet-irányítási kimenetek is kiszorultak. Megítélésünk szerint
az illeszkedést végső soron a Hvt.-k szövegváltozatai lekövették. Az már más kérdés, hogy
egy Összhaderőnemi Parancsnokságot is érintő esetleges összevetésnek lehet-e olyan
kimenete, mely a minisztérium integrált jellegét kérdőjelezi meg például az irányítás és
vezetés hangsúlyos elhatárolásának igényével. E kérdésfelvetés azonban a minisztériumi
integráció meghaladását, nem pedig korrekcióját eredményezhetné, ezáltal lépve túl az
atipikus közigazgatási szerv-jellegen.
Ugyanakkor a NATO-csatlakozás előkészítésének civil kontroll-vitái ellenére megítélésünk
szerint a HM-HVK integráció kérdésköre független belső tematikaként került lezárásra. A
kormányzati-köztársasági elnöki jogkörök egyértelmű elhatárolása ugyanis a 48/1991. (IX.
26.) AB határozat következtében a csatlakozás teljes folyamatában adott volt.

242

„Az intézményi stratégiát minisztériumok esetében a miniszteri program tartalmazza. (…) A KSIR-rendelet
értelmében első alkalommal 2014. december 31-ig kell elfogadni a miniszteri programot, amely az
összkormányzati célkitűzések érvényesítését szolgáló, a miniszter vezetése alatt álló minisztérium által
megvalósítandó középtávú feladatokat meghatározó, a miniszterelnök megbízatásának idejére szóló, kötelezően
előkészítendő stratégiai tervdokumentum. A miniszteri program tartalmazza
 a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekre vonatkozó jövőképet és célokat;
 a minisztériumra vonatkozó intézményi stratégiát és
 a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási és egyéb szervekre vonatkozó
működési és fejlesztési célokat.”Steinbach (2013) 45-46. pp.
243
„A jelenlegi szabályozás számos ponton látszólag az állami vezetőkhöz hasonló pozícióba helyezi a Honvéd
Vezérkar főnökét, aki ebben a minőségében – figyelemmel honvéd jogállására és a vele, valamint
munkaszervével, a Honvéd Vezérkarral szemben támasztott szakmai alkalmassági követelményekre – csak
jelentős koordináció mellett képes eleget tenni katonai felső vezetői feladatainak és munkaszervének
tevékenységét szükséges mértékben elhatárolni a polgári irányítás által gyakorlandó jogosítványoktól.” Kádár
(2014) 9.p.
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4.2.

A nemzetközi integrációs korrekciók

Felkészült volt-e a csatlakozás pillanatában a magyar jogrendszer a NATO tagságra? A
lehetőségekhez képest igen, bár a nemzetközi szerződések meghatározó része fogalmilag csak
a tagállamok számára nyitott, így a csatlakozás önmagában hordozta a többfázisú eljárást.
Ennél fontosabb, hogy magához az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozás olyan
időszakban történt, amikor a korábbi negyven éves stabilitást a megváltozott geopolitikai
követelményekhez igazított átértelmezés igénye váltotta fel az 1999-es stratégiai koncepció
alapján. Ha tehát az előkészítés fázisában a cél a szerződés 1949 óta változatlan szövege lett
volna önmagában, a hazai közjogi rendszert nem érhette volna kritika. A friss szövetséges
ugyanakkor rövid időn belül olyan kihívásokkal szembesült, mint a területén kívüli akciókban
való részvétel készsége és képessége, az önálló nemzetközi szerepvállalásra törekvő NATO
tagállamok felé megjelenő döntéshozatal-racionalizálási igény, vagy éppen a kölcsönös
védelmi kötelezettségre vonatkozó Washingtoni Szerződés 5. cikk első alkalommal történő
aktiválása.244 Mindegyik esetben kiemelhető a mérlegelési elem: vagy automatikus
kötelezettség hiányában, vagy pedig a terjedelem határai vonatkozásában. A mérlegelési elem
pedig önmagában determinálta a szabályozási folyamat ismétlődő jellegét.
A végrehajtó hatalom részvételével működő nemzetközi szervezetekkel való együttműködés
hatékonysága érdekében az Országgyűléstől a Kormány irányába történő döntéshozatali
súlypont-áthelyezés modelljévé azzal váltak a NATO-módosítások, hogy a későbbi Európai
Uniós módosítás már e mintát követve kikerülhette a többfokozatú korrekciót. Vincze Attila
ugyanakkor az alkotmánybírósági döntések uniós kapcsolódásainak vizsgálata során kiemeli,
hogy az Európai Uniós csatlakozáshoz önmagában ugyanúgy nem lett volna szükség
tulajdonképpen alkotmánymódosításra, mint ahogy első alkalommal a NATO csatlakozást
sem hiúsította meg az alkotmányozás elmaradása.245 Az már más kérdés, hogy az első NATO244

„Bár 1949-es megalakulása óta sok minden megváltozott, a Szövetség a kiszámíthatatlan geopolitikai
környezetben is a stabilitás alapvető és egyedülálló forrása maradt. Napjainkban a NATO tagjainak sokkal
szélesebb körű biztonsági kihívásokkal kell szembenézniük, mint a múltban. A fenyegetések, – mint a
tömegpusztító fegyverek (WMD) proliferációja, a ballisztikus rakéta technikák, a kibertámadások és a
terrorizmus – nem ismernek határokat. Ugyanakkor előfordul, hogy a NATO-t a civil lakosság védelmére kérik
fel a kormányzat elnyomásával szemben. Válaszképpen a NATO olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyek akár a
legsúlyosabb, komplex válságok esetén is gyors reagálást tesznek lehetővé. A Szövetség modernizálja védelmi és
elrettentő képességeit, politikai, civil és katonai eszközök bevonásával támogatja a válságkezelés átfogó
megközelítését. A NATO ugyanakkor a biztonságot kooperatív módon közelíti meg, fokozva az együttműködést a
partnerek, országok és nemzetközi szervezetek szélesebb körével.” Görög (2011) 5.p.
245
„Kérdéses, hogy szükség van-e, illetve szükség volt-e az uniós csatlakozáshoz a korábbi magyar Alkotmány
2/A §-a beiktatására, amelyet felváltott az Alaptörvény E cikke, és nem lehetett volna-e megfelelő jogalap az
Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz a nemzetközi és belső jog viszonyát szabályozó 7.§ (Alaptörvény Q.
cikk). Az Alkotmánybíróság a 30/1998. (VI. 25.) AB határozatában mindenesetre úgy nyilatkozott, hogy erre
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módosítás rendszerbe épülése a további alkotmányos kérdésfelvetések esetében a
szuverenitás-korlátozást megkérdőjelező érvelések visszautasításának alapjává vált. Elvben
viszont a szuverenitás közös gyakorlásához nem feltétlenül kellett volna alkotmánymódosítás
sem a NATO, sem az EU esetében.
A Drinóczi Tímea246 által jelzett kiindulópont elfogadásán túl ugyanakkor utalnunk kell arra,
hogy markáns jelentőséget nyerhet a szuverenitás közös gyakorlása során a döntéshozatali
eljárásrend: a hatékonyság igénye itt ellentétesen hat az állami döntés érvényesíthetőségének
érdekével. Míg az EU többségi szavazáshoz kötött területein a leszavazás kifejezetten is a
tagállam megfogalmazott érdekeivel ellentétes konkrét döntésre utal, a NATO-t megalapozó
konszenzus-elv legalább a szempontok érvényesítésének mellőzésére, a csendtörés
lehetőségének elmulasztására utal. Ezen eljárási elem vonatkozásban tehát a NATO esetében
mégis kisebbnek kell értékelnünk az állami szuverenitást korlátozó hatást.

4.2.1. A kiinduló alkotmányos helyzet együttműködési lehetőségei
A rendszerváltás utáni köztársasági Alkotmány viszonylag sok katonai érintettségű kérdést
tartalmazott, azonban ezeket viszonylag ritkán elemezték. A küszöbön álló NATOcsatlakozás egy törvényjavaslatot eredményezett, amely ezt a helyzetet módosítani akarta,
mivel a Kormány álláspontja szerint a döntési rendszer nem volt elég operatív, azonban 1998
decemberében az Alkotmány nem került módosításra, bár csak egy párt szavazott ellene.
Ebben a helyzetben a kormányzat annak átgondolására kényszerült, hogy Magyarország a
NATO tagsági elvárásainak eleget tud-e tenni, mivel 1989-ben egy olyan állam döntési

szükség volt. (…) Ez azért érdekes, mert az Alkotmánybíróság a NATO csatlakozás kapcsán nem alkalmazott
hasonlóan szigorú követelményeket, annak ellenére, hogy lényegében hasonlóan intenzív
szuverenitáskorlátozásról van szó. A szuverenitás korlátozás szempontjából ugyanis nem különbözik a
versenyjog közvetlen alkalmazása, a magyar honvédek idegen parancsnokság alá helyezése vagy a NATO
csapatok állomásozása. A probléma részben az, hogy a magyar Alkotmány illetve az Alaptörvény nem
tartalmaz(ott) semmilyen olyan általános szabályt, amely a hatáskörök nemzetközi szervezetekre történő
delegálását lehetővé tennék. Ha ugyanis az egyik fajta hatáskörtranszfer – így az EU esetén – tilos, akkor elvben
tilos egy másfajta hatáskörtranszfer is – pl. a NATO esetén.” Vincze (2014) 1-2.pp.
246
„Figyelembe véve azt, hogy az államok a nemzetközi kapcsolatokban még mindig a jogi egyenlőség és
önállóság alapján vesznek részt, azaz a külső szuverenitásuk gyakorlásával feltehetően úgy, hogy teljes
tudatában vannak annak, hogy milyen jellegű szerveződéssel lépnek milyen jellegű kapcsolatba, ez az
önkorlátozás egyáltalán nem minősülhet mások általi korlátozásnak vagy erőszaknak. (…) Tehát nem is biztos,
hogy az állami szuverenitás (főhatalom) tekintetében – ebben az összefüggésben, vagyis a kompetencia
gyakorlása során – feltétlenül az önkorlátozás tényét kell hangsúlyozni – (bár ez is fontos, és elismerésre igényt
tartó, a folyamat elején mindenképpen jelenlevő) lehet – inkább az állami szuverenitás egy részének máshogyan
– mégpedig kibővítetten – és az eddigitől eltérő szinten és módon történő gyakorlásáról van szó.” Drinóczi
(2014) 12. és 14.pp.
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rendszerét kodifikálták, amely a szuverenitását különösen fontosnak tartotta, ezért kellett a
Parlamentnek döntenie a fegyveres erők alkalmazása mellett tipikusan az egyszerű
határátlépésekről is. Voltak ugyan kivételek, de a nemzetközi szerződések, vagy az ENSZ
felkérésére végzett békefenntartás jelentősége ekkor nem tűnt nagynak.
Annak megítélését, hogy ez a helyzet együttműködésre elégséges volt-e, a döntési folyamat
időigénye determinálta: ha Magyarország egy szituációban együtt kívánt működni, az
időtartam nem lehetett túl hosszú, mert az a szövetségi misszió esetén képtelen lett volna a
részvételről időben dönteni, ennek visszhangja pedig az interoperabilitás politikai szintjének
megkérdőjelezése lett volna. Eljárási értelemben az együttműködés időigénye különösen 1999
februárjától tűnt hosszúnak a többhetes ülésezési rend miatt: a módosító javaslatokat is
feltételező eljárás esetében a Kormány javaslata alapján az Országgyűlés 3+13 hét alatt
dönthetett csak. Korábban a hetenkénti ülésezési rendben a parlamenti döntéshozatalt három
hét alatt be lehetett fejezni a módosító javaslatoktól függetlenül. A jogrendszerben léteztek
azonban olyan intézmények, amelyek a megkönnyíthették volna a döntéshozatalt.
a)

Az első egyszerűsített lehetőség a Kormány döntési jogköre volt az Alkotmány 40/B.

és 40/C. §- ának (1) bekezdései alapján a privilegizált esetekben. A folyamat általában három
hetet igényelt, mert a javaslatot koordináció után két alkalommal kellett megtárgyalni. A
Kormány Ügyrendje azonban ismerte azt a lehetőséget, hogy a miniszterelnök egyedül
döntsön. Ehhez még kevesebb időre volt szükség.
b)

Létezett olyan törvényi szabályozás is, amely az Alkotmány alapján országgyűlési

hatáskörbe tartozó, céljuk, idejük és a résztvevők száma szerint limitált esetekben – az
illetékes bizottságok előzetes tájékoztatása mellett – lehetővé tették a Kormány döntését. E
békepartnerséghez kapcsolódó lehetőség jelentős időbeli könnyítést jelentett a rutin
határátlépések esetében, mivel csak a háromhetes kormányzati döntéshozatali idővel kellett
számolni. A miniszterelnök egyszemélyi döntésére épülő eljárás az előzetes tájékoztatási
kötelezettségre tekintettel e változatban kizárható volt.
c)

A parlamenti jogban elvben létezett az a lehetőség is, hogy a képviselők a jelenlévők

4/5-ének szavazatával eltérnek a Házszabálytól. Ez csak akkor valósulhatott volna meg, ha a
meghatározó pártok között nem lett volna véleménykülönbség. Válságok esetén talán
használható lett volna, bár veszélyes megoldás lett volna ebben bízni.
d)

A Washingtoni Szerződés 5. Cikkéből eredő kölcsönös védelmi kötelezettség

érvényesítése esetén mégsem ez a lehetőség lett volna irányadó, hanem az Alkotmány
rendkívüli állapothoz kapcsolódó szabályrendszere. Az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének g)92
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h) pontjai értelmében az Országgyűlésnek – az összes képviselő 2/3-ának szavazatával –
kellett volna kinyilvánítania a hadiállapotot és kihirdetni a rendkívüli állapotot.
e)

Abban az esetben azonban, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt az

Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva lett volna, a 19/A.§ szerint a
köztársasági elnöknak lett volna lehetősége a kihirdetésre. A rendkívüli jogrendben pedig a
Honvédelmi Tanács saját jogkörben dönthetett volna a fegyveres erők külföldi
alkalmazásáról, vagy külföldi fegyveres erők betelepüléséről is.
Összességében tehát az 1999-es jogállapotról is megállapítható, hogy a csapatmozgási
módosításokat megelőző döntéshozatali rendszer a nemzetközi együttműködés szempontjából
az aggályosság határáig menően nehézkes volt ugyan, de önmagában nem lehetetlenítette azt
el. Az elméleti gyorsítási lehetőségek adottak voltak, azonban ezek használata a politikai
szereplők folyamatos felelősségteljes és tudatos döntéseit feltételezte volna: gyakorlatilag
ellenzéki vétó-pozíciót eredményezve. Amikor a NATO-csatlakozást elősegíteni hivatott
T/416. számú, eredeti Alkotmány-módosító javaslat előkészítése az 1998. évi választásokat
követően a véglegesítés fázisába ért, az előkészítők a kormányzati és ellenzéki pozíció
felcserélődése ellenére feltételezték az euforikus sikert. A csatlakozás igénye és az ehhez
szükséges változtatások iránti fogékonyság a Parlament releváns politikai erői körében
konstans maradt, amelynek megvalósítási módját a politikai erők – népszavazással is
megerősített – konszenzusa eleve meghatározta.247
A T/416. számú javaslat vitássá tett határátlépési kérdésköre a meglévő alkotmányos
terminológia döntési részmozzanatainak kibontásával célozta meg egyes – 1989-óta
nehézkesen működő – országgyűlési döntési jogkör Kormányhoz telepítését. E változat
szerint a kiképzési és egyéb békeidejű katonai együttműködés, illetve a NATO döntésén
alapuló békefenntartás esetén célszerűtlen az országgyűlési döntéshozatal. A későbbi
szövegváltozatok már ehhez a szabályozási technikához kapcsolódtak, tartalmi oldalról
lágyítva a hatáskör-áthelyezés terjedelmét. A T/416. számú javaslat ötpárti módosító
javaslatokkal átszabott változata a magyar katonák békefenntartásban történő részvételének
engedélyezését áldozta volna be. Megjegyzendő, hogy az eredeti javaslattal kapcsolatban a
szuverenitási / döntési racionalitási érvrendszer ütközési pontját jelentette a békefenntartáshoz
elégséges kormányszintű, illetve a harctevékenységhez (ide értve tehát a béketeremtést vagy
247

A NATO-val kapcsolatos alkotmánybírósági döntések sorát a népszavazás időpontja tárgyában az
1007/G/1997. AB határozat kezdte meg, amely a népszavazás időpontja vonatkozásában utalt a döntéshozó
alkotmányossági szempontú szabadságára. Az már más kérdés, hogy a szavazás érvényességéhez a korabeli
népszavazási szabályok oldására volt szükség. Lásd Jakab (2011 a) 245-246. pp.
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béke-kikényszerítést is) szükséges országgyűlési döntéshozatal megkülönböztetése. A javaslat
indokolása a nemzetközi szervezet felkérésében / döntésében foglalt eredeti különbségtételre
utalt, az eszkaláció lehetőségét nem értékelve.
Az első végszavazás kudarcával egyidejűleg benyújtott, de országgyűlési tárgysorozatba nem
vett T/647. számú szocialista ellenzéki javaslat az országgyűlési eljárási szabályok szigorítása
mellett már a gyakorlatok esetében is előzetes döntéshozatali jogokat kívánt biztosítani az
Országgyűlésnek bizottsági szinten. A T/667. számon időben benyújtott, döntő mértékben
köztes változatnak tekinthető kisgazdapárti javaslat miközben korlátozni kívánta a szocialista
javaslat obstrukciós lehetőségeit, szűkített körben elfogadta az előzetes bizottsági
döntéshozatal intézményét. A szövegezési eltérésekből adódóan az eljárás ugyan csak a
szövetségesi tevékenység körén kívüli tevékenységre irányult volna, mentesítve ezzel az
eljárás alól a határátlépési esetek túlnyomó többségét, azonban így a békepartner országok
negatív diszkriminációja volt felvethető a javaslat ellen. Markánsabb újdonság volt, hogy ez a
javaslat a békefenntartási tevékenység vonatkozásában visszaállította volna a szimmetriát,
minden esetre az Országgyűlés döntési jogát kiterjesztve. A NATO-csatlakozás időpontjába
belecsúszott hatalomgyakorlás-technikai vitának átmenetileg gyakorlati probléma vetett
véget: a Koszovó-konfliktus. Az új tagságból eredő eufóriát ugyanis viszonylag gyorsan
váltotta fel a területi közelségből és a magyar kisebbség érintettségéből adódó félelem, a
helyzetet pedig – a gyorsan változó körülmények között – a régi szabályokkal kellett kezelni.
Mindezek olyan alkotmányos környezetben zajlott, ahol nem volt rendelkezés a magyar
légtérből 3. ország irányába, külföldi fegyveres erők által megvalósított alkalmazási
tevékenységek esetleges engedélyezésére, mivel a külföldi fegyveres erők átvonulása
szempontjából a 3. országban végzett tevékenység célja/jellege irreleváns. A magyar
fegyveres erők külföldi békefenntartási tevékenysége pedig vagy az Országgyűlés egyszerű
többségi döntéshez, vagy - ENSZ mandátum esetén - a Kormány beleegyezéséhez volt kötve.
Mindkét következtetés vonatkozásában azonban problémák merültek fel a gyakorlatban:
egyik alkalommal az ellenzék és a kormánypártok eltérő alkotmány-értelmezése politikai
vitához, a másik pedig egy feleslegesnek ítélhető országgyűlési határozathoz vezetett:248

248

Nem nyert alkotmányos felülbírálati lehetőséget az Országgyűlés csapatmozgás-engedélyezési jogköre. Az
AB Irak esetében állapította meg, hogy az alkotmányos szabályokból nem következik az engedélyezés törvényi
formakényszere, határozat is elégséges. Ennek érdemi következménye ugyanakkor az lett, hogy az
Alkotmánybíróság – az egyedi határozatok felülbírálhatóságának kizárása eszközével – már mentesülhetett az
ügy érdemi eldöntésének terhétől. 263/B/2003. AB határozat Indokolás III/2. Az 59/1998. (X. 15.) Országgyűlési
határozat 1999. március 24-i légtérhasználati kiegészítését követően alakult ki a kiinduló alkalmazási vita,
amelynek következtében az 56/1999. (VI.16.) OGY határozat 2. pontja az alkalmazási célú áthaladást már

94

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

4.2.2. A NATO módosítások
A technikai szempontból a Kormány és az ellenzék számára egyaránt elfogadható politikai
megoldásnak ezt követően a T/667. számú, Lányi Zsolt javaslat generálisan átszabott
módosítása bizonyult 2000. évi XCI. törvényként az Alkotmányba épülve. Az országgyűlési
jogkörök vonatkozásában az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjába – az eltérés
lehetőségére utalással – egy részletes felsorolás épült be, amely a hazai és külföldi fegyveres
erők tevékenységi elemeinek részleges eltérésével a szuverenitás szempontjából releváns vagy
veszélyes tárgyköröket tartotta fenn. Ezek a magyar fegyveres erők hazai és külföldi, illetve a
külföldi fegyveres erők hazai vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazása249
(harctevékenysége), az állomásozás mindkét formája, illetve a magyar fegyveres erők
békefenntartásban, valamint a hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységben
való részvétele. A változásból kifolyólag a határátlépésről önmagában nem, csak a cél
függvényében kellett az Országgyűlésnek döntenie, a kompromisszum következtében
ráadásul ez jelenlévő kétharmados döntéssé vált. Értelemszerűen szükségtelenné vált a 40/B.
§ (1) és 40/C. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési jogkörök fenntartása is, bár ezen
esetekben egyes eredendően feles döntések váltak kétharmadossá.
Az irányítási jogkörrel rendelkező szervezetek közül a Honvédelmi Tanács – a 19. § (3)
bekezdés j) pontjának a rendkívüli állapotra leképezését jelentő 19/B. § (1) bekezdésére
tekintettel – az Országgyűlés csapatmozgás-engedélyezési jogköreit teljes egészében
megkapta, amely megoldás később az Alaptörvénybe is átkerült. A Kormány jogköre
annyiban bővült, hogy a 19/E. § szerinti váratlan betörés körében a kezelés eszközeként a
honi légvédelmi és repülő készenléti erők mellett a szövetséges eszközök is bevonhatóvá
váltak. Ezt egészítette ki a – megváltozott tartalmú – 40/C. §, amely a szövetséges gépek
őrjáratozásának engedélyezését is a Kormány jogkörébe utalta. A legkisebb változás a
köztársasági elnök jogkörét érte, mivel itt csak a felhasználás és alkalmazás fogalmi
elkülönítése valósult meg: a szükségállapoti karhatalmi feladatok alkalmazási fogalmon kívül

kifejezetten kizárta az országgyűlési felhatalmazásból, az 55/1999. (VI.16.) OGY határozatban pedig a magyar
békefenntartók részvételét az Országgyűlés a Kormány jogkörének gyakorlását elvonva engedélyezte.
249
Az iraki konfliktus is továbbvitte a „kiinduló alkalmazás” kategóriájának értelmezési bizonytalanságát. A
Koszovó-konfliktusból eredő megfogalmazás célja ténylegesen az ország területéről kiinduló támadás közjogi
kontrollja szemben azzal a kialakult értelmezéssel, amely az ország területe feletti tranzitálást, áthaladást is az
országgyűlési döntés körébe utalta a Kormány állásfoglalása helyett.
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helyezésével.250 Némileg megkésetten olyan módosítás született tehát, amely – a kölcsönös
védelmi klauzulára tekintettel – az alkalmazás addigi szabályain könnyített ugyan, ennek
ellentételezésére viszont a nem 5. cikk szerinti tevékenységek esetében a korábbi könnyített
engedélyezési esetkörök is az ellenzék konszenzusához kötött eljárások körébe csúsztak. Ez
két következménnyel járt251 együtt: a döntési folyamat időigényével és kimenetelének
bizonytalanságával, kiváltva a szövetségesek bírálatát: a világtörténelmi jelentőségű
események következtében a magyar szabályozás ismételten fáziskésésbe került.252
A bírálatoknak is betudható, hogy a kormányváltást követően a 2003. évi XCI. törvény
részlegesen korrigálhatta a 2000-es engedélyezési rendszer hibáit,253 a korrekció azonban
eleve csak töredékes lehetett terjedelmi és eljárási oldalról egyaránt. A privilegizált eljárás
körébe ugyanis csak a NATO kerülhetett, a korábban az Alkotmány szövegében szereplő,
nemzetközi jogi szempontból kizárólagosan mandátum-kiadásra feljogosított ENSZ, illetve a
petersbergi feladatokat az Uniós Szerződésbe beiktató Európai Unió viszont nem. Ráadásul az
Alkotmány felülírt 40/C. §-a a NATO-missziók körében is különbséget tett az alkalmazás és a
többi csapatmozgás között, mivel az előbbit csak akkor engedte a Kormány jogkörébe, ha az
az Észak-atlanti Tanács döntésén alapult.254 Az eljárási hiátus pedig az Országgyűlés
jogkörében tartott döntések esetében nyert jelentőséget, mivel az eredeti javaslat– az egyszerű
többség megjelölésén túl – előírta volna, hogy az Országgyűlés milyen határidőn belül köteles
soron kívül a 19. § (3) bekezdés j) pontjából ki nem vett csapatmozgásokról dönteni. A
Házszabályba utalt módosítás azonban végül is a politikai konszenzus körén kívülre került.
250

Az Alkotmány 1989-es módosítása során a törvényszöveg és az indokolás összevetése alapján a felhasználás
és az alkalmazás szinonim szóhasználatnak tűnt, amely viszont helytelen azonos jogi tárgy megjelölése esetén.
251
Nem említve az olyan kényszermegoldásokat, amikor fegyverbegyűjtő misszióba a hadsereg érdekkörébe
tartozó civileket kellett békefenntartó feladatra kiküldeni, mivel az nem kötött az országgyűlési engedélyezéshez.
252
„2001. szeptember 11-én terroristák utasszállító repülőgépeket használtak tömegpusztító fegyverként egyesült
államokbeli célpontok ellen. A támadások sokkoló kegyetlensége és a végrehajtáshoz használt eszközök
rámutattak a nyitott és demokratikus társadalmak sebezhetőségére, az aszimmetrikus hadviselés új formájára. A
következő napon – a Szövetség történetében először – a szövetségesek a Washingtoni Szerződés 5. cikkére, a
NATO kollektív védelemre vonatkozó rendelkezésére hivatkoztak, megerősítve, hogy az egyikük ellen indított
fegyveres támadást a valamennyiük ellen irányuló fegyveres támadásnak tekintik.” Görög (2011) 13.p és Koós Szternák (2012) 6.p. „A katonai konfliktusokban megjelentek az aszimmetrikus összecsapások, amelyek jellemzői
gyökeresen eltérnek a korábban vívott szimmetrikus (hagyományos) hadműveletektől (…) A hadtudomány kutatói
és a katonai kérdésekkel foglalkozó szakemberek véleménye szerint az 1990-es évektől kezdve a világon egy sor
váratlan esemény következett be, amelyek hatásai sokkal tartósabbak, mint azt gondoltuk. Ezek közé sorolható a
biztonság összetevőinek változása; a terrorcselekmények növekvő száma; az új katonai konfliktusok, amelyek
nagyon változatos tartalommal és formával jelentek, jelennek meg.”
253
A módosítás elmaradása esetén a politikai rendszer nem tudott volna lépést tartani a NATO Reagáló Erők
alkalmazást is potenciálisan elérő 5-30 napos készenléti rendszerével.
254
A konkrét ellenzéki feltétel azonban nem volt alaptalan, mivel a NATO döntéshozatali mechanizmusában volt
arra példa, hogy egy valószínűsíthető (francia) nemzeti vétó elkerülése érdekében az egyébként a legfontosabb
döntéshozó testület elé tartozó ügy más összetételű, Franciaország nélküli körben került eldöntésre, ahol már
Németország egyedül nem emelt vétót.
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Összegezve: a közjogi döntéshozatalra vonatkozó szabályrendszer többszöri változása az
igazodási kényszer, illetve a szuverenitás és a civil kontroll–értelmezések kompromisszumos
eredője lett, amely nem volt ideális megoldás. Ha ugyanis az ország biztonságpolitikai
értelemben a nemzetközi aktivitást választotta, részben a katonai szövetségi preferenciákat,
részben pedig az Európai Unió felfogását követve, ennek végrehajtása nem lehet volna
elhúzódó politikai viták területe, ahol a mindenkori kormány az ellenzék foglya.255

4.2.3. Az Alkotmánybíróság és az ombudsman NATO-értelmezései
A történet uniós folyományának bemutatása előtt azonban szükséges számba vennünk azokat
a további alkotmányos problémafelvetéseket is, ahol a szövetséghez tartozás általános
jelleggel, a csapatmozgásokon részben túlmutató körben is jelentőséget nyert:
a) népszavazás lehetőségének kizárása nukleáris ügyekben;
b) a szuverenitás külső oldalának értelmezése a csatlakozást követően;
c) a szerződéssel összefüggő kilépési népszavazás, vagy népi kezdeményezés lehetősége;
d) a sajátos építményfajták szövetségi olvasata;
e) a honvédelmi területek jellege és szükségessége;
f) a hatósági tevékenység nem magyar nyelvű dokumentálhatósága.
Mindezen alkotmánybírósági precedensek a NATO csatlakozás folyományaként születtek, és
a testület következetesen status-quo párti, óvatos hozzáállása legfeljebb a különvélemények
szintjén eredményezte az együttműködési operativitás követelményeinek megkérdőjelezését.
E döntések ezen fejezetben történő elemzésének indoka az, hogy az alkotmánybírósági
érvelés tipikusan a nemzetközi szerződési jog által megengedett keretek értelmezésén túl a
NATO-együttműködési alkotmánymódosítások értelmezési és alkalmazási pontosították.
Ad a) A nukleáris fegyverek tárgyú népszavazás lehetőségének kizárása: a 25/2000.
(VII. 6.) AB határozat a NATO csatlakozást viszonylag rövid idővel követve tiltotta meg,
hogy

népszavazást

Magyarországon

írjanak

ki

állomásoztatni

a

szövetségi

kívánt

kötelezettségek

tömegpusztító

fegyverek

körében

esetlegesen

ügyében.

Emellett

ugyanakkor a testület kiemelte annak a lehetőségét, hogy Magyarország a NATO
döntéshozatali eljárása során élhet vétó-jogával, de a Washingtoni Szerződés 5. cikkének
255

A teljesség érdekében szükséges utalni arra, hogy a 2004-es, önkéntes haderő kialakítására hivatott T/11431.
számú alkotmány-módosító javaslat a NATO válságkezelési rendszerének kialakításával összefüggésben a
rendkívüli helyzethez kapcsolódó intézkedések lehetőségét is a Kormány felügyelete alá kívánta helyezni.
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megvalósítása módja szempontjából már nem tett lehetővé belső akadályképzést.256 Indirekt
módon mindez a védelem elrettentéssel komplex kezelését eredményezte.
Ad b)-c) A szuverenitás külső oldalának felfogása a csatlakozást követően jelentősen
megváltozott az 5/2001. (II. 28.) AB határozat szerint, mivel ennek értelmezése során az
Alkotmánybíróság az államok szuverén egyenlőségének elvéből kiindulva kizárta a
szuverenitás

nemzetközi

oldala

vonatkozásában

a

szerződéses

korlátozhatatlanság

felvetését,257 az 5. cikk ellenére fennmaradónak ítélte az állami felelősséget a haza katonai
védelméért,258 és reflektált a megváltozott alkotmányos feladatrendszerre.259 Összességében
az Alkotmánybíróság e határozatban összegezte elvi jelleggel a NATO csatlakozás
alkotmányos következményeit, amelyhez közvetlenül kapcsolódó kérdésként merült fel a
béke jelentőségének értelmezhetősége, valamint a szerződésből kilépés kikényszeríthetősége.
Utóbbi kérdések egymásra épülő alkotmánybírósági határozati láncot eredményeztek, első
esetben a népszavazásra bocsáthatóság – Alaptörvény eltérő szövegezése miatt okafogyottá
256

„Az Észak-atlanti Szerződés törvénybe iktatásával – a nemzetközi szerződés kihirdetésével – az Ész. 3. Cikke
alapján a Magyar Köztársaság általános kötelezettséget vállalt arra, hogy – a NATO tagjaként – egyéni és
kollektív védelmi képességét fenntartja és fejleszti. Bár az Ész. nem tartalmaz konkrét rendelkezést a nukleáris
fegyverekről, a kollektív védelmi képességnek része lehet a Magyar Köztársaság területén nukleáris fegyverek
telepítése is, mivel az Ész. 5. Cikke meghatározott esetekben kötelezővé teszi a fegyveres erő alkalmazását is.
Fegyveres erő alkalmazása szükségessé teheti nukleáris fegyverek esetleges telepítését a Magyar Köztársaság
területére. (…) A NATO döntésre jogosult szervében (az Észak-atlanti Tanácsban) kialakult gyakorlat, hogy a
döntések a tagállamok képviselőinek egyetértésével (konszenzussal) születnek. Ennek megfelelően a Magyar
Köztársaságnak vétójoga van abban az esetben is, ha a NATO-ban olyan döntés meghozatala válna szükségessé,
mint a nukleáris fegyverek telepítése. Erre utal az Ész. 5. Cikk is, mely szerint a fegyveres erő alkalmazására ’a
többi Féllel egyetértésben’ (in concert with the other Parties) kerül sor.” 25/2000. (VII.6.) AB határozat
Indokolás III/2-3.
257
„A szuverenitás – bár az állam legfőbb hatalmát és függetlenségét jelenti – nem tekinthető korlátlannak. Az
állam függetlenségét a nemzetközi jog korlátozza. Mivel a nemzetközi jog az államoknak jogegyenlőséget
biztosít, következésképpen a szuverenitást korlátozó hatása nem valamely államok feletti jogrend által valósul
meg, hanem az állam önkorlátozása által. (...) A szuverenitás korlátozása belső jogi legitimációjának
megteremtésére az alkotmányos jogrend hivatott. A vizsgált ügyben a nemzetközi szerződés megkötésének, így a
szuverenitás törvényhozó általi korlátozhatóságának tényét megalapozta az a körülmény, hogy az 1997.
november 16-án megtartott érvényes és eredményes népszavazások – amelyen ’Egyetért-e azzal, hogy a Magyar
Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét’ kérdésről nyilvánítottak véleményt – a
válaszadásra jogosultak 49%-a jelent meg, s 85%-uk igenlő választ adott.” 5/2001. (II. 28.) AB határozat
Indokolás III/2.1.
258
„A Szerződés idézett 5. Cikke – az Alapokmányban foglalt előírások érvényesítésével, azoknak megfelelően –
a NATO-ban érvényesülő kollektív önvédelem elvét rögzíti. Sem a Szerződés, sem a Hvt., sem más jogszabály
alapján nem csökken a NATO-tagállamok felelőssége saját védelmük iránt.” 5/2001. (II. 28.) AB határozat
Indokolás III/3.1.
259
„Az indítvány benyújtását követően az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény módosítására irányuló 2000. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Alkmód.) 5. §-ával módosította az
Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésének idézett első mondatát. Ezért az Alkotmánybíróság az Alkotmány 5. §-a
megsértésére vonatkozó indítványi hivatkozásokat az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése új szabályozásának
összefüggésében vizsgálta. (…) Az Alkotmány tehát ismeri és szabályozza a kollektív védelem lehetőségét, a
hazai fegyveres erők országhatáron túli alkalmazásának, és egyéb veszélyes tevékenység folytatásának
(békefenntartás, humanitárius tevékenység) és a fegyveres erők felhasználásának feltételeit.” 5/2001. (II. 28.)
AB határozat Indokolás III/3.
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vált – kérdésében, tovább bővítve azon honvédelmi érintettségű eseteket, amelyekben a
közvetlen demokrácia nem érvényesülhet. A 35/2007. (VI.6.) AB határozat ennek során
generálisan kizárta a kilépésről való népszavazás lehetőségét,260 annak indokait illetően
azonban nem tette a döntés részévé a két különvéleményben foglalt érvelést az országgyűlési
döntési jogkör más hatalmi ágakkal való osztottságáról,261 illetve a kapcsolt döntés
semlegességi kitételének egy ország részéről történő szavatolhatóságáról.262 E különvélemény
tételezte emellett, hogy a kilépés lehetőségét egyáltalán a nemzetközi szerződési jog és a
konkrét szerződés biztosítja-e. Utóbbi elem generalizálása vált a 95/2009. (IX. 16.) AB
határozat tárgyává, ahol az alkotmányos tilalom kiiktatására irányuló népi kezdeményezés
megengedhetőségének a népszavazási tilalmaktól függetlenített szabadságán263 túl már a
különvélemény kifejezetten a nemzetközi szerződési jog oldaláról közelített – tiltó módon – a
problémához,264 hogy aztán a béke napjának munkaszüneti nap-javaslata esetében többségivé
váljon a népi kezdeményezéssel szembeni summásan elutasító álláspont,265 és csak
különvélemény utaljon a népi kezdeményezésekre vonatkozó megengedő gyakorlatra.266

260

„Az Alkotmánybíróság ezzel egyetértően megállapította, hogy az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontja
nemcsak a Magyar Köztársaság által elfogadott és hatályos nemzetközi szerződésből folyó kötelezettségre
vonatkozik, hanem kiterjed a szerződés felmondására is. (…) Abból a tényből pedig, hogy az Országgyűlés 1997ben saját akaratából népszavazást írt ki a NATO-ba való belépés ügyében, nem következik, hogy a kilépés
kérdése népszavazási útra és azon belül egy állampolgári kezdeményezésű népszavazásra tartozna.” 35/2007.
(VI. 6.) AB határozat Indokolás III/2.
261
„Az Országgyűlés hatásköre nemzetközi szerződések felmondására nem olyan hatáskör, amelyet az
Országgyűlés más alkotmányos szervek kötelező közreműködése nélkül ’önállóan’ gyakorolhat. (…) Az
Országgyűlés ugyanis csak erre irányuló, a Kormánytól származó indítvány alapján adhat felhatalmazást egy
nemzetközi kötelezettséget keletkeztető (vagy megszüntető és ezzel esetleg továbbit létrehozó) nyilatkozat
megtételére.” 35/2007. (VI. 6.) AB határozat Bragyova András párhuzamos indokolása, csatlakozott hozzá Holló
András.
262
„A Washingtonban, 1949. április 4-én létrehozott Észak-atlanti Szerződés 13. Cikke szabályozza a
szerződésből való kiválás lehetőségét és feltételeit. (…) A NATO-ból való kiválás önmagában még nem
eredményezi a Magyar Köztársaság ’katonai semlegességét’, a speciális nemzetközi státus elérését. Attól
ugyanis, hogy valamely ország nem tagja a NATO-nak vagy más katonai szövetségnek, nem válik automatikusan
semlegessé. A jogalkotó számára a ’katonai semlegesség’ fogalma is nehezen értelmezhető, nem világos, nem
egyértelmű.” 35/2007. (VI. 6.) AB határozat Bihari Mihály párhuzamos indokolása 1-2., csatlakozott hozzá
Balogh Elemér, Lenkovics Barnabás és Paczolay Péter.
263
„Éppen ezért a népi kezdeményezésnek mindaddig, amíg az alkotmányosság keretében marad – ellentétben a
népszavazással – az Alkotmányban megfogalmazott tárgyköri korlátja nincs, és a kérdésnek nem kell konkrét
jogalkotási kötelezettséget megfogalmaznia.” 95/2009. (X. 16.) AB határozat Indokolás III/2.
264
„Ugyanez a helyzet a nemzetközi jognak a magyar államot is kötelező szabályainak elismerését illetően, ahol
a technikai megoldásokon lehet változtatni, de azon nem, hogy a magyar államnak is érvényesítenie kell a pacta
sunt servanda szabályát.” Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye a 95/2009. (X. 16.) AB határozathoz:
265
Lásd 31/2011. (IV. 17.) AB határozat.
266
Stumpf István különvéleménye a 31/2011. (IV. 17.) AB határozathoz : „Országos népi kezdeményezés esetén
– ügydöntő népszavazástól ellentétben – a döntés az Országgyűlés hatásköre marad, a nép nem vonja el az
Országgyűlés döntési hatáskörét, csak az Országgyűlés napirendjét befolyásolja. Ezért a népszavazásra
vonatkozó kizárt tárgykörök sem logikailag, sem az Alkotmány rendelkezéseiből, sem pedig az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) szabályaiból
következően nem vonatkoznak a népi kezdeményezésre. (…) Az Alkotmánybíróság eddigi joggyakorlata is azt
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Ad d)-f) A szövetségi kötelezettségek teljesítésének hatósági szintjeit érintő kérdésekben
alapvetően a jogviták tárgya valamilyen szabályozási visszaélésszerű mozzanat volt,
amelyekben valamely állami szerv vagy önkormányzat azzal vádolta meg az ellenérdekelt
felet, hogy tipikusan a jogbiztonság elvárásainak nem megfelelő szabályozással akadályozta a
közigazgatási eljárás kiszámíthatóságát, vagy pedig szabályozási oldalról jogosulatlanul
befolyásolta annak eredményét. A sajátos építményfajtákra vonatkozó, korábban jelzett
döntéseken267 túl e csoportba tartoztak a pécsi rendeletalkotási és népszavazási ügyek, a
honvédelmi területek kijelölésének törvényi szabályozását érintő ügyek, valamint a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet részleges angol nyelvű dokumentáltságának kérdése. Utóbbi eset a
legkevésbé összetett: a dokumentációról való tájékoztatásra, valamint az internetes
elérhetőség biztosítására tekintettel az Alkotmánybíróság végső soron a panasz ténybeli
megalapozatlanságát állapíthatta meg a 425/D/2008. AB határozatban.
A helyi népszavazás kötelező részvételi arányának az országos népszavazásra vonatkozó
feltételénél magasabb szinten történő megállapíthatóságát sem vonta kétségbe a 76/2007.
(X.19.) AB határozat annak kiemelésével, hogy a helyi közügyek közvetlenebb módon érintik
a helyi lakosokat, mint az esetleges országos ügyek, így a közreműködés magasabb
intenzitása is indokolt lehet. Ezen érvelés azonban sajátos módon vonatkozik a szövetségi
kötelezettségekkel összefüggő konfliktusos építés-beruházási ügyekre, plasztikusan a
radarvitákra: ugyanazon építmény ugyanis országos szempontból vizsgálva jelentheti az
együttműködési kötelezettség biztonságot erősítő tárgyát, helyi közügyként viszont katonai
céltárgyat, tehát még az esetleges környezeti terheléstől268 függetlenül is veszélyforrást. Ebből
a szempontból tehát hatásaiban egy lokátor önkormányzat területére telepítése alapvető
módon tér el egy laktanya fenntartási/megszüntetési dilemmától: míg utóbbi esetben a
szolgálatteljesítők hozzátartozóinak települési foglalkoztathatósága a helyben lakó értelmiség
arányát alapvető mértékben determinálhatja, a tipikusan nagy értékű, de szerény
foglalkoztatási következménnyel járó műszaki beruházások esetében a helyi kockázatok
túlértékelése is érthetővé válik. Így lett az a Pécs az országos politikával szemben fellépő
mutatja, hogy a népi kezdeményezés kifejezetten törvényalkotásra (avagy akár az Alkotmány módosítására)
irányuljon.” – 42/2002. AB határozat, 93/2009. AB határozat, 94/2009. AB határozat, 95/2009. AB határozat
267
521/B/2003. AB határozat, 34/2006. (VII.13.) AB határozat, 1105/B/2008. AB határozat.
268
„Ebben az időszakban az általános hatáskörű ombudsmanok gyakorlatában jelentősen – voltak olyan évek,
amelyekben megháromszorozódtak – megugrottak az egészséges környezethez való jog érvényesülésével
kapcsolatos vizsgálatok aránya. Ezek közül is kiemelkedett a Zengőre tervezett lokátor-állomás
engedélyezésének vizsgálata, melynek során a biztos többek között megállapította, hogy a védett természeti
területet érintő beruházással szemben a jövő generációk érdekében pótolhatatlan, nemzeti kincset képező javakat
kell megőriznünk, illetve tartózkodnunk kell a visszafordíthatatlan károsodási folyamatok elindításától.” Hajas –
Szabó Máté (2008); 17-18. pp.

100

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

helyi ellenállásnak a pártokon átívelő szimbóluma, amely korábban az alakulat megszüntetése
ellen tiltakozott a fegyvernemi kultúra megtartandóságát, mint országos ügyet is képviselve.
E vitában ugyanakkor a honvédelmi tárca közrehatásával olyan központi szabályozások is
születtek, amelyek a kiemelt honvédelmi beruházások megvalósítását voltak hivatva
elősegíteni. Az első elem a katonai és honvédelmi célú építmények engedélyezése
vonatkozásában a szakértelmi specialitások visszaigazolása volt,269 ahol szó szerinti
hivatkozás is kimutatható a NATO érintettségére. A területi rendezési tervek vonatkozásában
a honvédelmi tárca kétfokozatú szabályozási igényt érvényesített: miközben megjelenítette az
érintett helyi önkormányzatok teljes területe vonatkozásában a honvédelmi érintettséget, a
kiemelt jelentőségűvé nyilvánítást eleve a meglévő honvédelmi kezelésű területekre
korlátozta a szabályozás során. A központi honvédelmi pozíció törvényi erősítése ellen az
érintett önkormányzatok fellépése valószínűsíthető volt, amelynek alanya ezen esetben
Telkibánya, tehát egy másik radarhelyszín volt. Megvizsgálva az alkotmánybírósági elutasítás
indokait

megállapítható,

hogy

a

beadványozó

a

közigazgatási

mérlegelés

szempontrendszerének szabályozási hivatkozására alapítva a jogbiztonság sérelmét állította a
szempontok bizonytalanságára hivatkozva, az Alkotmánybíróság viszont a komplex
biztonsági hatások szakértői problémájára tekintettel – nem vállalta fel az analógia
alkalmazását, az eljárásrendi elkülönítés során a honvédelmi törvény általános honvédelmi
érdek-fogalmát hivatkozta alkalmazandó szempontként, a jogalkotási beavatkozást a hatósági
döntés elvárásai alól mentesítve, végül általános törvényességi mércéket érvényesítve.270 Nem
utolsó sorban az Alkotmánybíróság ugyanebben a döntésben a katonai-honvédelmi
biztonságot kifejezetten kiemelkedő fontosságú közérdeknek nyilvánította, amely érdekében

269

„A támadott kormányrendeleti szabályozás a norma tárgykörét és kereteit illetően csupán a honvédelmi és
katonai építmények szabályozási specialitására szorítkozik. Az építésügyi igazgatás általános szabályozási
tárgyköreit illetően az Etv. alapvető rendelkezéseihez képest eltérést nem mutat, olyan jogviszonyok
szabályozására, amelyek törvényhozási tárgyat képeznek, nem terjed ki.” 521/B/2003. AB határozat Indokolás
II/2.
270
„A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 204. § (1) bekezdés n) pontjában
meghatározza a honvédelmi érdek fogalmát, miszerint az ország biztonságát, katonai védelmi képességét
meghatározó módon befolyásoló körülmények összessége, ideértve különösen az alkotmányos rend védelméhez, a
szövetségesi kötelezettségek teljesítéséhez, a függetlenség elleni támadó szándékú törekvések, a szuverenitást és
területi integritást sértő vagy veszélyeztető törekvések elhárításához fűződő érdeket. (…) Az Alkotmánybíróság
ismételten hangsúlyozza, hogy a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete a települések teljes
közigazgatási területét magába foglalja, de ez csak annyit fejez ki, hogy az adott településen található
honvédelmi célt szolgáló objektum.” 916/B/2008. AB határozat Indokolás III/2.
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az eljárási szabályok körében is érvényesíthetők preferencia-jellegű, de nem ügydöntő
szabályok.271
Vélhetően a jogalkotói beavatkozás törvényi szintű visszaigazolása adhatta az önkormányzat
számára azt az ötletet, hogy a helyi szabályozás szintjén, tehát helyi közügyben érvényesítse
szabályozási technikával az érdekét. E megoldással szemben ugyanakkor – az egyébként a
megsemmisítést eredményező, nem orvosolható eredendő formahibán túl – felvethető volt,
hogy a törvényi beavatkozás hátterétől eltérően itt a nemzetközi jogi kötelezettség
ellehetetlenítése a tényleges cél. A törvényességi felügyeletet gyakorló ezen érvelését
ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem emelte be a megsemmisítési érvrendszerbe.272
Összességében a nemzetközi jogi kötelezettségi hátterű honvédelmi tárgyú szabályozási
beavatkozások alkotmánybírósági vizsgálatai túlnyomó részben a honvédelmi tárca számára
kedvező eredményeket hoztak. Az viszont már egy más kérdés, hogy a lokátor-ügy érdemi
megmérettetése elsődlegesen nem az Alkotmánybíróság előtt zajlott, hanem az eltérő
ítéleteket hozó bíróságokon, amelynek következtében – különös tekintettel az ombudsmanok
beavatkozására is – a beruházás Pécs közelében az egyik kijelölt helyszínen sem lett
megvalósítható. A Zengő/Tubes ügyben ugyanis a környezetvédő mozgalmak az ombudsman
által

generalizált

közvélemény útján

végső

soron a

környezetvédelmi

ügyekben

szaktekintélynek minősülő akkori köztársasági elnök morális súlyát is latba vetették a jövő
nemzedékek érdekei, tehát az Alaptörvénybe később felvett, de a Jakab-féle tervezetben már
felbukkanó273 fenntarthatósági érvrendszer elemeként. A probléma sajátossága, hogy a
gyakorlóterek csökkenő haderőből eredő egyre ritkább igénybevétele, és lezártsága miatt az
egyébként a NATURA-2000 programba tipikusan bevont honvédelmi területek az átlagos
szintet meghaladóan voltak alkalmasak a védett természeti értékek óvására. A kiképzési
intenzitás esetleges növelése ugyanakkor fokozottabb környezetterhelést eredményez.

271

„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a társadalomnak a katonai-honvédelmi biztonságához
kiemelkedően fontos (köz)érdeke fűződik. Az elégtelen szabályozással ennek a közérdeknek az érvényesülését
veszélyeztetné a jogalkotó. Ebben az esetben az egyén jogorvoslathoz való joga és az ország katonai biztonsága
iránti társadalmi érdek közötti ellentétet a jogalkotó az azonnali végrehajthatóság kimondásának lehetőségével
oldja fel. Emellett (ezt ellensúlyozva) a jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a fellebbezést elbíráló hatóság a
határozat végrehajtását felfüggessze.” 916/B/2008. AB határozat Indokolás III/5. és 6.
272
„A radar telepítését lehetetlenné tevő Ör2. elfogadásával azonban az önkormányzat a Magyar Köztársaság
nemzetközi szerződésből eredő védelmi kötelezettségének teljesítését akadályozza, ezáltal az Alkotmány 40/A. §
(1) bekezdésébe is ütközik.” 56/2009. (V. 12.) AB határozat Indokolás I/2.2. és 2.3.
273
Jakab (2011 b) 16.§ 96.p.: „Új. A fenntarthatóság (vagy fenntartható fejlődés) a közismert környezetvédelmi
szempont mellett a gazdasági (lást részletesen közpénzügyi fejezet) és a demográfiai fenntarthatóság
megvalósítására is törekszik. Ez utóbbi a magyar viszonyok közt elsősorban a gyermekvállalást bátorító
társadalmi és jogi környezetet teremt.”
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Ugyanígy az építési beruházások körében – ha azok védett területet érintettek – egy nagyobb
mértékű átmeneti terhelés és egy tartós, visszafordíthatatlan korrekciós szint vélelmezhető
volt: míg első körbe az építési forgalomból eredő nyomvonalak, az utóbbiba a végleges
építmény és a megközelítési útvonal végleges (szűkebb) pályája tartoztak. Az országgyűlési
biztos érvrendszerének elemzését megelőzően rögzíthető, hogy a honvédelmi tárca a jogi
érvelés

szintjén

eleve

nem

volt

eredményesen

védhető

helyzetben,

mivel

az

Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) határozatban rögzítette és a vizsgált időszakban
alkalmazta az elért környezetvédelmi szint csökkentésének tilalmára vonatkozó elvárást,
amely az ombudsman kiindulópontja volt. Ennek következtében a miniszteri válasz
érvrendszere elsődlegesen a beavatkozásra vonatkozó felhatalmazottságot inkább hatásköri
értelemben vitatta. Az OBH 3631/2003. számú jelentés esetében az OBH szerepfelfogása
ugyanis látszólag mediátori volt, ugyanakkor a környezetvédelem ügyében az elfogultság
határait feszegető együttérzés volt kimutatható a látszólag objektív nyitó helyzetértékelés
ellenére, ahol legalább a két versengő érdek élet-védelmi jellege rögzítést nyert,274 bár a
kölcsönös korlátozás lehetősége vonatkozásában a szükségesség és az arányosság már eltérő
mélységű bizonyítást és mérlegelést eredményezett.
Csak az esetben lehetett volna esélye a honvédelmi érvelésnek a környezetvédelmi
elvárásokkal szemben, ha objektív fizikai szempontok szerint a beruházás a többi racionális
szemponttól (pl. költségek, árnyékolt területrészek és magasság összefüggése) függetlenül
csak az adott helyszínen lett volna kivitelezhető. Így az alternatív helyszínek vizsgálata275
önmagában is alkalmassá vált a kizárólagossági tétel ombudsman álláspontja szerinti
megdöntésére: „Alkotmányos szempontból akkor felelne meg a ’szükségességnek’ a
honvédelmi tárca által kijelölt helyszín honvédelmi célokra történő igénybevétele,
amennyiben a Minisztérium bizonyítaná, hogy semmilyen más lehetőség nincs, hogy
kényszerítő ok szolgáltat alapot arra, hogy kizárólag erre a fokozottan védett
természetvédelmi területre kell a radarállomást telepítenie. Amennyiben a tárca ezt
bebizonyítja, akkor még mindig ott van az arányosság követelménye, mely értelmében az
274

„Szükségesnek tartom annak a kérdésnek a tisztázását, hogy a ’közösség’ számára megismerhető adatok
szerint az élet védelmének két eszközét (a katonai és természetvédelmi) az alkotmányos követelményeknek
megfelelően mérték-e össze, hogy a hatóságok eljárásaival vagy mulasztásaival összefüggésben sérülhetnek-e
jelentős természeti érdekek, illetve milyen megoldással érhető el a két érdek összhangba hozása.” OBH
3631/2003. számú jelentés 1-2.pp. I. Az eljárás megindulása.
275
„Az Országgyűlés 94/1995. (IX.28.) számú OGY határozatával jóváhagyta a légvédelem rádiólokációs
felderítő-, információs és vezetési rendszere fejlesztésének szükségességét. (…) A Honvédelmi Minisztérium –
szakértők bevonásával – a Mecsekben négy helyszínt vizsgált meg, s végül a legelőnyösebb helyszínnek a ’Zengő
hegyet’ találta a NATO biztonsági beruházási programjához (NSPI) csatlakozó radartelepítéshez.” OBH
3631/2003. számú jelentés 3.p.
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egyik alapjog védelme tekintetében elért előnynek – jelen esetben a légtérvédelmi előnynek
– lényegesen meg kell haladnia a másik alapjog, a természetvédelem körében okozott
hátrány vagy veszély mértékét. Ezen túl be kell bizonyítani azt is, hogy hosszú távon nem
okoz

olyan

károsodást

a

létesítmény

a

természetben,

amely

a

későbbiekben

visszafordíthatatlan, illetve, hogy ezen a területen a természetvédelemnek az a szintje, amely
jelenleg fennáll, megőrizhető.”276 Az ombudsman hivatkozott érvelése szerint tehát – nem
lebecsülve a bánáti bazsarózsa és egyéb érintett mintegy 18 veszélyeztetett növényfaj
építkezésből eredő veszélyeztetettségét – a honvédelmi érdek e vélelmezett sérelemmel
szemben csak akkor lett volna eredményesen hivatkozható, ha konjunktív módon a beruházás
kényszerítő szükségessége mellett nincs elvileg lehetséges alternatív helyszín, a légtérvédelmi
előny összemérhetően nagyobb, mint a környezeti veszteség, amely pedig nem lehet
visszafordíthatatlan. E feltételrendszer az objektivitás látszata ellenére eleve teljesíthetetlen
volt, mivel az ombudsman a felbecsülhetetlen veszteségből indult ki a környezeti hatásokat az
MTA illetékes bizottsága által megerősített evidens tudományos igazságként elfogadva, a
légvédelmi hiányosságok vonatkozásában viszont érdemi vizsgálatot sem folytatott le,277 bár
az Országgyűlés ténylegesen teszteltette a légtérvédelem reakcióképességének hatékonysághiányait

a

kritikus

infrastruktúra

veszélyeztetettsége

oldaláról.

A

kiindulópont

aszimmetriájához képest az engedélyezési eljárásra tett észrevételek – a közigazgatási jogerőt
is érintő eljárási hibák elfogadása mellett – annyiban bírálhatók, hogy a határozat határozott
vagy határozatlan időre kiadott jellege vonatkozásában az általa támogatott alternatívát
egyszerre várta el a gyakorlatban és javasolta (utólag) beemelni a jogszabályba, illetve a
szakhatóság be nem vonásából eredő hibát tévesen azonosította a hatáskör hiányában hozott
határozat érvénytelenségével.278 Minden esetre az ombudsman beavatkozása után a Kormány
már csak más helyszín választásáról dönthetett.
Végső soron a beruházás a harmadik helyszínen, Medinán valósult meg, mivel a második,
kevésbé célszerűnek minősített változat esetében a Tubes csúcs védelmében a pécsi
önkormányzat minden elképzelhető jogos és jogon túli eszközzel akadályozta a beruházást.

276

OBH 3631/2003. számú jelentés 11.p. VI. Alkotmányos alapjogi összefüggések 6.3.
„A honvédelem ma is biztosítja a légtér védelmét, és ez továbbra sem veszélyeztethető. A megismerhető
adatokból (HM levelek, sajtó) a változtatás kényszere adott, mivel a jelenlegi műszaki felszereltség elavult; sok
helyen, kis hatékonyságú, összességében nagy létszámú személyzetet igénylő rendszer működik: (…) A
honvédelem szempontjából tehát az adott, konkrét helyen az elkerülhetetlen szükségesség, a kizárólagosság
fentiek szerint nem igazolható, és a vizsgálatban nem került elő olyan adat, amely ezt cáfolná. az arányosság a
fenyegetett élővilág felbecsülhetetlen értéke miatt nem igazolható.” OBH 3631/2003. számú jelentés 15.p. VI.
Alkotmányos alapjogi összefüggések 6.5.
278
OBH 3631/2003. számú jelentés 21-22.pp. 7.1.2. b) és 40. p. 7.5.4. b)
277
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Medina esetében a természeti értékek védettsége kikerülhető lett, az összesen negyvenöt
méteres torony pedig a technikai realitások keretein belül maradt. Az már más kérdés, hogy a
radarprogram végleges megoldásához három háromdimenziós radar, valamint 2 réskitöltő
radarszázad tevékenységének állandósítása279 kellett és a próbaüzem megkezdésére csaknem
20 évvel a program indítását követően kerülhetett sor.

4.2.4. Az Európai Uniós alkotmány-módosítás és a csapatmozgási finomhangolások
Az EU-val összefüggésben alkotmány-módosítási szükségletet döntően a 30/1998. (VI.25.)
AB határozat teremtett, és e szükséglet még a hozzá vezető döntések tartalmi bírálata280
mellett is fennmaradt: elvben politikai vita tárgya lehetett volna, hogy szükséges, vagy csak
célszerű a korrekció igénye. A szempontok köre így viszont az időzítésre, a szabályozás
módszerére, illetve a szükséges tartalom körére korlátozódott. A tartalmi kérdések visszatérő
elemeként jelentkezett ugyanakkor a NATO-centrikus csapatmozgási rendszer bírálata is. A
módosítás-időzítési vita kulcsmomentumává az ügydöntő EU-népszavazást megelőző
elfogadási időpont vált: megjelent olyan belső álláspont, amely szerint a módosítással,
egyszeri szabályokkal „meg kell ágyazni” a népszavazásnak,281 illetve olyan értékelés is,
amely szerint a népszavazás az akkor hatályos szabályok szerint is elvben megtartható.282 Az
időzítés másik viszonyítási pontja a Konvent tevékenységének befejezéséhez kötés volt,
amelyhez képest Martonyi János283 a korábbi, Kecskés László284 a kiváró szabályozás mellett
érvelt. Vastagh Pál érvrendszerében az európai alkotmányozás egy potenciális veszélyforrást
jelentett, amely akár a kibővítés elé is akadályokat gördíthetett volna.285 Az Európai Unióval
összefüggésben megvalósult alkotmány-módosítás további bírálati szempontja a módszer
volt: míg a folyamatjellegű módosítás realitásként értékelte a Kukorelli – Papp szerzőpáros,286

279

http://www.honvedelem.hu/cikk/39972
Vörös (2003 a) 42-44. és 46-49. pp. A problémafelvetés, az alkotmánybírósági döntések, valamint a
hivatkozott cikk tartalmi kivonatát lásd: Kecskés (2003) 572-589. pp. A szerző összegzése szerint a kérelmező
alkotmányos probléma-túlérzékenysége dogmává merevült az Alkotmánybíróság által is átvett merev
szuverenitási elképzelés miatt. Mindez túlbonyolította a csatlakozás előkészítésének közjogi elemeit.
281
Vörös (2003 b) 155-157. p. és Czuczai (2003) tartalmazza azt a vélelmet, hogy a kormányzati ütemezés e
levél hatására változott meg.
282
Kukorelli – Papp (2002) 3. p.
283
Martonyi (2003) 24. p.
284
Kecskés (2003) 587. és 594. pp. A szerző szerint tisztább jogi helyzetet teremtett volna, ha a csatlakozási
szerződés aláírása és hatályba lépése között, egy ismételt alkotmánybírósági vizsgálatot követően – részben
felülvizsgált dogmatikai rendszerben – került volna sor a módosításra. Ez esetben a fő kérdéssé az
Alkotmánybíróság – Európai Közösségek Bírósága közötti feladat-megosztás válhatott volna.
285
Vastagh: Magyar jogalkotás, jogalkalmazás az EU-csatlakozásunk küszöbén 32. p.
286
Kukorelli – Papp (2002) 3. p.
280
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Vastagh Pál hasznosabbnak ítélte volna az új alkotmány kiadását, lehetőség szerint az uniós
indikációjú szabályok egységes fejezetbe szerkesztésével.287 Utóbbi felvetés sajátos utólagos
értékelését eredményezi az alaptörvényi alkotmányozás.
Az EU csatlakozás alkotmányos feltételeinek megteremtésével összefüggésben Martonyi
János megállapította, hogy a tagállami kapcsolódási keretek kialakítása nem a „közjogi
harmonizáció” része, hanem alapvetően belső jogi kérdés, amely több alternatív megoldás
lehetőségét is biztosítja.288 Értékelése szerint a csatlakozási klauzula lényegi tartalma, a
közösségi jog elsődlegessége független a monizmus/dualizmus vitától, mivel mindkét elméleti
rendszerben kezelhető, és az EU szempontjából csak az eredmény a releváns. Ennek
érdekében viszont nem a szuverenitást kell átruházni, mivel az eleve oszthatatlan, hanem az
abból fakadó egyes hatáskörök átruházásáról, közös gyakorlásáról lehet szó.289 A szakértői
vitában Vastagh Pál viszont az alkotmányos struktúrákkal szembeni nemzetközi
követelmények fokozódó megjelenésére utalt: értékelése szerint a formálódó európai
alkotmányos közösség közös jogi kultúrán alapuló értékközösség, amelyben a modellek és
intézmények helyett az elvek és gyakorlat érvényesülése a meghatározó,290 amelyre tekintettel
egy széles tárgykörű módosítást tartott előzetesen indokoltnak.291 A szabályozási tartalom tág
körű megragadása eredetileg az előkészítőktől292 sem állt távol, mivel az EU által befolyásolt
módosítási

igényeket

legalább

az

Alkotmány

alanyi

terminológia-használatának

egységesítésével össze akarták kötni.293 Ugyancsak pótlólagos jogalkotásnak is értékelhető az
egyes

szuverenitásból

adódó

hatáskörök

általánosságban

nemzetközi

szervezetre

ruházhatóságának igénye, mivel az Európai Unió sui generis szervezeti jellege további
szabályozási eltérés lehetőségét indokolta volna. A T/1114. számú törvényjavaslat a
nemzetközi szervezetekre vonatkozó alkotmányi nyitás két típusát még nem irányozta elő, az
csak a visszavonást követő T/1270. számú változat elemévé vált.
Az Igazságügyi Minisztérium által gondozott alkotmány-módosítási folyamat első közvetlen
kapcsolata a NATO-érdekekkel a nemzetközi szervezetekre vonatkozó általános szabály
287

Vastagh (2004) 28. p. Hasonló szerkesztési hiányérzetet közöl Czuczai Jenő (2003) 147. p.
Martonyi (2003) 22. p.
289
Martonyi (2003) 4-25. p.
290
Vastagh (2003) 29-30. pp.
291
Vastagh (2003) 35. p.
292
Kukorelli – Papp (2002) 3-4. pp.
293
A jelen fejezet nem érinti az alanyi felülvizsgálat következtében – az érdemi tartalom érintettsége nélkül –
megnyitott alkotmányos rendelkezéseket. Szükséges azonban arra utalni, hogy a kormányzati törekvés a
miniszteri önálló szabályozási jogkör alkotmányos szintű korlátozására, amely a jogharmonizációs folyamat
miatt mutatott távoli kapcsolatot az uniós csatlakozással, valamint a menekülők védettségi köréről vallott uniós
felfogás a kompromisszumos szövegváltozaton kívül rekedt.
288
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beiktatásával összefüggésben294 volt felvethető: a Honvédelmi Minisztérium szakértőinek
olvasatában ugyanis nem volt egyértelmű, hogy az vonatkoztatható-e a Washingtoni
Szerződésre is.295 A T/1270. számú törvényjavaslat általános indokolása 6. pontjában elrejtve
a nemzetközi jog fejlődése által megkívánt szükségszerűségként nevesítette az általános
szuverenitás-korlátozási szabályozást. A részletes indokolás viszont a szuverenitás-korlátozás
kifejezetten utalt is az idegen fegyveres erők cselekményeire vonatkozó alkotmányos
szabályokra az 53/1993. (X.13.) AB határozattal konkretizált általános nemzetközi jogi
szabályok mellett. Az indokolás további része viszont a szuverenitás korlátozása felé haladó,
és a belépés pillanatában még nyitott kötelezettségi katalógust tartalmazó nemzetközi
szerződések között csak az ENSZ Alapokmányát, az egyéni panaszjogot biztosító nemzetközi
egyezményeket, és a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó egyezményt nevesítette. A
szuverenitás érintettsége, egyes abból fakadó jogkörök közös gyakorlása azonban a
Washingtoni Szerződés esetében bemutatást nyert.
A honvédelmi szakértők aggályait éppen a szuverenitás–csapatmozgás kapcsolatrendszer
indokolásbeli megjelenítése váltotta ki: ha ugyanis e rendelkezés elfogadása következtében
nagy kétharmadossá vált volna az ilyen nemzetközi szerződés kihirdetése, az 1/1999. (II.24.)
AB határozat követelményeinek analóg módon történő kiterjesztése esetén ugyanez a
szavazatarány vált volna kötelezővé a meglévő nemzetközi szerződések módosításainak
törvényi kihirdetésekor is. A honvédelmi tárca szempontjából tehát a rendelkezés későbbi
elhagyása kifejezetten kívánatos volt egy esetleges csatlakozás-kihirdető törvény vitás közjogi
semmisségének kizárhatósága érdekében.
Az Európai Uniós Szerződés közös biztonság- és védelempolitikai elemeinek a csatlakozási
szerződés kihirdetésével megvalósult, illetve az alkotmányos szerződés védelempolitikai
elemeinek kihirdetése esetében viszont – eljárási feltételként – elfogadást nyert az
alkotmányozó többség. Ennek megfelelően – az Alkotmány újraalkotott 40/C. §-ára is
figyelemmel – kettős hátrányba került az EU katonai tevékenysége a NATOcsapatmozgásokhoz képest: míg általános megalapozására alkotmányozó többség volt
294

T/1270. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról; 2002. november – 1. §„…a nemzetközi szerződésben való részvétel érdekében nemzetközi
szerződés alapján – az abban meghatározott körben – a jogalkotó hatáskör kivételével egyes, az Alkotmányból
eredő hatásköreinek gyakorlását a nemzetközi szervezet részére átengedheti, vagy e hatásköröket a nemzetközi
szervezet többi tagjával közösen gyakorolhatja…”
295
Vörös Imre a csatlakozást előkészítő tanulmányában szintén szűk körben átruházott állami jogköröket
gyakorló államközi szervezetnek nevezi a NATO-t, hiányolva általában az ilyen típusú nemzetközi
szervezetekhez való kapcsolódás alkotmányos jogalapját, illetve a célhoz kötöttségi és szubszidiaritási korlátot.
Vörös (2003 a) 53. és 55-56. pp.
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szükséges a jelenlévő 50%+1 fő helyett, konkrét csapatmozgás végrehajtása is szigorított
eljárási körülmények között folyhatott, amelynek időigénye különösen a kormányzati
döntésekhez viszonyítva volt feltűnő. A törvényjavaslat honvédelmi jellegű kiegészítése
azonban az ellenzék oldaláról is felmerült: a T/1270/30. számú módosító javaslatban
megnyilvánult árukapcsolást azonban a kormányzati oldal nem fogadta el. Salamon László
módosító javaslata egyébként tartalmi oldalról sem lett volna kezelhető, mivel nem vett
tudomást a 2000-ben megvalósult módosításról, és a magyar és a külföldi fegyveres erők
vonatkozásában egyaránt gyakorlatról, kiképzésről, humanitárius feladat végrehajtásáról és
katasztrófa-elhárításról, valamint a NATO, az ENSZ és az EBESZ döntésén alapuló külföldi
(külföldiek esetén belföldi) felhasználásról, államhatár-átlépésről és állomásoztatásról
rendelkezett volna. A Salamon-javaslat egyébként a három nemzetközi szervezet döntésén
alapuló békefenntartás esetében jelentette volna csak a kormányzati döntési jogkör érdemi
növelését, abból éppen az Európai Unió petersbergi békemissziós feladatai maradtak ki.296
Vizsgálandó, hogy önálló alkotmányos rendelkezés hiányában alkalmas volt-e egyáltalán az
Alkotmány a közös biztonság- és védelempolitika katonai dimenziójának hatékony
kezelésére?297 Az elsődleges kormányzati válasz a sui generis szabályozásra törekedett, a
2003. évi XCI. törvény eredeti változata a privilegizált, kormányzati döntésekhez kötött
csapatmozgások esetköreibe a nemzetközileg mandátum adására feljogosított ENSZ mellett
az Európai Unió döntéseit is szerepeltette volna, azonban ezt az ellenzék megakadályozta.298
A katonai vonatkozásokban a NATO egységét féltő érvelést felvállaló FIDESZ-MPSZ az
időközi felajánlások alapján létrejövő EU gyorsreagálású harccsoportban való konkrét
részvételt veszélyeztette.299 A módosításra vonatkozó katonai igény azonban változatlanul
fennmaradt a csatlakozás után is, bár levezethető volt olyan jogi érvelés is, amely szerint a
csapatmozgás-engedélyezésre vonatkozó privilegizált szabály szükségességét az Alkotmány
296

2002. 09. 09. – 33. ülésnap 95-163. felszólalás; (http://www.mkogy.hu) A Javaslatot – a korábbi kudarcot
eredményező ellenzéki bizalmatlanságot bírálva – Szájer József FIDESZ-MPSZ vezérszónoklata vezette fel, és
azt az általános vitában az SZDSZ és az MDF vezérszónoka is figyelemre méltónak ítélte. Dávid Ibolya
hozzászólásától kezdve azonban a kérdés házszabályi olvasata domborodott ki a vita e részében, a Kormány
tervezetének visszavonandóságát felvetve.
297
A tanulmány e részének hátterét a N-67/24/2003 illetve IM/ALK/2004/ALKVIZSG/409/2. számú HM-IM
levélváltás képezi.
298
Az eredeti rendelkezés nemzetközi jogi szempontból az EU hiányzó jogalanyisága miatt támadható lett volna.
Tekintettel azonban a csatlakozási klauzula összefoglaló fogalomhasználatára, e kérdés az Alkotmány egésze
szintjén már nem volt aggályos.
299
Az EU-NATO (USA) diszharmónia már a megelőző katonai alkotmány-módosításkor is érzékelhető volt a
mindenkori magyar diplomácia kétirányú megfelelésre alapított kommunikációja ellenére is. Különösen élesen
volt felvethető az írott kötelezettség / politikai deklaráción alapuló vállalás kettőssége a közös (vagylagos)
feladatként jelentkező petersbergi / nem 5. cikk szerinti területen kívüli akciók esetében. Kiemeli: Gazdag (2000)
133. p. és Till (2000 a) 631. p.
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2/A. §-a kiváltotta, különös tekintettel az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben
történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvényre. Ha ugyanis a Tanács az Uniós
Szerződés 14. cikke szerint a harccsoport alkalmazásáról együttes fellépést 300 határozott volna
el, annak végrehajtandósága automatikusan kötötte volna a Magyar Köztársaságot. A régi
Hvt. – NATO-csatlakozás miatt beépített – korabeli 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint pedig a
Kormány jogosult dönteni a nemzetközi szerződésen alapuló katonai kötelezettségek
teljesítéséről, összehangolni azok kormányzati megvalósulását. Mindez azt jelentette volna,
hogy az Országgyűlés formális módosítás nélkül is elvesztette volna a 19. § (3) bekezdés j)
pontja szerinti döntési jogkörének EU-t érintő részét. Feltéve, hogy az EU gyorsreagálású
harccsoport alkalmazása érdekében megszületett egy kellőképpen konkrét tartalmú együttes
fellépésről (Joint Action) szóló döntés, ennek végrehajtása során elvárható lett volna a magyar
együttműködés, a döntés alanya azonban nem következett egyértelműen a szolidaritási
klauzulából. Az Országgyűlés és a Kormány hatáskörét érintő vita így értelmezéssel nem volt
feloldható. Elvben ugyan a mindenkori ellenzék döntési szabadságát is korlátozta a
szolidaritási klauzula, mint államcél: azonban az országgyűlési döntéshozatal határideje –
figyelemmel a Házszabálytól való eltérés lehetőségére is – adott esetben az ellenző szavazat
leadása nélkül is lehetővé tette volna a végrehajtás megakadályozását. Éppen ez vezetett a
2003. évi XCI. törvény szerinti 40/C. § differenciált megfogalmazásához: az ellenzék
ragaszkodott ahhoz, hogy a csapatmozgások legveszélyesebb alcsoportja, az alkalmazás
fogalmával jelölt harctevékenység (beleértve a béke kikényszerítését is) csak akkor
kerülhessen kormányzati végrehajtási jogkörbe, ha arról a NATO legmagasabb szintű
politikai döntéshozó szerve, az Észak-atlanti Tanács döntött. A NATO-EU együttműködésre
tekintettel viszont az EU fellépése csak NATO misszió hiányában merülhetett fel. Az ellenzék
célját így csak az EU misszió országgyűlési engedélyezése szolgálhatta volna.
2003-ra tehát kialakult egy olyan alkotmányos jogkör-megosztás, amely alapján az addigi
tapasztalatok alapján modellezhető külföldi rutin-igények esetében csak részben volt jogosult
a Kormány dönteni. A részben elégtelenül bizonytalan, részben túlírt feltételrendszer
meghaladása politikai mérlegelést feltételezett: ha az Észak-atlanti Tanács jogkörébe tartozó,
de a vétó kikerülése érdekében más testület által meghozott alkalmazási döntés egyszeri és
300

Az Alkotmányos Szerződés III-198. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleti fellépés eszközévé az európai
határozat válik. Meghatározandó a fellépés célja, hatóköre, a rendelkezésre bocsátott uniós eszközök köre, a
végrehajtás feltételei és – szükség esetén – a művelet időtartama. Az (5) bekezdés viszont mintha eleve számolna
a tagállami késlekedés lehetőségével. A III-208. cikk ugyanakkor a Politikai és Biztonsági Bizottságra delegálja
a válságkezelő műveletek politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását, nyilvánvalóan a szükséges rugalmasság
biztosítása érdekében. CIG 86/04 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének egységes
szerkezetbe foglalt, ideiglenes változata 2004. június 25. 224-225. és 230. pp.
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kivételes aktusnak minősült, akkor az elhagyása az Alkotmányból végső soron
kockázatmentes. Ha viszont az EU harccsoportok kifejlesztése közel olyan előrehaladást ér el,
mint az NRF-é, akkor a mindenkori kormányzat érdeke az egyértelmű hatásköri könnyítés.
Elérkezett így 2006. év elejére az a kegyelmi pillanat, amelyben mindkét markáns politikai
tömb győzelmi esélyeit úgy mérlegelte, hogy az új kormány szabadságfokát egyértelműsíteni
kell a saját hatalomgyakorlása érdekében. Ennek során az Alkotmány módosításáról szóló
2006. évi XIII. törvény olyan szöveggel lépett hatályba, amely a 40/C. § (1) bekezdés
korrekciójával a NATO és az EU egész intézményrendszerét egységesen kezelve kormányzati
jogkörbe vonta az alkalmazás mellett valamennyi csapatmozgás néven összefoglalt katonai
határátlépést oly módon, hogy a külföldi fegyveres erők és a Honvédség esetkörei között az
eltérést a 19. § (3) bekezdés szerinti eredendő országgyűlési jogkör mélysége képezte.
Nem került ugyanakkor módosításra a (2) bekezdés szerint tájékoztatási és jelentési
kötelezettség, valamint a Honvédelmi Tanács jogköre. Összességében elégséges szinten
egyértelműsítést nyert a két magyar tagsággal működő nemzetközi intézmény döntésén
alapuló csapatmozgás gyors kezelhetősége, a megoldás annyiban maradt bírálható, hogy
éppen a nemzetközi jogi mandátum kibocsátására feljogosított szervezetek, az eredeti
szövegváltozatban szereplő ENSZ és az EBESZ szorultak kívül a preferált eljáráson, szemben
az önálló akcióra kész és képes, de sui generis mandátum-adási legitimációval nem
rendelkező két szervezettel szemben.
2009-ben mindezen problémákkal kapcsolatban egy antagonisztikusan megosztott kormányellenzék viszonyrendszerben eséllyel kecsegtető, üzenet-értékű, de kockázatos politikai
kísérletnek tűnt a Nemzeti Katonai Stratégia elfogadását követően a csapatmozgási
alkotmány-módosítás igényét ismételten felvetni. Ebben az esetben ugyanakkor a
szabályozási cél nyitott volt: bármilyen elmozdulás, az Alkotmány-módosítás puszta ténye is
kormányzati sikerként elkönyvelhetőnek tűnt. A 2009. június 1-jén hatályba lépett 2009. évi
XXX. törvénnyel megvalósult alkotmánymódosítás ugyanakkor elsődlegesen technikailag
volt innovatív: a kormányt érintő felsorolásban a preferált esetek körének bővítése helyett a
szabályozás magvát jelentő 19. § (3) bekezdés j) pontjához, az országgyűlési jogkörökhöz
nyúlt korlátozási céllal, egyidejűleg – melléktermékként – az esetleges népszavazási
érinthetőséget is korlátozva. A „Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételéről,
külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről” szövegrész hatályon
kívül helyezésével ugyanis a szöveg a magyar és külföldi fegyveres erők tevékenységi
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mozzanatai vonatkozásában az Országgyűlés és a Kormány szintjén szimmetrikussá vált,
pusztán a Honvédelmi Tanács jogkörei maradtak fenn a modifikált Lányi-javaslat szerinti
változatban. Mindez azonban indokolható volt azzal, hogy a szöveg fenntartása a honvédelmi
tanácsi részben az érintett mozzanatok kiemelt háborús jelentőségére utal.
Az ellenzéki oldal ugyanakkor vélt ellenértékként a 40/C. § (2) bekezdésének kiterjesztéséhez
ragaszkodott, amelyet a törvény 2. §-a valósított meg: elvben, ha nem az Országgyűlés
jogköre a békefenntartási és hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység, nincs ok
a kormányzat részéről az immáron nem privilegizált esetkörben történő engedélyezésről való
beszámolásra sem. A módosítás kései szakaszában e feltételt támasztó ellenzék kérésének
ugyanakkor nem volt olyan jelentősége, amely a békemissziók liberalizálásának igényével
összemérhető lett volna. A 19. § (3) bekezdés j) pontjából kikerült szövegrészek így a
tájékoztatási és jelentési kötelezettséget tartalmazó 40/C. § (2) bekezdésben tértek vissza, a
mandátumot adó nemzetközi szervezetek megjelenítése nélkül. A 2009. évi XXX. törvénnyel
módosított szöveg összegzett eredménye szerint tehát elvált egymástól a Kormány,
Országgyűlés és Honvédelmi Tanács jogköre, a Magyar Honvédségre és a külföldi fegyveres
erőkre vonatkozó szabályozás viszont szimmetrikussá vált, legalábbis a béke időszakára. E
szövegváltozat kiemelkedő pozitívuma, hogy a deregulációs technika megkímélte az
Alkotmányt a nemzetközi szervezeti elnevezések burjánzásától, ráadásul az ENSZ és az
EBESZ mellett – az EU erősödő afrikai orientációjára tekintettel – előbb-utóbb az Afrikai
Unió mandátumteremtő képessége eredményezhetett volna vitatható szituációt. Az már más
kérdés, hogy a felelősségi területtel nem érintett nemzetközi szervezet békefenntartási
felkérésének elfogadásából eredő kormányzati tévedés kizárására nincs alkotmányos garancia.

4.3.

Az alkotmányozás irányítási és vezetési szegmensének összefoglalása

Az elhúzódó alkotmány-módosítási folyamat honvédelmi tematikái közül a legtöbb
szabályozási felülvizsgált területet az irányítási kérdéskör eredményezte annak ellenére, hogy
a köztársasági elnöki szerepkör leszűkítő értelmezése a folyamat elején alkotmánybírósági
döntést eredményezett, a hatalommegosztási kérdéskörré generalizált jogkör-áttelepítés az
országgyűléstől a kormányzathoz pedig önmagában, külső determinációitól függetlenül nem
értelmezhető. Az egymást követő szövegváltozatokhoz képest az Alaptörvény kormányzati
súlypontú felépítése szerkezeti egyszerűsítést eredményezett a tartalom felülvizsgálata nélkül.
Radikális töréspontot az országgyűlési jogkörök megszüntetése, vagy alkalmazásra
111

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

korlátozása eredményezhetett volna a csapatmozgási ügyekben, amire nem volt politikai
igény. Ezen olvasat viszont tagadhatatlanul a hatalommegosztás érdemét érintette volna.
Az Alaptörvény csapatmozgási elemének hatékonysága viszont végső soron a német, illetve a
holland megoldással kontrasztolva igazolható. Ha ugyanis a német parlamenti súlypontú
megoldás is alkalmas a nemzetközi együttműködési igények időben történő kielégítésére,
végső soron a ciklikusan visszatérő alkotmánymódosítási igény feleslegesként lenne
minősíthető. Ha viszont a német megoldás csak a létező magyar változatnál nagyobb
együttműködési készséget garantáló politikai kultúra esetén alkalmas az időben történő
döntéshozatal biztosítására, a korrigált rendszer visszaigazoltságát el kell fogadnunk az
esetleges részleges bírálatok ellenére is. Másik oldalról ugyanakkor a holland megoldás végső
soron hatáskört generáló eleme a sürgősség megítélése, amelyre épített rendszer működtetése
viszont egyértelműen a MIG-botránytól datálható, politikai kultúrát meghaladó igény. Az
összehasonlító vizsgálat során jelentőséget nyerhet a nemzetközi mandátum eredete és jellege,
a tevékenységgel kapcsolatban az érintett országok hozzáállása, a közreműködés célja és
módja, valamint a hatáskörmegosztás egyértelműségének kérdése: minden esetre a hatáskörök
elhatárolására alkalmazásuk nem feltétlenül szükséges. A kormányzati döntéshozatal
időigénye összességében mindenképpen rövidebbnek vélelmezhető, mint az országgyűlési
engedélyezés. Az időigény rövidítése alkalmas ugyanakkor, a parlamenti eljárás utólagos
megtárgyalásra, nem pedig engedélyezésre irányul.
Mind a magyar, mind pedig a német szabályozás vonatkozásában értelmezhető az államterületéhez való viszony: a német Alaptörvény 87a cikke a 37. cikkhez az ország területén
belül tartományi kérésre kapcsolódhat, a határon kívül érvényesülő 24. cikk viszont a
Szövetségi Alkotmánybíróság 1994. július 12-i döntése óta alkalmazható, 2005-óta törvényi
szinten is végrehajtva. A német Alaptörvény 87a cikke változatlanul elsődleges feladatként a
haza védelmet tartalmazza, ehhez képest a többi feladat kifejezett alkotmányos
felhatalmazottságát a (2) bekezdés írja elő. Ide kapcsolhatók a 24. cikk kollektív biztonsági
eleme is, amely a (2) bekezdés korlátozása szerint végső soron a tartós béke elérésére
irányulhat csak, tehát célhoz kötött. Amennyiben külföldi katonai tevékenység a béke érdeke
által visszaigazolható, áttételesen ugyan, de a 87a cikk utaló szabálya már alkalmas lehet
differenciált hatásköri szabályozás kialakítására figyelemmel arra is, hogy a világbékére
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törekvés, mint államcél a preambulumban is megjelenik. Az országgyűlés döntéshozatali
jogköre ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen, meghaladná az Alaptörvény kereteit.301
A történelmi eltérések miatt viszont a holland alkotmány evidenciaként kezeli a 97. cikkben a
királysági érdekek katonai jellegű érvényesítését területen kívül is, amely nem feltétlenül
kapcsolódik a 100. cikk szerinti csapatmozgás-engedélyezési tárgykörökhöz. Megjelenik
viszont a joguralom nemzetközi terjesztési kötelezettsége is. A holland alkotmányos megoldás
a kormányzati döntéshozatal érdekében a széles körű politikai konszenzusra irányuló
tevékenység lehetőségét biztosítja: a sürgősségre tekintettel a parlamenti vita utólagossá is
tehető, főszabályként ugyanakkor a kormányzati döntés-előkészítéssel párhuzamosan zajlik.
Összességében a magyar hatáskörmegosztás egyértelműnek tűnik, ugyanakkor a robothadviselés elterjedésére tekintettel a harmadik országban megvalósuló célkiválasztás már
eredményi oldalról az alkalmazás körébe tartozó, közjogi engedélyezését mellőző ’küszöb
alatti’ tevékenység. Így összességében a gyakorlatok jelentőségének túlértékeléséből induló
módosítás-sorozat végterméke is – legalábbis egyik elemében – vitatható állapotot
eredményezett

a

külső

technikai

körülmények

időközi

változására

tekintettel.

E

vonatkozásban szükséges ugyanakkor azt is jelezni, hogy a német értékelés szerint már az
AWACS gépek célfelderítő tevékenysége is átlépi a közjogi engedélyezés megalapozását
eredményező szintet. Az Alaptörvény azonban összességében tovább közelített egy szövetségi
rendszerben aktív tagállamtól elvárható szinthez. A problémák így elsődlegesen az
Alaptörvényen túli feladatköri hierarchizálással kapcsolatban merülnek fel.

301

Lásd részletes elemzését Hettyey (2014).
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5. fejezet
A feladatok és a feladatellátás módja
5.1.

Az alaptörvény kategória-rendszere

Az alkotmányozó a honvédelemre vonatkozó szabályok átstrukturálása során a korábbi
alkotmányos tartalmat érdemi módon terjesztette ki, azonban a pontosítás igénye részleges
szerkezeti hibát eredményezett a 45. cikk esetében. E szerkezethiba egyik eleme, hogy még
mindig nem feltétlenül kapcsolódó elemek maradtak egy helyen, mivel elmaradt a politikai
tevékenység korlátozásának fenntartása esetében az áthelyezés a Jakab András által felvetett
összevonhatóságra tekintettel.302 Sajátos módon így éppen a Magyar Honvédségre vonatkozó
alcím őrizte meg némileg alulszerkesztett jellegét annak ellenére is, hogy a rendészeti
szakterület szabályai külön cikkbe kerülése303 a tisztulás irányában hatott.
Az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésére épülő rendszer elsődleges kritikájaként a második
NKS304 61. pontja emelhető ki, amely kizárólag a haza katonai védelmére irányuló
feladatcsoportot tartalmazza az alapfeladat megjelölés alatt, az Alkotmány-kommentár
védekező hadseregre épített tézisét visszaigazolva. A védekező típusú haderő követelménye
és támadó haderő tilalma azonban tévedés. A szövetségesi kötelezettségekből eredő – nem 5.
cikk szerinti – műveletek ellátására történő felkészülés, az expedíciós jelleg egyszerűen nem
egyeztethető össze ezzel a filozófiával, de a védelem elrettentési oldala önmagában is a
támadásra felkészültséget feltételezi. Ha a feladatrendszer alkotmányos felsorolása nem zárt
taxáció, az kibontható és kiegészíthető, különben a nemzetközi környezethez a jogrendszer
nem tud adaptálódni: ezért alapvető az (5) bekezdés szerinti kiutalás rendszerben tartása.

302

„30. § (1) A köztársasági elnök, (…) továbbá a honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses
állományú tagja
a) nem lehet pártnak tagja,
b) párt nevében vagy érdekében nem végezhet nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet.
(2) Köztisztviselő párt nevében vagy érdekében nem végezhet nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet.
Új. A 2006-os IRM-tervezet 65. §-ának mintájára.” Jakab (2011 b) 106.p
303
„Tekintettel arra, hogy az itt szabályozott szervek feladat- és hatásköre igencsak más, mint a Honvédségé,
ezért szerencsésnek mondható, hogy az eddigiektől eltérően külön szakaszba került a szabályozásuk.” Jakab
(2011 a) 293. p
304
A Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának elfogadásáról szóló 1656/2012. (XII.20.) Korm. határozat.
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Az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdés valamint az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdés
összevetése alapján megállapítható, hogy az Alaptörvény a feladatcsoportok kiterjesztőkategorizáló jellegű megragadására törekedett annak ellenére, hogy az új Alkotmány
elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III.9) OGY határozat Mellékletének „A Magyar
Honvédség” alcíme 5. pontja a rendszer változatlanságára irányult. Az engedélyezés oldaláról
közelítve a korábbi fejezetben már érintettük a feladatrendszert az országon belüli vagy
külföldi alkalmazást, a külföldi állomásozást, a békefenntartást és a külföldi hadműveleti
területen végzett humanitárius tevékenységet, illetve ezek összefoglalásaként a csapatmozgási
terminológiát.305 Amellett, hogy az ÁR. 24. cikke, majd a 4. módosítás után az Alaptörvény
U) cikk Záró és vegyes rendelkezések 22. pontja a korábbi e tárgykörökbe eső egyedi
engedélyek hatályát kifejezetten fenntartotta, az Alaptörvény 47. cikkében valamennyi
tevékenységi elem megjelenik. A különleges jogrenddel foglalkozó fejezetből kiemelve
szükséges annak jelzése is, hogy a Magyar Honvédség szükségállapoti felhasználása 306 az
Alaptörvény és

az

Alkotmány fogalomrendszerében

–

a szükségállapot

fogalmi

felülvizsgálatából eredő megfogalmazási korrekcióval – tartalmilag változatlan maradt az 50.
cikkének (1) bekezdése és a 40/B. § (2) bekezdés összevetése alapján. A feladat-elemek
alkotmányos expanziójára tekintettel viszont egyre relatívabban értelmezhető a kiutalás a
sarkalatos/kétharmados szabályozásra, különösen az ismétlés tilalma miatt.
Ha az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdését vizsgáljuk, a Honvédség alapfeladata307
önmagában is többrétegű és részletes, a korábbiaknál bővebb felsorolást eredményez:
1. Magyarország-katonai védelmi feladatok, tárgyai
1.1. függetlenség

1.2.

területi épség

1.3.

határok;

2. nemzetközi szerződésből eredő feladatok
2.1. közös védelem,

2.2

békefenntartó feladatok;

3. nemzetközi jogon alapuló (egyéb) feladat
3.1. humanitárius tevékenység.
Ad 1) Az alapfeladat-felsorolás belső oldala tűnik a leginkább probléma-mentesnek azon túl,
hogy a területi épséghez képest a határok megjelenítése vagy szükségtelen ismétlés, vagy
305

Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pont, 19/B. §, 40/C. §.
A felhasználás és az alkalmazás összemoshatóságát az alkotmányfejlődés terminológiailag meghaladta: a
polgárháborús „lövetés” felhasználás marad, az ország területén folytatott reguláris természetű háború pedig
„belső alkalmazás”, amely a külföldi fegyveres erők vonatkozásában külön is használt terminológia a
csapatmozgási szabályokban. A felhasználás régi Hvt.-beli (hibás) meghatározásának hatályon kívül helyezése
során a 2000. évi XCII. törvény, mint az Alkotmány aktuális módosításához kapcsolódó kétharmados korrekció
indokolásában a felhasználás értelmét kizárólagosan köti a szükségállapoti karhatalmi feladatokhoz.
307
Az Alaptörvény szóhasználatában alapvető feladata.
306
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pedig a 46. cikk (1) bekezdésének államhatár-rendvédelmi feladatával komplexitásában utal a
feladatok megosztására az MH és a rendőrség között. Felvethető ugyanakkor, hogy a légtér
védelme – jelentőség és költség oldaláról is – kiemelést érdemelne, ha csak az alkotmányozó
e feladatot a NATO integrált légvédelmi rendszerére tekintettel nem a 2.1. alá sorolta.
Ad 2) A megfogalmazás gyűjtőfogalmi szintje a nemzetközi szerződéshez kötődik, tehát
annak nem feltétlenül szövetségi szerződés értelme van. Ennek megfelelően a lefordított
kollektív védelem azonosítható a Washingtoni Szerződés 5. cikkével, azonban a nem ötödik
cikk alá tartozó NATO műveletek már nem tartozhatnak ide. Ellentétben az EU tartalmilag
azonos petersbergi feladataival, amelyek – legalábbis a békefenntartási szegmensben –
szerződéses alapúként a 2.2. alá tartoznak, kívül rekednek az evakuálási feladatok, a harcoló
alakulatok bevetése válságkezelésben, valamint a béketeremtés, a humanitárius feladat pedig
– mint nemzetközi jogon alapuló tevékenységi mozzanat – az utolsó fordulat alá vonható.
Ad 3) Mivel vitatjuk az R2P nemzetközi jogi kötelezettségi jellegét, az utolsó fordulat
hatálya alá – az EU ilyen műveletein túl – csak a bilaterális, vagy felkésésen alapuló ad hoc
humanitárius segítségnyújtási feladatokat tudjuk beilleszteni, e vonatkozásban akár a NATO
segítségnyújtást is a Cathrina-hurrikán, vagy a pakisztáni földrengés esetében.
A nemzetközi tevékenység kölcsönös védelmen túlmutató kötelezettsége az Alaptörvényben
nyert alkotmányos szintet: a tevékenység jellege az elsődlegesen meghatározó, a nemzetközi
mandátumot biztosító szervezet minősége ennek függvényében nyerhet jelentőséget. A
tevékenységgel kapcsolatban az érintett felek (országok) hozzáállása legfeljebb a
békefenntartás és az alkalmazás fogalmi elhatárolását eredményezi a misszió céljára is
tekintettel. Ha mindezen feladattömeg a Magyar Honvédség alapfeladatát jelenti, az arra való
alkalmasság a feladatok egyidejűsége esetén gyakorlatilag elképzelhetetlen, a feladatok
hierarchizálásának lehetőségét pedig alapjaiban kérdőjelezi meg. Ehhez képest az a
kiegészítés, amely a szükségállapoti karhatalmi felhasználás mellett a katasztrófák
megelőzésével, következményeinek elhárításával és felszámolásával kapcsolatos feladatot is
beiktatta, már csak másodlagos jelentőségű változásként értékelhető. Utóbbi körben a feladat
különleges jogrendhez kötöttsége meghaladást nyert, de legalább ennek indoka védhető,
ráadásul a feladat közreműködési jellege a hierarchizálhatóságra egyértelműen utal is.
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5.2.

A feladatköri viták tartalma

A feladatrendszeri reformnak ugyanakkor kimutatható volt a NATO-csatlakozással
összefüggő Védelmi Felülvizsgálat során egy komplex elméleti szintje is, amely az elemek
hierarchizálására irányult. A kérdés magja szerint: a haza katonai védelmén túl indokolt-e
további feladatok alkotmányos megjelenítése, vagy pedig az első feladat (vagy absztraktabban
az alkalmazás) a többi feladathoz képest kiemelést érdemel. A hármas feladat-rendszer
(honvédelem / kollektív védelem / nemzetközi válságkezelés) vezérkari főnöki szinten,308 a
haza katonai védelmének kiemelésére irányuló szándék és a többi feladat közreműködésirészvételi kötelezettségként minősítése tábornoki szinten mutatható ki.309 Köztes változatként
értékelhető az a helyettes államtitkári értelmezés, amely a háború megvívására alkalmasság,
de annak elkerülésére irányuló törekvés körében végső soron szintetizálta a feladatrendszer
nemzetközi oldalát.310
Nem merült fel ugyanakkor a potenciális karhatalmi feladatrendszer lehetősége, mint a
békeidőszaki működés politikai tabuja, bár „1988-89 elejéig a fegyveres erők funkciója az
volt, hogy védelmezzék a szocialista tábort és a szocialista társadalmi rendet. (…) Az első
dolog tehát, amit meg kellett tenni – és a társadalom ezt kellett, hogy érzékelje –, hogy ezt a
funkciót le kell hántani a magyar fegyveres erőkről. Hiszen ha ez a funkció megmarad, akkor
indulásában veszélyeztette volna a demokratizálás folyamatát.”311 Mindez annak ellenére
érvényesült így, hogy a területi védelem szükségességét megkérdőjelező érzület a
posztmodern nyugati társadalmakban nem feltétlenül vonatkozott az antiterrorizmusra és a
szuverenitás védelmét eredményező feladatokra.312 Ugyan a karhatalmi tevékenység tartalma
a békemissziók és a hazai felhasználás körében végső soron azonos, alapvetően eltérő
alkotmányos megközelítés alá esik a differenciált minősített időszaki szabályozás egyik
szükségességi

alapját

eredményezve.

Levezethető ugyanakkor a

NATO stratégiai

feladatrendszerből az is, hogy egy professzionális haderő adekvátabban és gyorsabban
308

Végh (1997) 370.p.
Lakatos László hozzászólása; In: Horváth – Kiss (1997) 46-47.pp.
310
„A hadsereg háborúra való, mondotta az egyik hozzászóló. Én is ezt mondom, de egy kicsit módosítva. A
hadsereg arra való, hogy képes legyen megvívni egy háborút és ezáltal ne kényszerüljön arra, hogy megvívjon
egy háborút. Ez nagy különbség, a felkészítésben talán nem akkora, de a filozófiában igen. Ezenkívül a
hadseregnek vannak még más feladatai is természetesen, például a békefenntartás, amely mint tudjuk, nem
katonai feladat, de csak katonák tudják elvégezni. Hasonló feladatok: a béketeremtésben, a katasztrófaelhárításban való részvétel, amelyek nem szorosan vett katonai feladatok, ezeket katonaság azért végzi, mert
ezekre szervezeténél, vezetési rendszerénél, felszerelésénél fogva a legalkalmasabb.” Gyarmati István
összefoglalója; In: Horváth – Kiss (1997) 65.p.
311
Gazdag (1997) 71.p.
312
Maria Caparini (1997): A civil kontroll szakértelmének elméleti és gyakorlati megközelítése 157.p.
309
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bevethető a válságkezelési túlsúlyú feladatrendszerben, mint egy hadkötelezettségen alapuló,
kiképző jellegű hadsereg.

313

A békeidejű hadkötelezettség megszüntetése így végső soron –

az időzítésre nem kiterjedő módon – a feladatrendszeri oldalról programozott következmény,
annak költségvetési megszorításokkal való kapcsolódása ugyanakkor egyértelműen nem.314 A
megmaradt személyi állomány esetében mindez a jövőképbe épülve és a fegyelem általános
elvárásával

kiegészülve

ugyanúgy

megváltozó

alapjogi

korlátozási

kimeneteket

eredményez,315 mint a ’poszt-9:11’- trauma az alapvető jogi korlátozások általános
megengedhetőségi szintje vonatkozásában.316
Ehhez képest a konkrét alkotmányozás – a feladatrendszeri olvasaton túl – alapvetően más
típusú kérdések kezelésére irányult, legyen szó az általános nemzetközi joggal összefüggő
jogrendszeri kérdések EU-csatlakozást megelőző teszteléséről,317 vagy egy formális
alkotmánysértés által feltárt,318 időbeliségében működésképtelen döntéshozatali rendszerről.
Az már más kérdés, hogy az egymásra épülő módosítások ad hoc megoldásai következtében
egyre több harc-közeli tartalmi elem is kikerült – az eredeti célon túl319 – az országgyűlési
kompetenciából, a kormányzati hatáskör-kibővítés trendjébe illeszkedve.

5.3.

Az alkotmány szövegváltozatai

A Magyar Honvédség és a Határőrség, mint fegyveres erők rendszerváltáskor kialakított
feladatrendszere alkotmányos szinten eleve is kettős rendszert mutatott: az 1989. évi XXXI.
törvénytől kezdődően az Alkotmány 40/A. §-a a haza katonai védelmét tartalmazta,320 illetve

313

Lásd Szabó (1998 c)
Molnár (2006) 130.p.
315
Holló (1998) 28.p.
316
Szabó M – Haraszti (2009) 9-10.pp.
317
Kondorosi (2000) 26.p. A szerző az elvi rendezést nem csatlakozási előfeltételként, pusztán politikai vitaszűrő szerepben ítélte volna célszerűnek.
318
„Gondoljunk erre a vitára, az alkotmányos vitára, gondoljunk annak a bizonyos repülőegységnek a külföldi
gyakorlatára. Azt hiszem, hogy ezen változtatni kell. Ilyen esetből nem szabad politikai, uralmi problémákat
koholni, mint ahogy ez történt. Valamennyien tudjuk, hogy az alkotmány rendelkezése e téren nem teljesen
világos, de az is megállapítható, hogy az alkotmánysértés ténylegesen formai jellegű volt és nagyon kevéssé
tartalmi. Amit ebből a bizottság és a parlament is kihozott, véleményem szerint nem jellemző egy demokratikusan
működő, felelős parlament tevékenységére.” Fehér József: Az első témakör vitájának összefoglalása; In: Szabó
János – Szenes (1997) 59-60.pp.
319
Kondorosi (2000) 29-30.pp.
320
Az Alkotmány 40/A. §-a az „alapvető kötelessége” terminológiát tartalmazta az Alaptörvény beazonosítható
45. cikk (1) bekezdése szerinti alapvető feladat helyett, azonos tartalommal. A katonai szakirodalomban ismert a
„rendeltetés” megfogalmazás is. E megjelölések mindegyike tehát nem az Alkotmányban/Alaptörvényben
utalásként nevesített feladatokat, hanem az ezek közül kiemelt jelentőségűeket jelöli.
314
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az arra való utalást, hogy a fegyveres erők részletes feladatait alkotmányerejű törvények321
állapítják meg. Abból a szempontból azonban az Alkotmány 1989. októberi változata is
áttörte e szabályozási rendszert, hogy megjelentek olyan mozzanatok, amelyek az egyes
feladatokat – döntően más szövegkörnyezethez kapcsoltan – jelezték. A 40/B. § eredeti (1) és
(2) bekezdése ugyanis tartalmazta egyrészt a határátlépés engedélyezése körében az ENSZ
felkérésére végzett békefenntartás, illetve a – feltételekhez kötött – szükségállapoti belső
felhasználás322 lehetőségét. Az 1989-es modellben tehát a hazai fegyveres erők feladatai közül
három mozzanat eredendően benne volt amellett, hogy a normaszöveg az önálló feladatként
nem értelmezhető nemzetközi szerződésen alapuló külföldi hadgyakorlaton való részvétel,
illetve a külföldi csapatok hazai állomásozásának lehetőségét, mint tevékenység-elemeket
tartalmazta a döntéshozatali jogkörök szempontjából. A magyar csapatok külföldi
állomásoztatása azonban a normaszövegben nem merült fel.
A régi Hvt. elfogadását kísérő alkotmánymódosítás, az 1993. évi CVII. törvény fogalmi
tisztázási céllal további elemeket emelt be a feladatköri felsorolás alkotmányos alapszabályai
közé. A 40/A. § (1) bekezdésének kiegészítése ugyanis – megjelenítve a határőrség rendészeti
jelleg miatti kettős rendeltetését – beemelte a határ őrzésének, a határforgalom ellenőrzésének
és a határrend fenntartásának feladatait, másrészt az új kvázi-minősített időszak, a „váratlan
betörés” esetén pedig a 19/E. §-ban a Kormány intézkedéseként eufemizálva beépítést nyert a
felkészített erők védelmi terv szerinti ellentevékenysége.323
A fegyveres erők feladatrendszerét érintő – hangsúlybeli vitákkal is kísért – módosítást a
2000. évi XCI. törvény valósította meg a 40/A. § (1) bekezdés első mondatának
kiegészítésével.

A

haza

katonai

védelmének

kötelezettsége324

mellé

egyenrangú

321

Az 1989. évi XXXI. törvény nem egységes alkotmányt, hanem az azzal azonos normaszinten elhelyezkedő
alkotmányerejű törvények konglomerátumát irányozta elő a 10. §-hoz fűzött indokolás szerint. E rendszer
azonban a többpárti parlamenti működés során nem volt tartható, ezért azokat részben – az MDF-SZDSZ paktum
szerinti felülvizsgálatot követve – a kétharmados törvények váltották fel. A kétharmados és az alkotmányerejű
törvények eltéréseit a 4/1993. (II.12.) AB határozat bontotta ki.
322
Az 1989. évi XXXI. törvény indokolása ugyanakkor nem tett különbséget a felhasználás és az alkalmazás
között, mivel ez utóbbi fogalmat használta a 26. § szerinti indokolás az új 40/B. § (2) bekezdésének
alátámasztása során. E terminológiai következetlenség azonban a későbbiekben alkalmat adott a két fogalom
tartalmi elkülönítésére, amelynek az engedélyezés módjára kiható következményei is lettek.
323
Az 1993. évi CVII. törvény 1. §-hoz fűzött indokolása a fegyveres erők alkalmazása, mint az egész
szervezetre vonatkozó országgyűlési döntés köréből az egyes alakulatok harci tevékenységére vonatkozó
kormányzati döntést kizárta. A későbbi jogfejlődés az alkalmazás körében érvényesülő egyik kivételes
engedélyezési szabályként értékelte a rendelkezést.
324
Az Alkotmány 40/C.§-a a honvédelmet érintő nemzetközi szerződések törvényi szintjének kötelezettségét
meghatározó első változatát követően átmenetileg tartalmazta az őrjáratozás, mint nem jogi terminológia
szerepeltetését is, mint sui generis csapatmozgási részkategóriát.
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alapfeladatként beépült a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladat ellátása.325
A döntéshozatali jogkörök szabályozása ugyanakkor a magyar fegyveres erők külföldi
állomásozásának, békefenntartó,

illetve hadműveleti

területen végzett

humanitárius

tevékenységének nevesítését is eredményezte. E funkciók egyidejű jelenléte, különösen a
Washingtoni Szerződés 5. cikkén kívüli műveletekben való részvétel igénye vetette fel 2004re az önkéntes és professzionális haderővé váló Magyar Honvédséggel szemben a haza önálló
védelmére való alkalmatlanság, illetve a tisztán expedíciós jellegű haderővé válás vádját.326 A
40/A. § (1) bekezdésének az Alkotmánybíróság által a hadkötelezettség szükségességével
összefüggésben vizsgált első fordulata, a haza katonai védelme az a mozzanat, ahol a
meghatározó

politikai

tényezők

eltérő

biztonsági

kockázat-felfogása

alkotmányos

kapcsolódást nyert. Ha ugyanis a NATO és az EU által is összehangolt hosszú távú tervezési
folyamatban a feladatokhoz rendelt források költségvetési korlátai nem teszik lehetővé az
önálló nemzeti preferenciák megjelenését, felvethető a haza katonai védelmére való
elégtelenség problémája, különösen, ha a nemzetközi szervezet értékelése az önvédelmi
feladatokat diszpreferálja.327 Az első válaszok – mint azt a 2009 januárjában elfogadott
Nemzeti Katonai Stratégia is mutatta – tipikusan a nemzetközi feladatokban érintett erők
belső feladatok ellátására való alkalmasságától a szövetséges erők honvédelmi tevékenységbe
való bevonhatóságáig tartottak.328 A 2010-ben megválasztott kormányzat ugyanakkor a

325

A szlovén légtér védelmének, különösen pedig a balti légtér védelmében való időszakos közreműködésnek a
felvállalására a kollektív védelmi feladatok körében ekkor még nem lehetett reálisan vállalkozni, a kézirat
lezárására azonban e projektek már a kivitelezés fázisába léptek, a potenciális fegyverhasználat körében egészen
sajátos engedélyezési szituációk esélyét eredményezve.
326
A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló T/9942. számú törvényjavaslat sikertelenül
kísérelte meg a régi Hvt. 22.§-a szerinti részletes feladatrendszer újraalkotását. A Magyar Honvédség 20042013. közötti időszakra vonatkozó átalakításának és új szervezeti struktúrájának kialakításáról szóló 2236/2003.
(X.1.) Korm. határozat előirányozta ugyan a nem 5. cikken alapuló műveletek alkotmányos alapfeladattá tételét,
erre azonban – az ellenzéki fogadókészség hiányában – még javaslat sem került benyújtásra.
327
Vesd össze: Simicskó (2008) 14-15.pp: „A Szövetség és az Unió átalakuló biztonság- és védelmi
politikájában a hagyományos katonai védelmet (agresszió elhárítását) egyre inkább a fegyveres válságkezelés
alternatívaként váltja fel, amely expedíciós műveletekben ölt testet. A szövetséges országok haderői
képességének fejlesztése – közte a magyar haderőé – is ilyen irányba mutat. A gyakorlatban azonban már
tapasztalható, hogy a nemzetközi válságkezelés jelentősen leköti a nemzeti haderőket, a honi terület védelme
ezáltal gyengülhet. A modern haderők – különösen a kis létszámúak – már nem képesek a korábbi nagyobb
létszámhoz igazított honi területű válságkezelői feladatok válságidőben való teljesítésére. A Magyar Honvédség
képességei és feladatai viszonylatában – különösen, ha realizálódnak az expedíciós műveletekben való részvétel
növelésének tervei – diszharmónia mutatkozik, amely veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a honi biztonsági
rendszert.”
328
A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról szóló 1009/2009. (I.30.) Korm. határozat
Mellékletének bevezető bekezdései szerint szerint: „(…) A Magyar Honvédség feladata a jövőben is a Magyar
Köztársaság katonai védelme és a NATO kollektív védelméből fakadó feladatok ellátása, de a védelem eszközeit
a megváltozott követelményekhez kell igazítani.(…) Olyan nemzetközi válságkezelést igénylő műveletekben vesz
részt, amelyek bizonyítják, hogy a katonai erő – és annak hitelessége – továbbra is fontos eleme a nemzetközi
politikának, és alkalmas eszköze a magyar nemzeti érdekek érvényesítésének, a szövetségesi kötelezettségek
teljesítésének.” A 12. pont tovább relativizálja az elsődleges alapfeladatot: „A Magyar Honvédség alapvető
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feladatok közötti hangsúlyok kezelésének elsődleges eszközét az önkéntes tartalékos rendszer
felfejlesztésében ragadta meg, az önálló honi alkalmazhatóságot célozva.

5.4.

A törvényi szint

Az Alaptörvény és az Alkotmány a feladatok felsorolásától és hierarchizálásától függetlenül
sarkalatos/kétharmados szabályozási tárgykörként is nevesíti a Magyar Honvédség
feladatainak felsorolását. E vonatkozásban – a teljes szabályozásra törekvő alkotmányos
szinthez képest – a törvényi szabályozás csak abban az esetben tartalmazhat hozzáadott
értéket, ha a feladatok valamely meghatározó elem szempontjából épülnek be a törvényi
szintre. E differencia-specifikum a honvédelmi törvények esetében a fegyverhasználati jog
megléte, amely a feladatellátás különös szintjét még a megváltozott alaptörvényi
környezetben is védhetővé teszi arra is figyelemmel, hogy az állami erőszak-monopóliumból
való részesedés joga illetve kötelezettsége a fegyveres erő-minősítés meghatározó jelzője.
A fegyverhasználati jog nélkül ellátott feladatok így esetleges alkotmányos hivatkozásuk
ellenére is csak járulékos jelentőséggel bírnak. A feladatrendszeri felsorolás törvényi szintje
ugyanakkor lehetőséget biztosít az alkotmányos szinten közvetlenül ki nem mutatható, de
implicit feladat-ellátási kötelezettségek előhívására is, mint ahogy az a Szent Korona
vonatkozásában az Alaptörvényhez kapcsoltan meg is jelent. Az egyes feladatok önállósulása
vagy összefoglalása mellett ugyanakkor az 1993-ban törvényi szinten meghatározott rendszer
döntő mértékben stabilnak tekinthető: konstans elemek az ország területének védelme, a
szükségállapoti felhasználás és az objektumvédelem, valamint a szövetségi és egyéb
nemzetközi szerződésből adódó feladatok ellátása. A nemzetközi és a szövetségi szerződések
eltérő kapcsolása a nemzetközi feladat-elemekhez azt eredményezte, hogy a törvényi
felsorolás valamennyi olyan feladatot is lefed, amelyek az Alaptörvény szó szerinti
értelmezésén kívül rekednének. Az Alaptörvény tartalmi kibővülésével egyidejűleg
ugyanakkor a törvényi feladat-katalógus nemzetközi elemének szűkülése is kimutatható: a
terrorizmus elleni harc mellett a befogadó nemzeti támogatás is a törvényi feladat-katalóguson
kívülre szorult. E két nemzetközi dimenziójú feladat elhagyásának közös indoka az 1993-as
állapot mintaként használásán túl az volt, hogy a nemzetközi szerződésből eredő feladatok

feladata, hogy teljes szervezetével és képességeivel az ország függetlenségét és területi sérthetetlenségét
védelmezze, alapvetően szövetségi keretekben, de a szövetséges erők beérkezéséig önállóan is tevékenykedve. …”
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összefoglaló megjelölése329 végső soron szükségtelenné teszi a járulékos funkciójú
tevékenység-elemek kiemelését. Mindez a befogadó nemzeti támogatás, mint a külföldi
(szövetséges) erők betelepüléséhez kapcsolódó logisztikai-ellátó tevékenység vonatkozásában
vissza is igazolható, azonban a terrorizmus elleni harc katonai feladatai esetében
dogmatikailag már nehezebben indokolható.
A korábbi honvédelmi törvénybe emelést egyértelműen az al-quaida cselekmények
következményei, ezáltal a NATO által érvényesített 5. cikk inspirálták. A megfogalmazás
kiinduló tézise szerint a terrorizmus elleni harc legalább részben katonai jellegű tevékenység,
vagy legalábbis vannak olyan terrorizmus következtében fellépő események, amelyek bár
dominánsan rendészeti jellegűek, csak katonai eszközökkel kezelhetőek. Az első feladat, mint
harctevékenység ténylegesen eredetileg sem igényelt önálló megjelenítést az alkalmazás330
fogalmára tekintettel, amely a csapatmozgási alkotmány-módosításoktól kezdődően a
honvédelmet érintő valamennyi törvényre kiterjedő hatállyal, visszatérően alkalmazott Hvt.
definíció volt. Az már más kérdés, hogy a felkészített, tehát speciálisan kiképzett, különleges
műveleti ismeretekkel rendelkező személyi állományhoz kötés mások feladattól mentesítése
vonatkozásában mégis tartalmazott normatív elemet.
A katonai eszközökkel kiküszöbölhető rendészeti problémák esetében a legismertebb példa a
fegyverként használt polgári repülőgépek nemzetközi jogi védettségének abszolút
fennállására vagy elvesztésének lehetőségére épített, Chicagói Egyezmény értelmezéséből
eredő dilemma. Vannak olyan szituációk, amelyekben a végső eszköz – akár az utasok
életének feláldozása árán is – a légvédelmi vagy katonai repülő eszközök fegyverhasználata,
amely ráadásul időben limitált és a fizika törvényei (pl. röppálya) szerint determinált döntési
és cselekvési szabadság. Az új Hvt. által kövezett megoldás szerint a feladat külön nevesítése
nélkül a légierő fegyverhasználata körében meghatározott, tartalmilag változatlan szabályok
fenntartása mellett is a probléma végső soron kezelhető.

329

A BNT feladat, valamint további NATO programok (Válságreagálási Rendszer, Biztonsági Beruházási
Program) végrehajtásában való együttműködésre a Hvt. 80. § szerinti definíciók alapot teremtenek.
330
„The NATO Strategic Concept should be re-assessed at the Wales Summit as much has happened since its
agreement at the 2010 Lisbon Summit. The Summit must give political guidance to begin the process of
prioritising tasks. Article 5 collective defence must be reaffirmed to include counter-terrorism, ballistic missile
defence (BMD) and cyber.” Lindley-French (2014) 3. p.
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Fegyverhasználattal járó feladatok331
Régi Hvt.
Korábbi Hvt.
22.§ (1) – fegyveres erők
70.§ (1) – Magyar Honvédség
a)
Magyarország
területének, a) a Magyar Köztársaság függetlenségének,
függetlenségének, lakosságának és anyagi területének, légterének, lakosságának és
javainak fegyveres védelme külső anyagi javainak külső támadással szembeni
támadással szemben
fegyveres védelme
c) az ország légterének védelme
b) az államhatár őrzése és védelme
j) részvétel az állami protokolláris feladatok
teljesítésében, valamint a magyar állam
folytonosságát és függetlenségét megtestesítő
ereklye (a Szent Korona és a hozzá tartozó
egyes jelvények) teljes körű, illetve egyes
kijelölt létesítmények protokolláris jellegű
őrzése**
e)
a
nemzetközi
szerződésekből, b) a szövetségi és nemzetközi szerződésből
különösen az Észak-atlanti Szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek –
eredő, valamint az Egyesült Nemzetek különösen a kollektív védelmi, békefenntartó
Szervezete és az Európai Biztonsági és és humanitárius feladatok - teljesítése
Együttműködési Szervezet felkérésén
alapuló katonai kötelezettségek teljesítése
i)
részvétel
humanitárius
segítségnyújtásban
c) közreműködés az arra kijelölt és
felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus
elleni harc katonai feladatainak ellátásában
f) a honvédelem szempontjából fokozott d) a honvédelem szempontjából fokozott
védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelmet igénylő létesítmények őrzése és
védelme
védelme

Új Hvt.
36. § (1)
a) a Magyarország függetlenségének,
területének, légterének, lakosságának és
anyagi javainak külső támadással szembeni
fegyveres védelme

b) a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes
jelvények őrzése és védelme

c) a szövetségi és nemzetközi szerződésből
eredő egyéb katonai kötelezettségek –
különösen a kollektív védelmi, békefenntartó
és humanitárius feladatok – teljesítése

-

d) a honvédelem szempontjából fokozott
védelmet igénylő létesítmények őrzése és
védelme
e) egyes kijelölt létesítmények őrzése és
védelme***
e) a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása
d) közreműködés az Alkotmány 40/B. §- f) közreműködés az Alkotmány 40/B.§-ának f) részvétel a szükségállapot idején az
ának (2) bekezdése szerinti, fegyveresen (2) bekezdése szerinti, fegyveresen vagy erőszakos cselekmények elhárításában (a
vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos felfegyverkezve
elkövetett
erőszakos továbbiakban: felhasználás)
cselekmények elhárításában
cselekmények elhárításában
g)
talált
robbanótestek
tűzszerészeti
mentesítése, és egyéb tűzszerészeti feladatok
térítés ellenében való végrehajtása*

5.5.

A feladatok fogalmi kapcsolódásai

Utóbbi probléma ugyanakkor átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy a béke-különleges jogrend
időhorizontját tekintve a fegyverhasználati joggal járó feladatok végső soron időben
korlátozhatóak-e annak ellenére, hogy erre a szabályozó alkotmányos és törvényi szinten
egyaránt csak kivételesen törekedett. Utóbbi kivételt a felhasználási (karhatalmi jellegű)
331

*: nem a fegyverhasználati joggal járó feladatok felsorolásában szereplő korábban is létező feladat.
**: a szöveg 2010. évi CLXXX. törvény általi kiegészítése folytán a Szent Korona és a kapcsolódó
jelvények vonatkozásában fegyverhasználati joggal megjelent feladat.
***: e feladat – az egyéb létesítmény-védelemtől elkülönített feladatként – egyértelműen rendészeti
jellegű, részben protokolláris kivétel.
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tevékenységnek egyértelműen a szükségállapothoz, illetve korábban fegyveres belső indokú
aleseteihez kötése jelentette. A nem fegyveres feladatok között az Alaptörvény a
katasztrófavédelmi/elhárítási

tevékenység

vonatkozásában

kifejezetten

tartalmazza

ugyanakkor az időszakoktól független jelleget. A kérdés teljes bizonyossággal nem
válaszolható meg, mivel a váratlan támadás esetében ellátott tevékenység tartalmilag nem,
csak kiterjedésében különül el a haza katonai védelme érdekében megvalósuló, akár háborús
körülmények közötti alkalmazási tevékenységtől. A Honvédelmi Tanács jogköreinek
változatlanul hagyása ugyanakkor valószínűsíti, hogy háborús körülmények között
ténylegesen megvalósul a haza katonai védelmének primátusa: az ehhez szükséges erőket és
eszközöket akár az egyéb nemzetközi feladatok ellátásának rovására is biztosítani kell, bár az
alapfeladat-katalógus kibővítése az Alaptörvényben ezzel ellentétes indokolásra is alkalmas.
Jelen sorok szerzője végső soron abból a feltételezésből indul ki, hogy az állam végveszélye
esetén az annak elhárítására alkalmas eszközök előnyt élveznek a nem ezen irányban hatókkal
szemben, mivel ez az értelmezés zárná ki az ’öngyilkossági paktum’ veszélyét.
Bonyolultabb összehasonlítási problémákhoz vezet a békefenntartás vizsgálata. A kezdetben a
közjogi engedélyezés szempontjából kiemelt részfeladati minőségű, majd az alkotmányozás
során alapfeladattá váló tevékenység tartalmi oldalról sajátos és komplex tekinthető: ha a
fegyverhasználat lehetősége szempontjából a béke kikényszerítésével vetjük össze, nem
feltétlenül mutatható ki elválasztó tilalom. Van ugyan olyan altípusa, ahol kifejezetten
tilalmazott a fegyverhasználat, azonban a mára tipikusnak mondható mandátumok esetében
akár robosztus fegyverhasználatra is sor kerülhet. Ennek megfelelően a szabályozás során az
elhatároló ismérv a konfliktusban részt vevő felek hozzáállása a békemissziós szerephez:
legalább egy ezt ellenző fél részvétele folytán a béke kikényszerítése már az alkalmazás
fogalmi kategóriájába sorolja át a tevékenységet.332 Az idézet ugyanakkor rámutat az
alkalmazás legalább kettős értelmezésére: a legális definícióval szemben a tényleges

332

„A korábbi mandátumokban szereplő „küldetés védelme” (defense of the mission) kifejezés már az
önvédelemnél tágabb esetkört fog át, tartalmát tekintve pedig sokkal bizonytalanabb. A megfogalmazás emellett
megtévesztő is, hiszen – jóllehet, az eredeti szándék szerint a célja az önvédelmi helyzet kiterjesztése lett volna –
valójában nem védelemről van szó, hanem a küldetés – szükség esetén fegyveres erő alkalmazásával történő –
végrehajtásáról. (…) Az erőteljes békefenntartás fő szabály szerint magában foglalja a fegyveres erőnek – az
ENSZ Biztonsági Tanács és a befogadó nemzet, vagy a konfliktusban érintett felek egyetértésével történő –
harcászati szintű alkalmazását is. Ezzel szemben, az ENSZ Alapokmány VII. fejezete szerinti békekikényszerítés
nem teszi szükségessé a konfliktusban érintett felek egyetértését, sőt lehetővé teszi a fegyveres erők stratégiai és
nemzetközi szintű igénybevételét is, amelyet az Alapokmány 2. cikk 4. pontja fő szabály szerint – a Biztonsági
Tanács kifejezett engedélyének hiányában – tilt a tagországok számára.” Varga (2014 b) 16-17.pp.
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harctevékenységgé fajulás végső soron a békefenntartást333 is a katonai alaptevékenység
körébe sorolhatja át (legalábbis átmeneti jelleggel) anélkül, hogy ténylegesen a missziót
megalapozó közjogi döntés eljárásrendjét megkérdőjelezné. Feltételezve a békefenntartásban
biztosítható felhatalmazás maximumát, a közjogi felhatalmazás tárgya végső soron ugyanúgy
az emberi élet kioltása is lehet,334 mint ahogyan az az alkalmazás esetében is adott. Szükséges
ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a közjogi hatáskör-megosztás során a békefenntartó
tevékenység alkalmazástól elválasztott engedélyezési szabálya végső soron preferenciális
kezelést alapozott meg a nemzetközi legitimáció magasabb fokára tekintettel.
A békemissziós tevékenység során ugyanakkor már utaltunk a felhasználás vonatkozásában is
felvethető tartalmi azonosságra: a nem halálos fegyverekkel történő tömeg-kezelés végső
soron azonos a szükségállapoti karhatalmi tevékenységgel, alkotmányos terminológia szerint
a felhasználással. Az alkalmazás és felhasználás fegyveres, illetve fegyver nélküli katonai
feladatokhoz kötése vonatkozásában mégsem értünk egyet Kádár Pál értelmezésével.335 E
vonatkozásban ugyanis az 1989-ben még indokolási szinonimaként használt alkalmazás és
felhasználás fogalma a NATO csatlakozással összefüggő alkotmánymódosítások során
elhatárolásra került, amely a katonák kivételes szükségállapoti felhasználását járulékos és
feltételes jelleggel kapcsolta a rendvédelmi szervek alaptevékenységéhez oly módon, hogy a
definíció a régi Hvt. értelmező rendelkezéseiben megjelent. Az új Hvt. így nem beemelte a
felhasználás fogalmát, pusztán technikailag az értelmező rendelkezések közül áthelyezte a
fegyverhasználati differenciálást tartalmazó szabályok közé.
Az új Hvt. így e vonatkozásban is csak megfogalmazásában új, tartalmi szempontból viszont
fenntartó jellegű. E vonatkozásban tehát a 2006-os fegyverátadási vizsgálat megállapításai
azonos

alkotmányos

alapon nyugodtak. A

nemzetközi

tevékenység mandátumból

eredeztethető jellegét és a belföldi felhasználási korlátozást éppen az különbözteti meg, hogy
333

„A békefenntartók számára tehát a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megtalálják a fegyveres erő
alkalmazásának optimális mértékét: a túl kevés erő alkalmazása, vagy a fegyveres erő alkalmazásának teljes
elkerülése éppúgy katasztrofális következményekkel járhat (ld. Ruanda, Bosznia−Hercegovina), mint a fegyveres
erő túlzott mértékű alkalmazása (ld. Szomália).” Varga (2014 b) 2.p.
334
„Az ENSZ békefenntartó alakulatok által alkalmazott fegyveres erőt mindig a fenyegető veszélyhez igazítva,
azzal arányosan, a veszély elhárításához szükséges mértékben kell meghatározni, figyelembe véve a kívánt hatás
eléréséhez minimálisan szükséges erő alkalmazásának elvét (minimum force necessary to achieve the desired
effect), miközben fenn kell tartani az érintett felek részéről a művelet végrehajtásával és a végrehajtandó
művelethez kötődő mandátummal kapcsolatos egyetértést is. (…) A szövegek a mandátum meghatározásakor
általában az annak teljesítéséhez „szükséges mindfajta eszköz” vagy „intézkedés” (all necessary
means/measures) felhasználásának lehetőségét írják elő.” Varga (2014 b) 5.p.
335
„Ebben a körben érdemes kiemelnünk, hogy a Magyar Honvédség feladatainak ellátását a korábbi
szabályozás szerint alkalmazás vagy igénybevétel keretében végezte, melyek közül az előbbi a fegyveres, az
utóbbi a fegyver nélküli feladatellátást jelentette, míg az új Hvt. a szabályozásba beemelte a „felhasználás”
fogalmát is, amely kizárólag a szükségállapoti alkalmazást foglalja magában.” Kádár (2014) 7.p.
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az alkotmányos feltételek csak az utóbbi esetben jelentenek kikerülhetetlen előzményeket. A
békefenntartás összességében egy komplex tevékenységként is értelmezhető, amelyben az
alkalmazási és felhasználási jellegű elemek keverednek az egyéb, békeidőszaki tevékenységi
formákkal. A tevékenység veszélyes, bár nemzetközi kötelezettségekből eredő jellegére
tekintettel az elkülönült engedélyezési folyamat, illetve a szolgálatteljesítés eltérő szabályai
ugyanakkor indokoltak és visszaigazolhatóak. Utóbbihoz egyébként nem szükséges a
különleges jogrendi feladatokkal való rokonítás a szolgálatteljesítés körülményeinek
hasonlósága ellenére sem, mivel a 70/2009. (VI.30.) AB határozattal a sui generis jelleget
visszaigazolta.

5.6.

Fejezeti értékelés

1) A Magyar Honvédség feladatrendszere egyértelműen szabályozott és teljes-e?
A tárgykör módosításai során az irányítási jogkörök függvénye volt: minél több jogosultság
került a Kormány kompetenciájába, annál több feladat-elem került alkotmányos szinten
rögzítésre. Ennek következtében legalábbis aránytalanná vált az az eredeti elképzelés, amely
szerint az alkotmányos alapfeladat kibontását szolgálja a sarkalatos törvényi szint. Mivel a
jogalkotás általános szabályai szerint nem lehet megismételni alacsonyabb szabályozási
szinten alkotmányos tartalmakat, a feladatok alaptörvényi fontossági sorrendjét részlegesen
korrigálva a fegyverhasználati jog oldaláról kerültek be funkcionális szempontból jelentős
tartalmak, mint a Szent Korona (és a hozzá tartozó jelvények) őrzése, vagy a hadi-kegyeleti
tevékenység. Az új Hvt. 36. §-ának további járulékos értékelési eleme az ellenértékhez
kötöttség kérdése, illetve a protokolláris jellegű feladatok kiterjedése.
Ehhez képest nem lenne elvi akadálya a korábbi alapfeladat-centrikus megfogalmazásra való
visszatérésnek sem, még a NATO 2010-es Stratégiai Koncepciójának 4. pontjával való
összevetésben sem: a kollektív védelmi fordulat – elrettentési elemével együtt – dominánsan
katonai feladat, a krízis-menedzsment (válságkezelés) már katonai és civil képességek
összhangjára épít, a kooperatív biztonság, a NATO területén túli szövetségek építése pedig
dominánsan nem katonai feladat. Míg valamennyi feladatcsoportot összeköti a civil politikai
döntéshozatal primátusa, a végrehajtás katonai minősége már alapvető fokozatbeli eltéréseket
hordoz. Ha pedig az R2P ENSZ által kanonizált morális kötelezettségének visszaélésszerű
hivatkozására tekintünk az ukrajnai konfliktusban, valószínűsíthetjük a területen kívüli
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feladatok jelentőségének szövetségi szintű csökkenését, ami további érv a kettős alapfeladatra
(a haza katonai védelme és a kollektív védelem) történő visszalépésre.
Nem lehetünk ugyanakkor a nemzetközi trendek, különösen a hibrid hadviselés tapasztalatai
alapján biztosak abban, hogy a rendőri szervek és a fegyveres erő feladatrendszere a
szükségállapot szintjét el nem érő konfliktusok esetében olyan mélységig szétválasztható-e,
mint az a rendszerváltást követően német példára általánossá vált. A váratlan támadás
elhárításához „szükséges intézkedések” megtétele ugyanis – a küszöb alatti konfliktus
elhúzódása esetén – egyre inkább közös tevékenységi irányok felé orientálja a szabályozás
szintjén elkülönített, de egymás erősítésére alkalmas egységeket. Ha mindezt az alulminősítés
trendjével is összekapcsoljuk, a rendszerváltás egyik legalapvetőbb korlátozó hagyományának
elhagyását vagy rugalmasabbá tételét kell felvetnünk.
Összevetve mindezt a megelőző tárgykörrel: ha a feladatrendszer érdemi felülvizsgálata nem
is valószínű, fejlesztendő terület a külszolgálati (háborús küszöb alatti) szolgálatteljesítés,
különösen annak fegyverhasználati vonatkozása, a felszerelési modernizáció elsődlegesen
nem szabályozási problémájával együtt. Külön kiemelendő, hogy a légierő fegyverhasználati
szabályait az új Hvt. 60. §-a filozófiaváltás nélkül vette át oly módon a korábbi törvényből,
hogy az – a politikum döntéshozatali részvétele nélkül – szakmai-technikai döntésként kezeli
szélsőséges esetben a nem engedelmeskedő polgári repülőgép lelövését is. Mindez a NATO
közös légvédelmi projektjeire (Szlovénia, BAP) figyelemmel rövidesen Magyarország
területén kívüli értelmezési-alkalmazási dimenziót is nyer, amelyre a szabályozás már régebb
óta elvi lehetőséget biztosít. Elsődlegesen a politikum mérlegelési tartományába tartozik,
hogy az eljárásrendből adódó nyilvánvaló kényelmetlenségek ellenére az eredendő
makropolitikai következményekkel járó döntés fenntartható-e a jelenlegi döntéshozatali
szinten, szakmai vezetői és nem politikai irányítói kompetenciaként.

2) A szervezet, a vezetettsége és a műveletek fenntarthatósága biztosított-e a szabályozás
alapján?
A szervezeti fogalomrendszer szempontjából az Alaptörvény két markáns szimbolikus elemet
tartalmaz: a fegyveres erő terminológia visszaemelését és a rendvédelmi szervek fogalmának
(részben megvalósult) elhagyását. Az első – a kizárólagosságra utaló egyes számra tekintettel
– kizárja annak lehetőségét, hogy további fegyveres erő megalakítható legyen (egyfajta gárdatilalmi rendelkezésként) az evidensnek tűnő határőrségi nosztalgia mellett is. A Honvédség
127

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

fogalmi elemei az új Hvt. 35. §-a szerint, hogy polgári irányítás alatt áll (az önjáróság
tilalma), függelmi rendszerben működik (hierarchia és parancs-végrehajtási kötelezettség),
önkéntességen, egyes különleges jogrendi időszakokban emellett hadkötelezettségen336 alapul,
állami szervezeti jelleggel, egyes elemeiben igazgatási feladatokkal. Mindemellett a Magyar
Honvédség sajátos állami szervezet.
Ugyan a vezetési probléma alkotmányossági mérlegelését az Alkotmánybíróság – elkerülendő
a modellek közötti választást – visszautasította, azonban a 48/1991. (IX. 26.) AB határozat
következményeivel csak részlegesen összehangolt, de attól eltérően funkcionális közelítésen
alapuló integráció a miniszteri szinten perszonáluniót eredményezett. Ezen túl az integrált
minisztériumi szervezet működtetése – a vezetési rendben a szakirányítás és a vezetés
jogköreinek jelenleg kormányrendeleti szintű szétbontásával – ténylegesen a vezetés és
irányítás összeolvadását eredményezi. Ez akkor is igaz, ha a Hvt. 45. § (1) bekezdése már a
Magyar Honvédség belső viszonyainak szabályozása körében elkülöníti a miniszteri jogkörök
ellátásának módozataiként a személyesen ellátott irányítást, a közigazgatási államtitkár útján
folytatott szakirányítást és a vezérkari főnök útján gyakorolt katonai szakirányítással
kombinált vezetési jogkört, amelyet a vezérkari főnök vonatkozásában a 46. § (1) bekezdése a
Magyar Honvédség egészére vonatkozó szolgálati elöljárói jogkörrel egészít ki.337
A műveletek szempontjából mindez a parancsnoki lánc folyamatossága és egyértelműsége
szempontjából nyer jelentőséget: figyelemmel a direkt szövetségi alárendeltségbe helyezés
lehetőségére, az irányítás és vezetés esetleges összecsúszása a nemzetközi együttműködés
szempontjából inkább előny, mint hátrány. Osztott hatáskörök megléte esetén ugyanis a
nemzeti döntéshozó beazonosítása már vitathatóvá válik, amely alapjaiban veszélyezteti az
együttműködésre képességet. E vonatkozásban a lineáris alárendeltségi lánc pozitívabb
hatású, mint amit az irányítási és vezetési jogkörök esetleges, szervezeten belüli
szétválasztása eredményezne. A nemzetközi együttműködésben ugyanis bevett, hogy az
érintett állam egyes jogköröket fenntart magának: a nyilatkozattételre jogosult ugyanakkor a
teljes hazai irányítási és vezetési intézményrendszer általi felhatalmazottság vélelme alatt tud
csak felelősen dönteni, amely döntés előkészítése során a különböző szakmaiságok
összehangolását is meg kell valósítani, a koordinációért viselt felelősség kiemelésével.

336

Az Alaptörvény XXXI. cikke e fogalmat nem feltétlenül gyűjtőfogalomként alkalmazza, különösen nem utal
annak általánosságára.
337
E vonatkozásban az új Hvt. a 2010-ben kialakult feladatmegosztás konszolidálását tűzte ki célul, a részletes
törvényi feladatköri felsorolások mellőzésével.
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6. fejezet
A kivételes hatalom / különleges jogrend

6.1.

Az Alaptörvény különleges jogrendi rendszere
„Amivel vitatkozik az ember: a hatalomgyakorlás állami
összefüggései. Itt nincs minden rendben. Az erős és
hatékony állam nagyon fontos, de nem fogyaszthatja el
villásreggelire a többségi elv a hatalommegosztást. Nem
mondom, hogy erről van szó, de hajlam van rá. A
népszuverenitás mindenhatósága pedig megélt és rossz
élmény.”338

A haza katonai védelme, mint elsődleges alapfeladat átvezet a különleges jogrend (korábban
minősített időszakok kivételes hatalom,) alkotmányossági dilemmáihoz, ahol a hatékonyabb
állami működés érdekében az Alaptörvény határozza meg a lehetséges „vészreakciók”
alapvető tartalmi és eljárási kereteit. Az időleges hatalomkoncentráció a sajátos körülmények
között az eredményesség érdekében, a hatékonyságot rontó kontroll-intézmények fenntartása
vagy kiépítése mellett – ebben foglalható össze a szabályozás filozófiája: a szabályok céljuk
szempontjából a hatékonyság fokozására, vagy a visszaéléstől való félelem által motiváltan
védelemre irányulnak. Minél nagyobb az alkotmányos életrendre leselkedő veszély, annál
többfélék az eszközök, és kisebbek a garanciák: a magyar szabályozás különös részletessége
és differenciáltsága339 a háromoldalú kerekasztal-tárgyalások érzelmi tematizációja folytán az
1956-os magyar, az 1968-as csehszlovák és az 1981-es lengyel események által is
meghatározott, bár a rendszert a délszláv háború és az Alkotmánybíróság döntései is

338

Kővári (2012) 171-172. pp.
Lásd Simicskó (2008) 61.p.: „A magyar szabályozás részletesebben kibontja a különféle veszélyhelyzeteket,
míg a nemzetközi gyakorlatban a katonai típusú fenyegetések és a természeti katasztrófák okozta válsághelyzetek
kerültek egy-egy minősített időszaki kategóriába. Elgondolkodtató, hogy nem kellene-e a nemzetközi
szabályozáshoz közelíteni a hazai gyakorlatot. Az lényegesebb kérdés azonban, hogy válsághelyzetekben a gyors
reagálást lehetővé tevő védelmi rendszer ténylegesen működőképes-e?” A minősített időszaki kategóriák
szükségességi mérlegelésének igényét érintő érvelés nem az egymást részlegesen átfedő szabályozási szituációk,
hanem a nemzetközi gyakorlatban kimutatható szabályrendszerek darabszáma szempontjából nyer megalapozást.
Megítélésem szerint az eltérő időszakok mennyisége önmagában nem ügydöntő szempont: meghatározóbb, hogy
a békeidőszaki szabályrendszer átállításával „az öngyilkossági paktum”-szcenárió elkerülhető-e.
339
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színezték. A jogi érdekek kiegyensúlyozása azonban csak az alkotmányossági értékekhez
kapcsolódik, a különleges állapotoknak jogállamban van csak értelmük.340
A kezelendő válsághelyzetek és a haderő feladatrendszerének tárgykörei elvi kapcsolódásokat
hordoznak, amelyek alapján az esetkörök az okokat mérlegelve és felülvizsgálva – az eredeti
deregulációs szándék helyett – részletes szabályokat eredményeztek.341 Öt kategória maradt
fenn: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan külső
támadás, valamint a veszélyhelyzet. Az egyes időszakok korábbi terminológiával való
beazonosítását az ÁR 25. cikke, majd a 4. módosítás után az Alaptörvény a záró és vegyes
rendelkezések 23. pontja valósítja meg. A rendszert elsődlegesen Bódi Stefánia táblázatát
átvéve az alábbiakban foglalhatjuk össze:
Megoldás
jellege
Alkotmányos
minősítés
Veszély
iránya

Honvédelmi jellegű
Rendkívüli
állapot (Alt.
49. cikk)
Külső veszély

Megelőző
védelmi helyzet
(Alt. 51. cikk)
Külső veszély

Hadiállapot

Külső fegyveres
támadás
veszélye

Polgári jellegű (katasztrófa, rendészeti)
Váratlan
támadás
(Alt. 52. cikk)
Külső veszély

Háborús
veszély

Szövetségi
kötelezettség
végrehajtása

OGY –
Honvédelmi
Tanács (KE)

OGY –
Kormány

Szükségállapot
(Alt. 50. cikk)

Veszélyhelyzet
(Alt. 53. cikk)

Belső társadalmi konfliktus

Természeti v.
civilizációs
katasztrófa
Elemi csapás

A törvényes rend
megdöntésére, a hatalom
kizárólagos megszerzésére
irányuló cselekmények
Külső fegyveres
csoport váratlan
támadása

Alkotmányos
tényállás

Állami
irányítás

„

Kormány

Az élet- és vagyonbiztonságot
tömeges méretekben
veszélyeztető, fegyveresen
vagy felfegyverkezve
elkövetett súlyos erőszakos
cselekmények
OGY – köztársasági elnök

Ipari szerencsétlenség v. ezek
következményei
elhárítása
Kormány

340

Az Alkotmány 1949-es verziója nem tartalmazta a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot intézményére
vonatkozó szabályozást (1989-ig), azaz nem is volt alkotmányos értelemben vett formalizált különleges jogrend.
341
„A válságok és katasztrófák természetükből adódóan váratlanul és gyorsan alakulnak ki, és a legtöbb esetben
nagyon nehezen jelezhetőek előre. Néhány példa a teljesség igénye nélkül. Ki tudta volna megjósolni két és fél
évtizeddel ezelőtt a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesését, illetve a német újraegyesítést? A 2001. szeptember 11-i
terrortámadást és az azt követően Irakban és Afganisztánban indított katonai műveleteket? Gondolom, sokak
számára az a tény sem ismert, hogy az Egyesült Államokat az utóbbi évtizedekben ért csapások közül a legtöbb
áldozatot követelő és legnagyobb anyagi kárt okozó eseményt nem a terroristák követték el. A ’tettes’ a Katrina
hurrikán volt 2005-ben, amely New Orleans-t és környékét a földdel tette egyenlővé pillanatok alatt. De e sorban
említhetjük a Japánban történt természeti csapást (földrengés és szökőár) és az azt követő reaktorbalesetet, az
észak-afrikai / közel-keleti eseményeket és az onnan induló menekültáradatot (amelyeknek még nem tudjuk, hogy
mi lesz a vége, mindenesetre az EU máris tömeges migrációval néz szembe és legalább részlegesen kénytelen
visszaállítani a határellenőrzést), vagy a Grúzai és Észtország elleni kibernetikai támadásokat; mind olyan
események, amelyek bizonytalanságot keltenek még a történésektől távol fekvő országokban is, és mindannyian
saját bőrünkön érezhetjük azok közvetlen hatásait.”Tokovicz – Kádár – Süle – Borsos – Juhász – Petneházi –
Molnár (2012) 96-97.pp.

130

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

” 342
Alkalmazói oldalról két hibát lehet a szituációk kezelése során véteni: az eszkaláló, túlzott
mértékű vagy túl korai reakció ugyanúgy káros következményeiben, mint az elkésettség vagy
alulreagálás (ahol az állam eszköztelenség vagy döntésképtelenség miatt nem biztosítja az
elvárható beavatkozást a folyamatba). E dilemma szabályozás-technikai megoldása a
veszélyek határozatlan jogfogalmakkal való kezelése, amely lényegénél fogva mérlegelést
enged a kihirdetésnél. A szabályozásnak ugyanakkor célszerű figyelemmel lennie az okfolyamatok változékonyságára is: hiába lenne elvben ideális a kategóriák egyértelmű
elkülönítése, a tipikus ok által kiváltott folyamat következménye egy egészen más típusú
veszély is lehet, ezért nem mellőzhető a mérlegelési elem. Az elmúlt 25 év tapasztalata szerint
azonban a politikai döntéshozók következetesen az alternatívák között alulminősítve jártak el.
A minősített időszaki esetkörök bonyolultsága és terjedelme eredményezte az új Alkotmány
elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III.9) OGY határozat Mellékletének azon
javaslatát, amely a belső karhatalmi feladatrendszer korlátozásának fenntartása mellett343 csak
a két alapvető szituációt, a rendkívüli- és a szükségállapotot rendezte volna alkotmányos
keretek között,344 átmenetileg a rendkívüli jogrend gyűjtőfogalmát használva. E koncepció
tarthatatlanságára hívta fel Jakab András a figyelmet 2011. januári Magántervezetében. 345 Az
alkotmányozás végterméke így a megelőző jogállapot konszolidációját eredményezte a
filozófia-váltás helyett: az Alaptörvény fejezeti szintre emelt különleges jogrendi része, a
kapcsolódó hivatkozások a népszavazási tilalmaknál a 8. cikk (3) bekezdésében, a T) cikk
szerinti jogalkotási részben és a közpénzügyi kivételes rendelkezésben a 36. cikkben,
valamint a honvédelmi kötelezettségrendszer szolgálatteljesítési elemeiben, a XXXI. cikkben
összességükben szabályozási mélységben nem tér el az Alkotmány utolsó szövegváltozatától.
A modell szerint valamennyi időszaknál az alkotmányos tartalom: az ok, a kihirdetésre
jogosult, a szervezeti működés folyamatosságának hiánya esetén a helyettesítő döntéshozó, az
eredmény (kapcsolt döntéshozatali automatizmusokkal), az ellenőrzésre jogosult szervezet
342

Bódi (2012) 37.p
A„5. (…) A Magyar Honvédség szükségállapot idején, ha ahhoz a rendőrség alkalmazása nem elegendő,
sarkalatos törvényben szabályozottak szerint felhasználható a rend helyreállítására.”
344
„7. Rendkívüli állapot, szükségállapot, vagy sarkalatos törvényben megállapított más kivételes helyzet esetén
rendkívüli jogrend lép életbe…”
345
„A teljes államszervezeti jogtól és a teljes alapjogvédelmi rendszertől való korlátlan eltérés lehetősége példa
nélküli és átgondolatlan elképzelés. Az Alkotmány garanciális funkciója ugyanis éppen ilyen helyzetekben
mutatkozik meg, és a koncepció pont ezt üresíti ki.” Jakab (2011 b) 160.p. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a
Magántervezet a különleges állapotok között csak 3 eset, a rendkívüli állapot, a szükségállapot és a korábbi 19/E.
§ szerinti váratlan betörés összefoglalására irányult.
343
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(személycsoport), a békétől való eltérés szabályozhatósági felhatalmazása, a döntések időbeli
hatálya, meghosszabbíthatósága, részben új elemként a különleges jogrendi alakzatok
(meghosszabbítható) időbeli korlátja, valamint az Alaptörvény és az Alkotmánybíróság
érinthetetlensége.346
A békeműködéstől való legnagyobb eltérés lehetővé tétele a (totális) háború körülményei
között indokolható leginkább, az egyes további különleges jogrendi szabályrendszerek pedig
meghatározhatók az ehhez való viszonyukban. A részletes törvényi szabályok csak az eltérés
maximumát tartalmazzák, az egyes időszakokra pedig kizárhatóak egyes korlátozási
tárgykörök, illetve a helyzethez igazíthatók a konkrét viselkedési szabályok.347 A
rendszerváltoztatás óta valamennyi honvédelmi törvény a rendkívüli állapotra határozta meg a
legszigorúbb szabályrendszert, a többi minősített időszak esetében pedig egy további szabály
határozta meg, hogy mely intézkedések milyen speciális feltételekkel alkalmazhatók.
Következményei szempontjából ugyanakkor egy katasztrófa pusztító hatásában kiemelkedő
lehet, amelynek állami és a társadalmi kezelése új típusú arányosításra is indokolt lehet: a
honvédelem intézményrendszeréről a XXXI. cikk szerinti új kötelezettségi rendszer
leválasztásának ez az elvi háttere.348 A különleges jogrend alapjogi olvasata az általános
békeidejű alapjog-korlátozási rend korlátozóbb különös szabályaként értelmezhető,349 amely
az államszervezeti rész különös szabályaihoz hasonlóan, a kiváltó okok és a megvalósult
(vagy potenciális) következmények szempontjából időbeli differenciálást eredményez. Az
egyes különleges állapotok szabályozási centrumában végső soron a Kormány békeidejű
jogköreihez képest meghatározott eltérő jogkörök állnak, amelyben a többi hatalmi ág vagy
„társutassá válva” elveszti önálló jelentőségét, vagy pedig funkciója kontroll-jellegűvé válik
egy-egy emblematikus döntési pont szempontjából. A hagyományos modell a rendkívüli
állapotra vonatkozó szabályozás: a békeidejű szabályoktól történő legnagyobb mélységű
eltérést engedve, de alapvetően a két világháború elhúzódó tömegháborús modelljét követve.
346

Lásd részletesebben: Jakab – Till (2012) 429-453. pp.
Az eredmény egy működőképes kompromisszum: elégséges az egyes tárgykörök tól-ig rendszerén belül a
konkrét ok kezelése szempontjából szükséges intézkedések ad hoc bevezetése. Más kérdés, hogy a részletes
sarkalatos törvényi szabályozás követelményének e megoldás fogalmilag nem tehet maradéktalanul eleget.
348
„A polgári védelmi kötelezettség eddig is létezett az állampolgári kötelezettségek részeként, most azonban
kitágították alkalmazásának kereteit. (…) 2012. január 1-jétől a kötelezettség az öregségi nyugdíjkorhatárig
terheli a férfiakat és a nőket egyaránt. Ezen időponttól a polgári védelem eddigi rendszere is megváltozott. A
szervezet két nagyobb csoportból áll: az önkéntes és a köteles polgári védelmi szolgálatból. Előbbihez a speciális
tudással rendelkező önkéntes szervezetek, köztük a kutyás, a barlangi, a vízi, a búvár- és a hegyi mentők
tartoznak majd, akik veszélyhelyzetben mozgósíthatók; e szervezetek állami forrásokra is pályázhatnak. Utóbbi,
a ’köteles’ kategóriába azokat sorolják, akiknek speciális eszközük (traktor, lánctalpas gép, szivattyú) vagy
speciális szaktudásuk van (biológusok, vízépítő- vagy nukleáris mérnökök), továbbá azokat, akiket a fizikai
erejük miatt tudnak bevetni például a gátépítéseknél.” Bódi (2012) 41-42.pp.
349
E tematikát a tanulmány az alapjogi részhez kapcsoltan tárgyalja.
347
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Ehhez képest a „háborús küszöb alatti nemzetközi konfliktusok”, illetve a hadviselés hibrid
módszerei folyamatos értelmezési kérdéseket vetnek fel: hol az a határ, ahol az állami
önvédelem nemzetközi jogilag általánosan elismert joga már gyakorolható. Az Alaptörvény
ennek biztosítására tartja fenn a két katonai védelmi „előszoba-tényállást”: a váratlan
támadás azzal a dilemmával van összefüggésben, hogy az állam tartózkodni kíván ugyan a
Honvédség országon belül harcszerű alkalmazásától, azonban a határ menti lokális fegyveres
konfliktus esetén is biztosítani kell időveszteség nélkül az ország területi épségét, elkerülve
ugyanakkor nemzetközi jogi szempontból a hadviselő féllé válást. A megelőző védelmi
helyzet közvetlen kiváltó oka a komplex politikai igény, hogy a hadkötelezettség
békeidőszakban ne legyen visszaállítható, ugyanakkor egy eszkalálódó nemzetközi
környezetben az állam ne váljon eszköztelenné, mivel az az 50/2001. (XI.29.) AB határozat
alapján alkotmányellenes mulasztás. Az állam cselekvési kötelezettségének eleget téve az
Alaptörvény a Kormány elsődleges felelősségi körébe utalja a külső fegyveres támadás
absztrakt veszélye esetén szükséges intézkedések megtételét. A szövetségi kötelezettség
teljesítése, mint másik lehetséges kihirdetési feltétel elsődlegesen a katonai jellegű állami
feladatok ellátásához kapcsolódik, kihatásában ugyanakkor a tág értelemben vett közigazgatás
„fokozott sebességbe kapcsolását” hordozza. A honvédelmi típusú válságszituációk
kezelésére felkészülés és felkészítés feladatai ugyanis a fegyveres harcot felvállalni hivatott
Honvédség tevékenységén túlmutató össz-államszervezeti feladatok.350
A szükségállapot oka az Alaptörvényben – eltérően a korábbi katasztrófákra is kiható
alkotmányos szabályoktól – homogén, belső eredetű, kiterjedt fegyveres-erőszakos
cselekményekként értékelhető, amely elsődlegesen rendészeti típusú állami beavatkozással
kezelhető. Katonai oldalaként ugyanakkor jelentőséget nyerhet a hadijog nem nemzetközi
fegyveres konfliktusokra vonatkozó ága. A 2012-es sarkalatos törvényi feladatmegosztás
során a katasztrófavédelmi szabályozás önállósulásán túl a BM részéről nem merült fel az új
Hvt. további profiltisztításának kezdeményezése. A jelenlegi keret viszont a rendőrségi
350

„A Hvt. Vhr. 1. § b) pontja alapján (…):
 a honvédelmi igazgatás is a közigazgatás, azon belül pedig az államigazgatás része, a honvédelmi
igazgatási feladatok végrehajtásában azonban részt kell, hogy vállaljanak az önkormányzati
intézmények is;
 a honvédelmi igazgatás elkülönült feladat- és szervezetrendszert alkot a védelmi igazgatás szerteágazó
rendszerén belül;
 a honvédelmi igazgatás körébe tartozó feladatok ellátása nem csupán az ország védelmére létrehozott,
valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek dolga, hanem a honvédelemben közreműködő más
szerveknek (pl. oktatási intézmények, gazdasági társaságok stb.) is részt kell venniük a végrehajtásban;
a honvédelmi igazgatási tevékenység nyilvánvalóan sokkal többet jelent, mint – a Hadtudományi Lexikon
szóhasználatával élve – ’a honvédelmi törvényben meghatározott személyes és vagyoni jellegű honvédelmi
kötelezettségek teljesítése feltételeinek és kikényszerítésének biztosítása’.” Varga (2012) 74-75.pp.
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törvénybe áthelyezést indokolná, a Hvt.-ben a felhasználási szabályokat fenntartva, bár a
küszöb alatti konfliktusok fejlődése ettől eltérő szabályozási igényeket is eredményezhet.
A veszélyhelyzet elnevezése némileg megtévesztő, mivel itt nem a különleges jogrend
indokát, a katasztrófát jelöli meg, ráadásul a szóösszetétel második felében – tartalma szerint
– az állapot kifejezést kellene használni. Ez a különleges jogrend egyetlen olyan eleme, amely
nem fegyveres védelemre irányul, előfordulási valószínűsége ugyanakkor a többi esethez
képest lényegesen nagyobb. Különösen igaz ez a dominó-effektusra351 épített szabályozási
filozófia alkalmazása esetén, amely a katasztrófa352 veszélyének kialakulásától a folyamatot
egészben szemlélve, annak mielőbbi megszakítására törekszik a következmények
minimalizálása érdekében. Így a kapcsolódó sarkalatos szabályozás során a veszélyhelyzet a
katasztrófa-szituációk folyamatosan érvényesülő szabályaival együtt a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybe
került, megtörve ezzel a minősített időszakok korábbi egységes szabályozási rendjét.
A szabályozási rend fejezetiségi elvét megtörik az Alaptörvényben a kapcsolódó funkcionális
szabályok a jogalkotás, a közvetlen demokrácia és az eltérő gazdálkodás körében. Az
alkotmányos szabályozás esetleges szűkíthetősége vonatkozásában először e kérdéseket
vizsgáljuk. Előzetes kiindulópontként rögzítjük annak szükségességét, hogy a kivételek
meghatározása, különösen az országgyűlési kompetenciákhoz képest célszerű alkotmányos
szinten, kizárva annak lehetőségét, hogy az esetleges nyitott kivételi lehetőség Alaptörvényrontóvá tegye a (sarkalatos) törvényi kiutalást. Ha a különleges jogrendhez sui generis
jogforrások (köztársasági elnöki rendelet, Honvédelmi Tanács rendelete) kapcsolódnak, azok
szerepeltetése az Alaptörvényből így nem mellőzhető: az Alkotmány korábbi 7/A. §-át
fenntartó T) cikk szükségességét a 121/2009. (XII. 17) AB határozat igazolja vissza,
különösen a törvénytől eltérő szabályozási lehetőség miatt.

351

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 3. § 4. pontja szerint dominóhatás: „a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekben bekövetkező
olyan baleset, amely a közelben lévő más, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre átterjedve a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét és lehetőségét megnöveli, vagy a bekövetkezett veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja.”
352
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 3. § 5. pontja szerint katasztrófa: „a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését
el nem érő olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető
ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja,
hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek
előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint
az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve
nemzetközi segítség igénybevételét igényli.” Korábbi meghatározását lásd: Patyi S (1997) 34.p. A két definíció
legmarkánsabb eltérése a békeidejű működéstől való eltérés szükségességének elhagyásában ragadható meg.
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Az országos népszavazási tilalmakat tartalmazó 8. cikk (3) bekezdése esetében – figyelemmel
a szövegnek a korábbi 28/C. § (5) bekezdésétől való eltérésére is – szükséges annak
vizsgálata, hogy a honvédelmet és a különleges jogrendet érintő elemek kizárása feltétlenül
alkotmányos szinten indokolt-e. Itt ugyanis az Országgyűlés eredendő kompetenciájához
kapcsolódó jelleg a népszavazás potenciális esetköreit eleve is szűkíti. A népszavazás
általános korrekciója, valamint az új honvédelmi tárgykörök így értelmezést igényelnek.
Komáromi László alapján kiemelhető három olyan általános korlátozási irány, amely a
honvédelem potenciális népszavazási tárgyköreire közvetlen hatással van: a részvételi küszöb
felemelése,353 a nemzetközi szerződéseket érintő tilalom általánosabb megfogalmazása,354
valamint a bonyolult témák kizárása.355 Abból a kiindulópontból közelítve, hogy a
honvédelmi kérdésekben a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat következetesen a közvetett
demokráciának biztosított elsőbbséget, az Alaptörvény további pontosításaival együtt
vizsgálva megállapítható, hogy a közvetlen demokrácia kizárása sikeresebben valósult meg.
Ez a status quo védelme szempontjából igaz, mivel a szabályrendszer népszavazás útján
történő dinamizálásának eszköze került kizárásra. Mivel nem ismert olyan kihívás a
honvédelem területén, amelynek megítélésében a politikum és a társadalom között markáns
eltérés lenne valószínűsíthető, végső soron a jogbiztonság érdeke is visszaigazolja a
szabályozási irányok eredőjét. Az már más kérdés, hogy például a honvédelmi kötelezettségrendszer hipotetikus szigorítása előidézhetné-e a két értékelési szint markáns elkülönülését.
Ebből a szempontból az új népszavazási rendszer az innovációkkal szemben hat.

353

„Visszatérnénk valóban a NATO-népszavazás kedvéért leszállított érvényességi küszöbhöz, ami ’90 és ’97
között fennállt, tehát ez azt jelenti, hogy miután az elsődleges hatalomgyakorlási forma az a közvetett
hatalomgyakorlás, tehát az országgyűlési választásokon a nép a hatalmat a parlamenti képviselőkre átruházza,
és ettől egy kivételes hatalomgyakorlási forma a népszavazás, amivel természetesen a nép élhet, visszaveheti ezt
a hatalmat, de ebben az esetben szerintem indokolt és elvárható az, hogy legalább minden második
választópolgár vegyen részt a szavazáson.” Gulyás Gergely, InfoRádió, Aréna, 2011. április 1.” Idézi:
Komáromi (2014) 10. p. 13. lábjegyzet.
354
„A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos korábbi tilalom az Alaptörvényben új megfogalmazásban szerepel.
Az Alkotmány ennek kapcsán úgy rendelkezett, hogy „hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról” nem lehet országos népszavazást tartani [28/C. §
(5) b)]. Az Alaptörvény mindössze annyit mond, hogy „[n]em lehet országos népszavazást tartani nemzetközi
szerződésből eredő kötelezettségről” [8. cikk (3) d)]. Bár az új szabálynak a régiével azonos jelentéstartalom is
tulajdonítható, a lakonikus megfogalmazás nyitva hagyja eltérő értelmezések lehetőségét is.” Komáromi (2014)
6.p.
355
„A téma (akár az alkotmány, akár a választójogi szabályok) túlzott bonyolultságára, összetettségére való
hivatkozásnak is elsősorban alulról jövő, egyes részletek módosítására irányuló kezdeményezésnél lehet csak
némi alapja, a népképviselet által szakszerűen kidolgozott módosítások utólagos népszavazásra bocsátására ez
az érv nehezen alkalmazható. Az alkotmány-referendumok történetileg és jelenkorban is viszonylag széles
elterjedtsége, s gyakran kötelező volta is viszonylagossá teszi ezt az érvelést.” Komáromi (2014) 15. p.
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Ad h) pont:

a korábbi szövegváltozathoz képest a hadiállapot, valamint a rendkívüli és

szükségállapot mellé a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének és meghosszabbításának
ügye beemelésre méltó parlamenti jogkör, azonban ennél nagyobb jelentőséggel járna a
megelőző védelmi helyzet körülményei között a hadkötelezettség aktiválására vonatkozó
külön döntés kérdése, mivel – eltérően a rendkívüli állapottól – itt független döntési
szituációról van szó. A hadkötelezettség visszaállításának kérdése tehát – önálló tilalmi
fordulat hiányában – népszavazásra bocsátható lenne.
Ad i) pont:

Az Alkotmány alanyilag és tárgyában korlátozott kizárásra irányult: csak a

Magyar Honvédségre és a két alkalmazási opcióra vonatkozott. Ehhez képest a 47. cikket
megelőző terminológiára hivatkozás kivonja az állomásozási esetköröket, valamint a külföldi
fegyveres erők Magyarország területét érintő tevékenységét is a népszavazhatóság hatálya
alól: mindkét korrekció a honvédelem szempontjából indokolt különös tekintettel arra, hogy a
tevékenység-engedélyezések zöme, mint kormány-jogkör amúgy sem szavaztatható.
Mindezekre tekintettel a népszavazási cikkben a konkrét honvédelmi kivételek korrekcióját
szükséges, de nem elégséges mértékűnek minősíthetjük amellett, hogy a megelőző védelmi
helyzet limitált időtartama valószínűleg fizikailag sem tenné lehetővé a hipotetikus
hadkötelezettség-visszaállítási népszavazás lefolytatását.
A pénzügyi alkotmányosságra vonatkozó korlátozásokat oldó 36. cikk (6) bekezdés esetében
alkotmánybírósági determináció nincsen, a válságreagálás központi forrásainak megnyitási
lehetősége pedig lényegesen kisebb mozgásteret enged, mint a tartós és jelentős
nemzetgazdasági visszaesésre utaló fordulat. Az már más kérdés, hogy a rendelkezés
alkalmazási köréből a megelőző védelmi helyzet, mint előkészületi szituáció mindenképpen, a
lokális váratlan betörés pedig valószínűsíthetően limitált következményei miatt zárható ki. A
további esetkörökben viszont a jelentős gazdaság-visszavető hatás már vélelmezhető.

6.1.1. Az Alaptörvény és az új Hvt. kapcsolódó szabályai
A tipikusan az Alaptörvény önálló fejezetébe, a 48-54. cikkekbe foglalt különleges jogrend
elsődleges törvényi részletszabályait a párhuzamosan előkészített, de részben konkuráló
érdekeket hordozó új Hvt., valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény tartalmazza. Az alrendszerek
önállósulására irányuló szabályozói törekvéshez képest a Honvédség katasztrófavédelmi
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feladatainak alaptörvényi szintű megjelenítése túlbiztosításnak tűnik annak ellenére, hogy a
légoltalmi feladatcsoport honvédelmi esetkörhöz tartozására a korábbiakban már utaltunk.
Mivel az alaptörvényi szabályozás elemzésének statikus-intézményi oldalát a Jakab Andrással
közösen jegyzett tankönyvi fejezet356 részletesen tartalmazza, e részben csak néhány kiemelt
hatalomgyakorlási és hatásköri sajátosság exponálására törekszünk.
A különleges jogrend a hatalommegosztási kérdéskör legalábbis átmeneti feladása
szempontjából – látszólagos elvontsága ellenére is – visszatérő módon a közjogi viták
kereszttüzében állt. Adott volt egy önmagában relatíve terjedelmes alkotmányos
szabálytömeg, amelynek gyakorlati felhasználhatósága csak kivételes körülmények között
merült fel. Mivel a probléma a hatalommegosztás lényegéhez intéz kihívásokat, amelyek az
alkotmányosság súlypontjának megkérdőjelezésére is alkalmasak, hipotetikusan önálló
akaratképzésre törő és hatékony fegyverzettel ellátott hadsereget feltételezve végső soron a
demokrácia lebontására és a katonai diktatúra kialakítására is alkalmas lenne.357 A kivételes
hatalom hatékonysági célja csak akkor igazolható, ha annak kitágított eszközrendszere nem
választható

el

az

eredendő

céltól,

a

demokratikus

intézményrendszeren

alapuló

alkotmányosság visszaállításától. E ponton ugyanakkor az alkotmányos és a törvényi szint
viszonya különösen kitett az alkotmányvédelemből kivont nyitott szabályozás veszélyének: a
„ sikamlós lejtő”-vel szemben csak az alkotmányos részletesség nyújt alternatívát.
A terjedelmi racionalizálás eszközei a szabályozás mélysége felőli közelítések, illetve a
tipológia nyitottságára építő kísérletek lehetnek. Az első esetben csak a politikai mérlegelés
folytán leglényegesebb közös és elvi szabályok, míg az utóbbiban csak a legveszélyesebbnek
minősített

időszakok

maradhatnak

alkotmányos

szinten.

A

kevésbé

kockázatos

hatalomgyakorlási szituációk alacsonyabb szinten is szabályozhatóvá válnak. Az utóbbi
megoldás ugyanakkor azt a veszélyt hordozza, hogy – túllépve az alkotmányos taxáción – a
hatalom-kiterjesztésre törő végrehajtó hatalom egyre kreatívabbá válik saját jogköreinek
kiterjesztésében mind az okok, mind pedig a kapcsolódó eszközök szempontjából. Az utóbbi
elem kísértésének fokozására alkalmas az a szabályozási módszer is, amelyik a felmerülő
változatos szituációk és differenciált kezelési módok mátrix-szerű kialakítása helyett a
maximális eltérés behatárolására és a felmerült konkrét szükséglet beazonosításán alapuló
konkrét mérlegelésre épít. A demokrácia-deficit kockázata ezáltal többszöröződik, azonban
356

Jakab – Till (2012) 429-453. pp.
E szempontból a dilemmák és veszélyek plasztikus ábrázolását hordozza a Csillagok Háborúja – saga I-III.
része.
357
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minden egyes potenciális válságra képtelenség olyan részletes szabálytömeget előállítani,
amely mérlegelhető feltételek és eszközök nélkül egyértelmű orientációként szolgálna.
Alkalmazhatóak szabályozási modellek, válságreagálási kézikönyvek és döntési pont-listák,
de végső soron a valós idejű felelős politikai döntés – az utólagos felülmérlegelés korrekciós
lehetőségével – nem mellőzhető.
Az sem véletlen, hogy az Alkotmánybíróság a minősített időszaki törvény elmaradása
ügyében évekig nem döntött, utólag pedig – az egyes intézkedésekre vonatkozó korrekció
lehetőségének nyitva hagyásával – rendszerszinten megengedő döntést hozott.358 A régi Hvt.
ugyanis csak a tárgykör önálló szabályozandóságára utalt a határidő tűzésével, azonban nem
tartalmazott ténylegesen hatályon kívül helyezést a minősített időszaki rész vonatkozásában.
Mivel pedig az Alkotmányhoz képest minden sarkalatos törvény ’külön törvény’-t jelent, az
eredeti politikai kompromisszumtól eltérés ellenére sem következett mechanikusan az a
követelmény, hogy a honvédelmi törvényhez képest is külön törvényben kell a minősített
időszaki szabálytömeget elhelyezni, ha már a politikai kompromisszumok bölcsessége adott
mélységben a honvédelmi törvény(ek)hez kapcsolta. Az alkotmányozó az okokat és
minősítési körülményeket feltételekkel körülbástyázva az Alaptörvényben tartotta, így az csak
a rendszerezettség fokában és részben terminológiájában tér el az Alkotmánytól.
Konkrét, de alig exponált veszélye e szabályozási rendszernek az időbeli dimenzió egyes
szervezetekre ható eleme: míg a különleges jogrend elemeinek többsége a Kormány pozícióját
erősíti, a szükségállapot szabályozása körében a köztársasági elnök jogkörei sui generis
korlátozásként értékelhetők, a rendkívüli állapotban ugyanakkor eltűnik a domináns
békeidőszaki hatalmi centrum, azzal, hogy valamennyi tagja egy szélesebb politikai
összetételű testület, a Honvédelmi Tanács tagjává válik a köztársasági elnök vezetése mellett.
A

megváltozott

háborús

hatalomgyakorlási

centrum

hatásköre

vonatkozásában

a

legjelentősebb szabály az új Hvt. 30. § (2) bekezdése, amely – akadályoztatás esetén – az
Országgyűlés nevesített jogkörein túl a teljes jogkört a testülethez vonja az Alaptörvény 49.
358

„Az Országgyűlés a Hvtv1. 3. § (2) bekezdésében említett külön törvényeket a 3. § (3) bekezdésében megjelölt
időpontig nem alkotta meg. Új szabályozási koncepciót jelenített meg a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (Hvtv2.), amelynek 209. § 4. pontja hatályon kívül helyzete a Hvtv1-et.
(…) Az Országgyűlés az Alkotmány 19/D. §-ának és a 19/E. § (3) bekezdésének végrehajtására szolgáló
rendelkezéseket egy törvényen belül, a honvédelemre és a Magyar Honvédségre vonatkozó alapvető szabályok
között helyezte el. Ez a konstrukció az Alkotmány és az alkotmánybírósági gyakorlat alapján nem kifogásolható,
mivel a szabályozási tárgykör indokolhatóvá teszi a törvényalkotók megoldását. (…) Mivel az indítványozó
általában véve kifogásolta az Alkotmány 19/D. §-a és a 19/E. § (3) bekezdésének végrehajtásáról rendelkező
törvényi szabályozás megalkotásának elmulasztását, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta, hogy a Hvtv2.-ben
megalkotott szabályozás az egyes részterületeken minden tekintetben megfelel-e az Alkotmány egyes
rendelkezéseinek.” 102/E/1998. AB határozat Indokolás III/2.2-2.3.
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cikk (2) bekezdése alapján ide tartozó elnöki és kormány-jogkörök mellé. A III. fejezet
további rendelkezései a változó taglétszámú szervezet határozatképességi számítási elveit
rögzítik azon a módon, hogy abban a folyamatos kormányzati többség mellett az ellenzéki
részvétel szerepe elsődlegesen a legitimitás erősítését és az alternatíva-képzés kivételes
lehetőségét biztosítja. Változatlan az a kompromisszum is – amely a polgári irányítás
folyamatossága érdekében –vezérkari főnök katonai szakértelmét az Alaptörvény 49. cikk (1)
bekezdése alapján a tanácskozási jogra korlátozza.
A Honvédelmi Tanács az Alaptörvény 49. cikk (2) bekezdés változatlan szabályai alapján
gyakorolja az Országgyűlés átruházott jogait és a teljes 2000-es változat szerinti országgyűlési
csapatmozgási katalógust, valamint a köztársasági elnök és a Kormány jogainak teljességét. A
megváltozott háborús hatalomgyakorlási centrum hatásköre vonatkozásában a legjelentősebb
sarkalatos szabály az új Hvt. 30. § (2) bekezdése, amely – akadályoztatás esetén – az
Országgyűlés teljes jogkörét a testület hatáskörébe vonja. E megfogalmazás mellett vitatható,
hogy a honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottság jogkörei is az átruházottak közé tartoznake, mivel az Alaptörvény csak a szükségállapoti 50. cikkben emeli ki annak szerepét.
Mivel a végrehajtás során az új Hvt. a közvetlen elődjét követte, az egyértelműen rendkívüli
állapoti jogintézmény Honvédelmi Tanácsot a sarkalatos törvény az irányítási jogkört
gyakorló szervezetek logikájára épülő tagolás alapján helyezi el az első rész III. fejezetében.
A kiindulópont e vonatkozásban – figyelemmel az Alaptörvény 49. cikk (2) bekezdésére – az
a hagyományos alkotmányos elvárás, amely szerint a HT megalakulása pillanatától, amely
pedig a rendkívüli állapot kihirdetésének el nem választható rész-döntése, a feladatok
átszállnak e testületre, így önmagában a Kormány létére nem is, csak a kormánytagok
részvételével működő, kiterjesztett összetételű testület egészének tevékenységére vonatkozhat
a sarkalatos szabályozás. Ennek következménye, hogy a Kormány önálló szervezeti
működése a rendkívüli állapotban nem értelmezhető: a jogforrási hierarchia így a
törvénykorrekciós HT rendeleti / miniszteri rendeleti szint közötti viszonyrendszerre
korlátozódik, a kormányrendeletek módosíthatósága viszont kvázi-törvényi szintre tolódik.
Ebből a szempontból alapvetően tér el a helyzet a szükségállapoti köztársasági elnöki
rendeletektől, mivel utóbbi esetén a végrehajtási kormányrendeleti felhatalmazások is
értelmezhetők, illetve a miniszteri rendeleti alábontás is működhet.
A III. fejezet további rendelkezései a változó taglétszámú szervezet döntéshozatal-számítási
elveit rögzítik úgy, hogy a folyamatos kormányzati többség mellett a bevont ellenzéki
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részvétel szerepe elsődlegesen a legitimitás erősítését és az alternatíva-képzés kivételes
lehetőségét biztosítja. Összességében azonban megállapítható, hogy a Honvédelmi Tanács
hipotetikus működésének modellezéséhez az új Hvt. sem nyújt több értelmezési szempontot,
mint elődei, ennek megfelelően az integrált hatalmi centrum hatékonysága elsődlegesen
vélelmi minőségű, amelynek erősítését szolgálhatják ugyanakkor gyakorlatok, ahol valóságközeli szituációk begyakorlásával tesztelhető az átállásra való alkalmasság. Mindez
természetesen a politikum aktív részvételét feltételezi, hasonlóan a NATO rendszeres
gyakorlataihoz. Az időveszteség kockázata minden esetre a békeidőszakban nem működő
intézmény esetében adott, feloldására azonban a Honvédelmi Tanács békeidőszaki
működtetése mégsem javasolt. Az egyébként értelmezéssel elhatárolható hatáskörök
gyakorlásának az átállás a kockázati pontja.
A további kapcsolódások elemzése körében a Honvédelmi Tanács rendeletének előzetes
normakontroll vonatkozásában pontosítva értünk egyet Kádár Pál felvetésével,359 mivel
fogalmi elemeként értékeljük az Alkotmánybíróság törvényhozás folyamatához való
kapcsolódását, így annak más esetben való alkalmazhatatlansága nem akadályoztatás, hanem
rendszertani indokú eltérés. Ráadásul az alkotmánybírósági működés súlypontja a különleges
jogrendben a valós-idejűség szempontjából különösen érzékeny: a döntéseket meg kell hozni
és haladéktalanul ki kell iktatni, ha alkotmányos megalapozottságuk hiányos, vagy hibás.
Kevesebb bizonytalansági faktort hordoz egy döntés meghozatala és visszavonása, mint a
kiadhatósági hezitálás. Így tehát – a normál békeidőszaki ügyekhez képest – az
Alkotmánybíróság tevékenységét fogalmilag el kell tolni a törvényrontó minősített időszaki
jogalkotás kérdései irányába, amely – végső soron – akár ügyrendi kérdésként is kezelhető.
Egy közjogi érvénytelenségi korlátozás a hatalomgyakorlás szempontjából kényelmes
pozíciót eredményezett volna, azonban szükségességének elégtelen indokolása esetén a 2011es alkotmányozási folyamatba diktatúrára törekvésként lett volna interpretálható. További
kritikai elem, hogy a rendkívüli intézkedések háború-modellje tipikusan az elhúzódó
világháborús szcenárió, legyen szó a beszolgáltatás tárgyainak köréről vagy éppen a kijárási
tilalom elrendeléséről. A Hvt. 68. § (5) bekezdése ugyan a hírközlés fejlődésének nyomait

359

„Nem kizárható olyan különleges jogrendi helyzet vagy szervezeti-, működési vagy anyagi jogi szabályt érintő
rendkívüli intézkedés, amely eredményeképpen az AB eljárása egészen biztosan akadályoztatott lesz. Ilyen
például az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 23. § szerinti előzetes normakontroll, amely
rendkívüli állapotban azért lesz kizárt, mert a rendkívüli jogalkotás rendje nem követi a békeidőszaki
törvényalkotás szabályait, így a Honvédelmi Tanács rendelete annak ellenére, hogy kvázi törvényként
funkcionál, ilyen próba alá nem vethető.” Kádár (2014) 6.p.
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hordozza, de az új Hvt. fogalomrendszer egyaránt távol áll a csillagháborús vagy kibernetikai
hadviselési szcenárióktól.
Hipotetikusan további alaptörvényi kérdés is nyitott: ha az 54. cikk (3) bekezdése alapján a
bevezetésre jogosult szerv köteles a kihirdetési feltételek elmúltával a különleges jogrendi
időszak megszüntetésére, ki jogosult erre, ha az országgyűlési képviselők száma a
határozathozatalra alkalmas szint alá csökken. Evidens válasz lenne, hogy a Honvédelmi
Tanács, de ez esetben az új Hvt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti békeszerződés-kötési
tilalomba ütközhetne, illetve önmaga létjogosultságát iktatná ki anélkül, hogy helyét a
hatalommegosztás törvényhozási eleme visszavehetné.

6.1.2. Az intézményrendszer dinamikus olvasata
Az alaptörvényi terjedelme vonatkozásában így már csak az alapvető kérdés vizsgálata
szükséges: ténylegesen szükség van-e mind az öt különleges jogrendi típusra, vagy pedig – az
okok illetve a következmények szempontjából – vannak-e összevonható esetkörök. A
katasztrófavédelmi tevékenység megelőzésre, következmény-elhárításra és –felszámolásra
épített rendszere kísérletet tesz a teljes eszkalációs pályaív egyetlen tényállás körében történő
kezelésére, ahol az érdemi töréspont a törvényektől eltérés szükségességének beállta. A
szükségállapoti tényállásnak viszont nincs előkészületi változata: ha a tömeges jogsérelmi
szint békeidőszaki eszközökkel nem kezelhető, a kihirdetési szituáció mérlegelhető.
Egyszerűsíteni csak akkor lehetne, ha a külső és belső eredetű cselekmények közötti
megkülönböztetés meghaladottá válna, erre irányuló politikai igény azonban nem merült fel,
következményei pedig – legalább a feladatrendszerek vonatkozásában – a tárgykörön túl is
hatnának.
Elvi lehetőségként tehát a katonai típusú előszoba-tényállások összevonhatósága vagy
kiválthatósága merül fel annak feltevése mellett, hogy a legnagyobb eltérési lehetőséget
biztosító rendkívüli állapot, az állam végveszélye még akkor sem mellőzhető szabályozási
oldalról, ha annak biztonságpolitikai alkalmazási valószínűsége egyébként csekély. A
megelőző védelmi helyzet kettős fokozatú elrendelési lehetőségének fenntartása – a NATO
Válságreagálási Rendszerére is tekintettel – indokolt. Szükséges ugyanakkor annak
modellezése, hogy a váratlan támadás esetkörébe tartozó elemek egy részét nem lehet-e
békefeladatként nevesíteni. Ez esetben – és kizárólag a békeidejű tevékenységi szabályok
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szigorítása árán – valósulhatna meg a szabálytömeg kis terjedelmű szűkítése. Ehhez
kapcsolódik az Alaptörvény által tömbben kezelt 48-54. cikk újítása, a váratlan támadásként
nevesített szabály legbizonytalanabb megfogalmazása az 52. cikk (1) bekezdésében a
„szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint” kitétel, amelynek alkalmazása során a terv lehetősége helyett a terv szcenárióinak
leszűkíthetősége vált alkalmazottá azzal, hogy az új Hvt. már a felterjesztési rendet miniszteri
és nem miniszterelnöki feladatként nevesíti.360
A hipotetikus szituációk az alkotmányos rendelkezések alapján elemezhetők, bemutatva azt a
törvényszerűséget, hogy a mindenkori kormányzat az alulminősítésre törekszik. Ennek indoka
kettős: a különleges jogrend legmagasabb kategóriái esetében a kormányzat önálló
döntéshozatali szabadsága csökken, másrészt viszont – a szituációk nemzetközi olvasatában –
az eszkaláció veszélye önmagában megjelenik a minősítés közjogi aktusa által is. Az
alulminősítés gyakorlatának következménye az „előszoba-tényállások” kialakítása, amely
folyamatot az Alaptörvény részleges korrekciókkal visszaigazolt. Tette ezt annak ellenére,
hogy a 6/2011. (III.9.) OGY határozatban megjelenő szabályozási szándék a különleges
jogrend száműzésére, vagy minimálisan a tartalmi szűkítésére irányult.361 Az időszakok
közötti kapcsolat folyamatszerű felépítésével lehetővé vált a belső, illetve külső körülmények
rugalmas lekövetése az alábbi lehetséges időbeli pályák kialakításával:
 béke – megelőző védelmi helyzet – rendkívüli állapot (hadüzeneti háború modell),
 béke – váratlan támadás – rendkívüli állapot, (ukrán tényállás inváziós olvasata),
 béke – váratlan támadás – szükségállapot, (ukrán tényállás polgárháborús olvasata),
 béke – váratlan támadás – veszélyhelyzet, (kritikus infrastruktúra sérelme)
 béke – veszélyhelyzet – szükségállapot,362
 béke – veszélyhelyzet (katasztrófa-szcenárió).

360

Új Hvt. 20. § (1) bekezdés: „A köztársasági elnök a honvédelemért felelős miniszter előterjesztésére
a) jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét…” Az ellenjegyzés vonatkozásában egyébként
korábban éppen a miniszterelnöki ellenjegyzés összkormányzati hatásait emelték ki. Lásd: Kulcsár (1997) 116.p.
361
„A koncepciótól eltérően a különleges állapotokról szóló hatályos szöveg lényegében megmaradna az
Alkotmányban. A koncepcióban található biankó utalás lényegében semmiféle garanciát nem tartalmaz. A teljes
államszervezeti jogtól és a teljes alapjogvédelmi rendszertől való korlátlan eltérés lehetősége példa nélküli és
átgondolatlan elképzelés. Az Alkotmány garancia funkciója ugyanis éppen ilyen helyzetekben mutatkozik meg, és
a koncepció pont ezt üresíti ki. Ezért inkább a hatályos szabályozás megtartása indokolt.” Jakab (2011 a) 160161. pp.
362
E változatot az Alaptörvény a szükségállapot fogalmának korrekciójával, az erőszakos cselekmények
szükségállapoti fogalmi elemmé tételével látszólag kizárta, azonban a katasztrófát felváltó éhséglázadás elvben
modellezhető eset.
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Természetesen az Alaptörvény szerint csak addig tarthatók fenn a különleges jogrend időszakspecifikus szabályai, ameddig ezek alkalmazása a körülmények kezeléséhez feltétlenül
szükséges azon túl, hogy egyes eseteknek nevesített időbeli korlátja is van. Mindamellett az
egyes szituációkra adott kormányzati válasz célszerűsége és dogmatikai helyessége nem
feltétlenül esett egybe. A különleges jogrendi szcenáriók közös sajátossága, hogy atipikus
szituációhoz kapcsolódnak, konkrét okok felszámolása körében valamilyen válságot kezelnek.
A válság fogalma azonban bizonytalan, nem az alkotmányos dogmatikán alapul, de az
értelmezés során hat.363 A vizsgált hazai, illetve külföldi válság-szituációk valós vagy
hipotetikus válaszai Alaptörvény alapján a korábbi eltérő esetköröket jelezve az alábbiak.
a) Cessna gép berepülése a Vörös térre a Szovjetunó végnapjaiban:
A repülési tilalmi zónákat megsértő civil gépek problémája a katonai-jogi gondolkodás csak
praktikus eszközökkel kezelhető dilemmája, mivel az oki és következményi szemléletű
érvelés ellentétes következtetésekre vezet. A nemzetközi jog szabályai, így különösen a
Chicago-i Egyezmény szerint az állam a polgári légijárművek lelövésétől tartózkodni köteles.
Az azonban, ha egy ország igazgatási központja gyakorlatilag kontroll-nélkül sérthető egy
alacsonyan szálló repülő által, alapvető biztonságpolitikai kockázatot hordoz, akár az észlelés,
akár a reagálás hibájáról van szó. A jelzett példa vélhetően nem fejeződhetett volna be
háborítatlan leszállással, ha korábban a Szovjetunió területének távol-keleti részén nem
valósult volna meg a tilalmi zónából távozáshoz közelítő koreai utasszállító lelövése. Abszurd
módon a két esemény az ellentétes eredménytől függetlenül a döntéshozatal időigénye
szintjén bénultságra utalt, a fegyverhasználati következmények nemzetközi elítélése
ugyanakkor a nemzetközi jog általános gyakorlatát igazolta vissza. Az Alaptörvény és a Hvt.
a váratlan támadás (korábban váratlan betörés) légvédelmi fordulatai alapján lehetővé teszi a
légijárművel szembeni fellépést még annak árán is, hogy az esetleges konkrét szituáció
utólagos vizsgálata nemzetközi kockázatokat is hordoz. Ennek indoka a következményi oldal:
ha ugyanis az érintett kisrepülő valamely létfontosságú objektum megsemmisítését célozza,
illetve ABVN fenyegetés célba juttatására törekszik, a következmények az Alaptörvény
szerint súlyos veszélyhelyzeti kimenetet (korábban szükségállapotot) eredményeznek.
b) 2001. szeptember 11.

363

„A döntéshozatali válsághelyzet egy társadalom külső és belső környezetének megváltozásából ered és a
döntéshozók szemszögéből három szükséges és elégséges feltétel észlelésével jellemezhető:
1) az alapvető értékek elleni fenyegetés 2) időkényszer 3) bizonytalanság.” Keszely (2013) 37. p.
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A biztonságpolitikai korszakváltást megalapozó támadás, a civil légijármű fegyverként való
használata reakciójaként a védettség elvesztésének elve a hadijogi analógiát kiterjesztően
értelmezve megteremtette az állami reagálás legalább vitatható érvrendszerét. A tapasztalatok
egyértelműen a következményi érvelés elsődlegességét biztosítják az oki hivatkozás helyett
elsődlegesen a reagálásra rendelkezésre álló idő korlátozott volta miatt: a korábban tervezettől
eltérő manővereket végző gép felismerése és valószínűsíthető becsapódása között csak percek
állnak rendelkezésre, oly módon, hogy az eszközök (katonai repülőgépek, rakéták)
mennyisége és alkalmazási módja is korlátozott, ráadásul a zuhanás körzetében felmerülő
következményeket is mind katonai, mind közjogi-politikai szempontból mérlegelni kell. A
hazai szabályozási következmény ezért a váratlan betörés esetkörére fűzné fel a reagálást,
amelynek egyetlen logikai bizonytalansági eleme a külső elem kérdésessége. Tekintettel a
következmény-kockázati szemléletre feltételezhető, hogy a reagálás nem halálos eszközei
között maradna a rendszer, ameddig annak utolsó esélye el nem száll. Végső esetben
ugyanakkor a döntést akkor is meg kell hozni, ha esetleg a külső elem megléte bizonytalan, de
a modellezett fatális következmény biztosnak látszik, és csak fegyverhasználat árán
elkerülhető vagy limitálható. Az Alaptörvény szerint a következmény a megakadályozás
hiányában – a veszélyeztetett objektum sérülékenységétől függően – akár rendkívüli állapoti,
vagy az veszélyhelyzeti következménnyel járna. Az más kérdés, hogy a légierő
fegyverhasználata önmagában is alkalmas lenne-e rendkívüli állapothoz vezető folyamatok
beindításához, mint ahogy a megelőző védelmi helyzet feltételei is fennállhatnak.
c) A NATO döntése a Washingtoni Szerződés 5. cikkének aktiválásáról:
A NATO 2001. szeptember 11-ét követő döntése volt a szervezet életében az első, amikor a
kölcsönös védelmi 5. cikket alkalmazni rendelték, és ennek következtében – többek között –
alapvetően német személyzetű AWACS repülőgépek védték amerikai nagyvárosok légterét.
Ezen túlmenően azonban a magyar közjogban – politikai szempontból egyébként indokoltan –
nem léptek fel belső jogi következmények. Az Alaptörvény rendelkezései szerint a szituáció
megelőző védelmi helyzetként azonosítható, de az Alkotmány korabeli rendelkezései alapján
– ha az állami szervekre vonatkozó, kijelentő módban fogalmazott szövegrészek
kötelezettséget jelentenek – a rendkívüli állapotot ki kellett volna hirdetni. Egyébként a
történések esetleges rendkívüli állapothoz kapcsolását megalapozó külső állami kapcsolat
valamilyen szempontból az afgán (tálib) vezetés oldaláról fennállt, így a szövetséges külső
állam által támogatott megtámadásából okszerűen eredt volna a rendkívüli állapot kihirdetése,
amely a formális jogi szükségszerűségen túl értelmetlen volt. A 2005. utáni alkotmányfejlődés
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által létrehozott megelőző védelmi helyzet szövetségi kötelezettséggel összefüggő alesete már
a kormányzati előkészítés fázisával, vagy országgyűlési döntésén alapuló bevezetés esetén
már az eszkaláció veszélye nélkül is elégséges szintű reagálást eredményezett volna.
d) Megtámadták a magyar misszió konvoját Afganisztánban…
Az ok-folyamat későbbi fázisában magyar csapatok – részben kifejezetten alkalmazási céllal –
kerültek Afganisztánban bevetésre. Az ilyen csapatokat ért támadás értékelése a rendkívüli
jogrend szempontjából egyértelműen kizáró: ugyan műveleti területen rendeltetésszerű
feladatokat látnak el, de az őket ért csapások a különleges jogrend értékelésén kívül esnek. (A
Washingtoni Szerződés – értelmezéssel pontosított – területi hatálya csak a kontinentális
Európára és Észak-Amerikára vonatkozik, pl. a francia tengeren túli megyékre sem.) Az már
más kérdés, hogy külföldi tapasztalatok alapján a missziós veszteségeknek – országonként
változó mértékben – van olyan foka, amelynek elérése a misszióból történő kivonulást
eredményezi. Mindez – ellentétben egy azonos hatású terrortámadástól – a különleges jogrend
kérdésétől független, csak a misszió közjogi engedélyezése körébe tartozik.
e) Informatikai csapás egy kormányzati gerinchálózatra
A Cyber-defence izgalmas dogmatikai kérdést jelent, legyen szó az esetleges első csapás
méréséről, vagy válaszcsapásként a létfontosságú elektronikus hálózatok JAM-eléséről.
Mindkettőre volt példa: orosz hackerek bénították le Észtország elektronikus hálózatait,364
illetve Libanonból egy alkalommal támadásokra válaszul napokra lehetetlenné tették a bankok
és egyéb alapvető jelentőségű közszolgáltatók működését Izraelben. Ezen túlmenően Irán
atomlétesítményeiben a Siemens készülékekre alapított informatikai rendszer egyidejű
lebénulása a Stixnet vírus következtében szintén kibernetikai támadást valószínűsít.365 A
hadviselés ezen módszerének a kezelhetősége dogmatikailag nem teljesen eldöntött: legalább
Kína, mint ENSZ BT állandó tag vitatja, hogy az államhoz köthető bizonyított kibernetikai
támadás megalapozhat-e kinetikus, tehát fegyverekkel megvalósított válaszcsapást: annak

364

„Miután Észtországban 2007 áprilisában és májusában sorozatos kibertámadásokat hajtottak végre, a NATO
fokozott figyelmet fordított az egyes szövetséges államok kiberbiztonságának fokozására. Az új stratégiai
koncepció értelmében ’a kibertámadások elérhetnek egy olyan küszöböt, amely a nemzeti és euro-atlanti
prosperitást, biztonságot és stabilitást veszélyezteti.’” Görög (2011) 39-40. pp.
365
„These are important and critical parts of NATO’s cyber security work but they fail to do two things. One,
they fail to get to the heart of the quintessential question about NATO’s cyber security obligations: what
constitutes an 'attack' and what capabilities might be provided to a member experiencing an attack?” Smith
(2014) 2.p Lásd még: Pritchard (2014) 5-6.pp.
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ugyanis előfeltétele, hogy megvalósult-e a támadás egyáltalán.366 A háttérkérdés ezáltal a
nemzetközi hadijog analóg alkalmazhatósága azzal, hogy az ok-okozati láncban a vétlen
gépek közrehatása is vélelmezhető. A cselekmények következmény-centrikus értékelése
esetén a kifejtett hatás azonban a hagyományos fegyverekkel megvalósított többszöröse is
lehet, különösen, ha veszélyes erők elszabadulását eredményezi. Következményi oldalról
tehát pusztán ad hoc mérlegelés kérdése, hogy a döntéshozó azokat rendkívüli állapot vagy
váratlan támadás megvalósulásaként értékelné, vagy

egy óvatosabb felfogás alapján a

megelőző védelmi helyzet szabályait aktiválná. E vonatkozásban tehát az Alaptörvény
ugyanúgy járna el, mint a nemzetközi hadijog: sui generis szabályok nélkül is az általános
elvek kerülnének alkalmazásra.367 Elkülöníthető további kérdés az esetleges kinetikus
visszacsapás nemzetközi jogi megalapozása.
f) Bomba hullott Barcsra a Balkán-háborúk idején
A megvalósult eset következménye a váratlan támadás alkotmányos nevesítése lett. Az
ugyanis – ellentétben az informatikai támadásokkal – egyértelműen bizonyítható volt, hogy az
egyik hadviselő fél több esetben megsértette az ország légterét és légitámadás érte a magyar
terület (vagy minimálisan egy vétlen bomba-kioldás áldozatává lett).368 A nyilvánvalóan
eszkalációs hatású válaszlépés az állami válaszerő alkalmazása érdekében a rendkívüli állapot
kihirdetése lett volna, ez viszont egyértelműen hadviselő féllé tette volna Magyarországot.
Ehhez képest került kialakításra a rugalmas „előszoba-tényállás”, amely a szükséges, erre
felkészített erők tervezett feladatellátása körében a helyzet reagálását eredményezi a lakosság
életének minél kisebb befolyásolásával. Ráadásul az eredeti megfogalmazás a Határőrség és a
Honvédség összehangolt együttműködését, majd a későbbi szövegváltozat a szövetséges
fegyveres erők bevonását is lehetővé tette. Utóbbi célja a Koszovó-háború miatt megkezdett
NATO bombázás idején az esetleges szerb visszacsapás lehetőségének kizárása volt. (Ezen túl
a békeidejű fegyverhasználati szabályok alapján is eleve adott a gép lelőhetősége.)

366

„Answer 4: Yes. A State’s national right of self-defense, recognised in Article 51 of the UN Charter, may be
trigged by computer network activities that amount to an armed attack or imminent threat thereof. As the United
States affirmed in its 2011 International Strategy for Cyberspace: „when warranted, the United States will
respond to hostile acts in cyberspase as we would to any other threat to our country.”” Koh (2012)
367
„A gyakorlat előkészítésében Magyarország is részt vett; a szimuláció szerint az országban támadás érte a
bankrendszert és a légi irányítást, amelyek emiatt összeomlanak. A szakemberek a 2007-es, Észtország elleni
kibertámadást vették mintául. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke hangsúlyozta: az ilyen típusú
támadásoknál elsősorban a megelőzésre kell törekedni, mivel az előre tervezett és célzott támadásra szinte
lehetetlen felkészülni.” In: Jó munkát végzett a magyar csapat a NATO „próba-kiberháborújában” itbusiness.hu
– 2012.11.20., illetve HM: kiválóan szerepelt Magyarország két NATO-gyakorlaton hir3.hu – 2012.11.19.
http://hir.3.hu/magazin/1/98906/hm_kivaloan_szerepelt_magyarorszag_ket_nato_gyakorlaton (2012)
368
Leírását és értékelését lásd például: Simon (1995) 92.p., Valki (1999) 160.p. és Vasi (1998): 233-235.pp.
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g) Fertőző beteg határsértők elfogása
A váratlan támadással ellentétben le kell szögezni, hogy a határ rendészeti biztosítása
elsődlegesen nem honvédségi feladat, így ennek ellátását – az objektum-védelmen, illetve a
váratlan támadásra felkészülésen túl – az Alaptörvényen alapuló új Hvt. sem biztosítja. A
feladat katonai szegmensébe az államhatár katonai védelme tartozik. A feltartóztatott
határsértők

ragályos

megbetegedése

ugyanakkor

olyan

közegészségügyi-járványügyi

probléma, amely megalapozhatja a különleges jogrend nem katonai alakzatának bevezetését.
A veszélyhelyzet egyértelműen alkalmazható, ugyanakkor az Alkotmány időszakában a
szükségállapot korábbi fogalmába a nagy területet érintő katasztrófák is beletartoztak, így e
minősített időszak lehetőségét is mérlegelni kellett a kiterjedtség függvényében. E veszély
jelentősége különösen az ebola vírus következtében nőtt meg, a migrációs problémára az
eszköz-oldali reagálás példáját nyújtva.
h) A vörösiszap-katasztrófa
Ez esetben nem volt kétséges, hogy a közreműködési kötelezettség folytán a Honvédség
bevonásának törvényen alapuló, Alaptörvényben is megerősített közreműködési alapja adott,
a Kormány beavatkozási gyorsasága és hatékonysága pedig nemzetközileg is elismerést nyert.
Az már más kérdés, hogy a különböző típusú katasztrófákat az Alkotmány ebben az
időszakban nem kizárólag következmény-centrikusan kezelte, oki oldalról elkülönítve a
lokális katasztrófa veszélyhelyzeti kezelését a kiterjedt, és – mérettől függetlenül – humán
(ipari) eredetű katasztrófa szükségállapoti tényállási körbe vonásától. A kormányzati
hatékonyság alapját akkor tehát egy tudatos, Alkotmánytól eltérő megoldás teremtette meg,
ahol a szükségállapoti elnöki hatalom átadása helyett a Kormány veszélyhelyzeti
hatalomgyakorlásának elemei teljesedtek ki. E probléma konszolidálása során az Alaptörvény
a katasztrófa-megelőzés körében a rendkívüli jogrendi feladatokat a békeszabályok irányába
is kinyitotta, átlépve ezzel a különleges jogrend fogalmi határát a prevenció érdekében.
i) Honvédségi eszközök felhasználása a 2006. október 23-i tömegoszlatás során
Az Alaptörvény Alkotmányból eredő egyik zárványa a Honvédség belső felhasználásának
tilalma békeidőszakban, valamint a szükségállapoti, tömeges erőszakos cselekmények
megvalósulása esetén feltételekhez kötése.369 A szükségállapoti feltételek közül alapvető a

369

Ha törvényileg szabályozottan kell rendelkezni a kirendelt katonai erők felhasználási időtartamáról, az nem
feltétlenül kapcsolódik a szükségállapot időtartamához, annál rövidebb is lehet, igazodva az alkotmányos
feltételekhez: pl. a rendőrség „magára találása” esetén.
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tényleges formális kihirdetettség igénye, amely viszont a rendszerváltástól kezdődően
sohasem valósult meg: az ehhez legközelebb eső esetekben, az 1990-es taxisblokád és a 2006.
őszi tiltakozások idején a kormányzat és a köztársasági elnök ellentétes politikai oldalhoz
kötődése ezt politikai szempontból eleve kizárta, az alkotmányos feltételek mérlegelésétől
függetlenül. Az első esetben egyébként vitatott volt még az út- és hídlezárások erőszakos
jellege is, míg 2006 őszén – legalább részleges – erőszakosság a törvénytisztelő érintetteknél
lényegesen szűkebb körben legalább adott volt, így a tömegességi mozzanat vált
mérlegelhetővé. Így 1990-ben a hidak átjárhatóságának katonai járművekkel való biztosítása,
vagy a hadsereg szükségállapoton kívüli karhatalmi bevetése egyértelmű alkotmánysértést
eredményezett volna. Míg a Honvédség 1990 őszén az eseményeken kívül maradt, a 2006
októberében megvalósult fegyver és harcanyag-átadás a rendőrségi készletek valós-idejű
pótlása érdekében legalábbis az Alkotmány kijátszására irányult, illetve vezetett.370
Vizsgálható ugyanakkor annak célszerűsége, hogy a váratlan támadás, illetve a katasztrófaelhárítás katonai eszközökre is építő alkotmányos szabályozásához képest nem pazarlás-e egy
hatékony szervezeti és eszközrendszer kívül tartása a belső karhatalmi feladatoktól. Az állami
önkorlátozás nyilvánvalóan történeti okok által determinált és a hazai demokrácia
konstansnak tartott értékei közé tartozik, amelyet – hasonlóan a politikamentesség
túlhajtásokat is eredményező elvéhez is – nehéz túllépni. A NATO által alkalmazott
’comprehensive approach’ szerint ugyanakkor pazarlás eszközökkel rendelkező mobilizálható
állami szervezetek konfliktus-megoldáson kívül rekesztése.371 Ez még akkor is mérlegelendő
szempont, ha a haderő társadalmi megítélése szempontjából a belpolitikai passzivitás végső
soron pozitív üzenet, ellentétben a katasztrófa esetén megvalósuló tartózkodás hatásával. A
történeti determinációk azonban elsődlegesen az Alkotmány időszakát érintik.
370

„A 2006. szeptember 17-október 23. között az utcán megvalósult cselekményektől a katonák távol tartása az
alkotmányosság szempontjából értékelendő és elismerendő tevékenység volt. A megvalósult fegyver- és lőszerátadások ugyanakkor részben a kétharmados törvényben (Hvt.) meghatározott tilalom megszegésével, részben az
Alkotmány Magyar Honvédség felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseinek megkerülésével a Magyar
Honvédség társadalmi megítélése szempontjából kedvezőtlen következmények kockázatát hordozta. (…) Mivel az
eszközök átadására 2006. október 23-án délután került sor, az utcai helyzet eszkalációja, a Magyar Honvédség
objektumainak esetleges célponttá válása reális veszély volt. Ugyanakkor a honvédségi szerepvállalás
nyilvánosságra kerülése, még a megvalósult eszköz-átadási formájában önmagában is alkalmas lett volna a
pacifizálás helyett az eszkaláció előidézésére.” A 1310-14/2011. és 651-11/2012. nyt. számokon kijelölt
tényfeltáró bizottság jelentése 36-37.pp.
371
„Újra meg kell határozni, hogy meddig terjedhet ki az állam felelőssége (akár kormányzati, akár területi,
vagy helyi szinten) a lakosság védelme érdekében, és melyek azok a feladatkörök, amelyeket polgári védelmi
kötelékekbe szervezve, vagy akár a települési önkormányzat koordinációja mellett önerőből végez a lakosság
saját mentése érdekében. Az elmúlt évek katasztrófahelyzetei ékesen bizonyították, hogy ezen a téren jelentős
szemléletváltásra van szükség. Honvédelmi típusú válsághelyzet kialakulása esetén a lakossági öngondoskodás
még nagyobb szerephez jut, hiszen a válság térben és időben jóval nagyobb kiterjedésű lehet, így – ellentétben a
katasztrófahelyzetekkel – az állami erőforrások csak korlátozottan állnak majd rendelkezésre és azok
összpontosítása sem mindig lehetséges.” Keszely (2013) 25.p.
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6.2.

A minősített időszakok az Alkotmányban

A minősített időszakok gyűjtőfogalma – ellentétben az Alaptörvény szerinti különleges
jogrend fogalmával – nem volt alkotmányos terminológia. A fogalom a honvédelmi
szabályozásban bevett kategóriaként, tartalma szerint a békétől eltérő szituációkat jelölte,
amelyek közös eleme a hatalommegosztásnak a kiváltó okhoz igazodóan eltérő mélységben
történő időleges meghaladása. Mindez több, potenciálisan létező jogrendszer alapjait
egyidejűleg hordozta az egységes alkotmányi szövegben. A minősített időszakok eredeti
felsorolása – mint az Alkotmány 8. § (4) bekezdésében fenn is maradt – három 1989-as
elemből, a rendkívüli és a szükségállapotból, illetve a veszélyhelyzetből állt, amelyek a
kiváltó ok, illetve az érintett terület kiterjedtsége függvényében eltérő hatalmi centrumokhoz
kötődtek.
A rendkívüli állapot kihirdetését az 1989. előtt is alkotmányos fogalomként funkcionáló
hadiállapot, illetve az idegen államhatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye, a
háborús veszély alapozhatta meg, ahol a minősített időszakra áttérés külső, de kapcsolt
elemeként volt értelmezhető a hadiállapot kihirdetése a békeidőszakkal szemben. A
szükségállapot Alkotmány 19. § (3) bekezdés i) pont szerinti fogalma – a h) ponttal szemben
– az ország működéséhez kapcsolódó okokat vont össze. Ide tartoztak: az alkotmányos rend
megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló, tehát célzatos fegyveres
cselekmények (tipikusan a forradalom és a polgárháború), az élet- és vagyonbiztonságot
tömegesen veszélyeztető, tehát az eredmény oldaláról minősített, fegyveresen vagy
felfegyverkezve elkövetett, súlyos és erőszakos cselekmények (lázadás), illetve az elemi
csapás vagy ipari szerencsétlenség.
Az összefoglaló szükséghelyzet-fogalom utolsó eleme részleges átfedésben volt a 35. § (1)
bekezdés i) pontja szerinti veszélyhelyzettel, amely az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében volt bevezethető
a Kormány döntésével. Azon túl, hogy az elemi csapás két minősített időszak közös eleme
volt, a megfogalmazások eltérő elemeinek összevető elemzése alapján az ipari
szerencsétlenség kizárólag a szükségállapot körében lett volna alkotmányosan kezelhető. Az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjának ráadásul a veszélyhelyzet fogalmán kívül eső
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eleme a közrend és a közbiztonság érdekében intézkedési feladatot nevesített, amely az
indokolás szabályozói szándéka ellenére372 nem alapozhatott meg minősített időszakot.
Az 1989. évi XXXI. törvény a minősített időszakok döntéshozatali rendszerét úgy építette fel,
hogy az egyes minősített időszakokban csak a legszükségesebb körben térjenek el a
békeidőszaki hatalomgyakorlástól. A rendkívüli állapotban működő, hatalom-koncentráló
Honvédelmi Tanács ellenőrzését így kívülről az Alkotmánybíróság, illetve belülről a sajátos
összetétel biztosította. A köztársasági elnök, mint a testület elnöke, az Országgyűlés elnöke, a
frakcióvezetők,373 a Kormány valamennyi tagja és a vezérkari főnök (korábban a parancsnok
is) részvételével a testület létszáma és ezáltal döntéshozatali képessége a frakciók és a
kormánytagok számának függvényében stabil, de a kormánypárti túlsúly mellett változhatott.
Az esetleges szükségállapoti elnöki kormányzás fékje az alkotmánybíráskodáson túl az
Országgyűlés, illetve – helyettesítő jogkörében eljáró – honvédelmi bizottsága volt, míg
veszélyhelyzet idején a Kormány ellenőrzése nem igényelt eltérő hatalmi struktúrát.
A minősített időszakok kihirdetése szempontjából a helyettesítő szabály beiktatása a
köztársasági elnök döntéseként, de a miniszterelnök, a házelnök és az Alkotmánybíróság
elnökének – indokolás alapján – egyhangú, de lehetséges értelmezés szerint egyidejű
többségi374 döntéséhez kapcsolva elvben biztosította a veszélyes helyzetek adekvát kezelését.
Ennek körében a békeidőszaki törvények áttörésének határait az Alkotmány határozta meg a
8. § (4) bekezdésében a fel nem függeszthető gyakorlású alapvető jogok nevesítésével. A
szabályozási tárgykör törvényi részletezése a szükséges, de nem feltétlen elégséges szinten,
időlegességi céllal valósult meg, amelyet kivételesen hosszú eljárást követően, már a
következő Hvt. véglegességi igényére tekintettel igazolt vissza a 102/E/1998. AB határozat.
Az alkotmányi struktúra első – korlátozott tartalmú – átrendezését az 1993. évi CVII. törvény
valósította meg a 19/E. § beemelésével. A Kormány intézkedési jogának nevesítése a
„váratlan betörés” körében a végrehajtó hatalom operativitását növelte, garanciális jelleggel

„2. Az elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása, valamint a közrend és a közbiztonság védelme
általában - akkor is, ha a veszély súlyossága nem éri el a rendkívüli állapot, illetve a szükségállapot fokát –
különleges intézkedéseket igényel. A Javaslat ezeknek az intézkedéseknek a megtételére - alkotmányerejű
törvényben meghatározott keretek között - a Minisztertanácsot jogosítja fel.” 1989. évi XXXI. törvény
indokolása a 22. §-hoz.
373
Az 1990. évi XL. törvényig a függetlenek képviselője is. Ugyanezen törvény iktatta be a Magyar Honvédség
parancsnokát is a testület döntéshozatalra feljogosított tagjai közé.
374
Jakab András Magántervezet 110. § indokolásában már megjelent felvetés In: Jakab (2011 b) 159.p. : „A
jogbiztonság érdekében tartalmi változás nélküli dogmatikai pontosítás a (3) bekezdésben az ’együttesen’ szónak
’egybehangzó’-ra cserélése.”
372
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viszont a köztársasági elnök Alkotmányban nevesített jogkörévé vált a védelmi terv375
jóváhagyása. Az Országgyűlés hatáskörcsökkenése így két másik irányító szerv jogkörének
növekedésével járt együtt, biztosítva a gyorsabb reagálást a geopolitikai fejleményekre. A
rendelkezés célja a bizonytalansági tényezőket hordozó, lokális történésekre való rugalmas
reagálás és az eszkaláció egyidejű megakadályozása volt, elkerülve egyúttal az elhúzódó
engedélyezési eljárásból adódó bénultságot. A nevesített okok külső eredetű, katonai jellegű
cselekmények, amelyekhez az Alkotmány nem követelte meg az idegen (állam)hatalomhoz
tartozás előzetes igazolását, bár magát a korlátozott katonai reakciót kiváltó cselekményt
némileg eltérő módon ragadta meg a normaszöveg, illetve az indokolása. Míg az
Alkotmányba a csoportok (gerillák) váratlan betörése, tehát szárazföldi támadás, illetve a
kivédésre alkalmas elhárító akció, valamint az ország területének a Magyar Honvédség
légvédelmi és repülő készültségi erőivel való oltalmazása épült be, az indokolás ez utóbbi
esetkörben okként az ország légterének szándékos megsértését, illetve a váratlan légitámadást
külön is nevesítette, a gerilla-harcmodor illetve a kismagasságú berepülések említése mellett.
A szabályzási célt így az indokolás jobban fedte, mint a többször korrigált normaszöveg.
Figyelemre méltó ezen túl, hogy a 19/E. § szerinti helyzetben védendő tárgyak között a
normaszöveg a javaslat indokolásától függetlenül kiemelte az élet- és vagyonbiztonságot,
valamint a közrendet és a közbiztonságot, amely a belső eredetű minősített időszakok
szabályozásával mutatott rokonságot. Ezt a vonulatot vezette tovább az (1) bekezdés azon
rendelkezése, amely a lehetséges következmények közé a rendkívüli állapoton túl a
szükségállapotot is beemelte. Összességében a 19/E. § egy ad hoc szabályozási megoldásként
volt értékelhető, amely eredetileg is bizonytalanul kapcsolódott a minősített időszakok
fogalmi rendszerébe, és e bizonytalanságot a szövetséges eszközök igénybevételének lehetővé
tételére irányuló későbbi sem orvosolta. További közvetett fejlemény volt az önkéntes
haderőre áttérés időszakában a Határőrség rendőrség alá rendelése: a balkán-háborúk idején
átalárendelésre kijelölt határőrségi akciószázadokra így már nem lehetett számítani az érintett
körzetek megerősítése során.
A csatlakozást követően ugyanakkor a kategória-rendszer átjárhatósága irányába ható további
szövetségi együttműködési igények jelentkeztek: humanitárius katasztrófa megelőzésével
indokolt légicsapások egy nem tagállam ellen, az 5. cikk felhívása terrorcselekménnyel
375

Az Alaptörvény már a fegyveres védelmi tervre utal, a tervrendszer értelmezése szempontjából nagyobb
jóváhagyási szabadságot biztosítva. A minősített tervrendszer lehetséges tartalmáról lásd: Patyi S (1997) 3839.pp.
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összefüggésben, egyes terrorcselekmények katonai erővel való kezelésének igénye, valamint a
válságreagálási rendszer építése. Az R2P légitámadások szükségessége és legitimációja
tárgykörében folytatott jogpolitikai és etikai vita376 mellett nem került exponálásra, hogy
Magyarország logisztikai bázis szerepe vajon nem aktiválta-e automatikusan a rendkívüli
állapot kihirdetésének igényét, illetve a hadviselő féllé válást. A probléma következményének
tekinthető ugyanakkor a’kiinduló alkalmazás’ kategóriájának jelzett elkülönítése.
Fel nem tett kérdés maradt a rendkívüli állapot és a kollektív védelem alkotmányos kapcsolata
is: ha a NATO a szeptember 11-i terrortámadásokat az 5. cikk alá sorolta, az Alkotmány 19.
§-ának szóhasználata alapján a hadiállapot megvalósulásának automatikus következménye
legalább a kihirdetés kezdeményezése lett volna. Ráadásul a fegyverként használt
repülőgépek által kiváltott, rövid, de jelentős következményi potenciált hordozó szituációk
katonai eszközökkel való kezelésének igénye a légierő fegyverhasználati sajátosságainak
honvédelmi törvényi megjelenésén túl az Alkotmány 19/E.§-a kiterjesztő értelmezését
eredményezte, kihívást intézve áttételesen a 40/B.§ szerinti belföldi szükségállapoti
tevékenységi tilalomhoz.
A komplex biztonságfogalomból eredő szélesebb NATO felelősségi rend megjelenéseként a
válságreagálási filozófia az egyes konfliktusok egymásba áthatásából eredő eszkalációs hatást
egy beazonosítható intézkedési katalógus – szükséges elemekre korlátozott – lehívhatóságával
kapcsolta össze. Kialakult tehát – jelentős részben a NATO-tagságból eredő együttműködési
elvárások eredményeként377 – egy differenciált minősített időszaki intézményrendszer,
amelynek kategorizálási és újrarendezési igénye több alkalommal felmerült.

376

„In contrast to humanitarian intervention, R2P places the primary responsibility for protection within the
state itself; only when the state has manifestly failed to protect its population from one or more of the four
crimes (genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity) will ‘the international
community’s responsibility to take timely and decisive action, in accordance with the UN Charter’, be triggered.
(…) The debate on R2P, however, has always been plagued by confusion about whether R2P is itself a normative
vocabulary, a speech act or a policy agenda, informed by normative principles and in need of implementation.
This conceptual uncertainty is intensified by the practical reality of states’ reluctance to commit forces and
resources. (…) the legality and legitimacy of just cause for the use of armed force are still dependent on UN
authorisation, arguably to the detriment of the R2P doctrine as a liberal cosmopolitan ideal.” Sandvik – Lohne
(2014) 17 p.
377
„Napjaink helyzetének illusztrálására leginkább Dag Hammarskjöld egykori ENSZ-főtitkárnak tulajdonított
megállapítás alkalmas: ’A békefenntartás nem katonáknak való feladat, de csak katonák tudják végrehajtani.’
Ezt a paradoxont ma már a legtöbb fejlett állam hadereje tartalékosok, főleg önkéntes tartalékosok
alkalmazásával oldja fel, hiszen a tartalékos az, aki katonai is egy kicsit és civil is egy kicsit. (…) Ezen
beosztások jelentős részére a haderő eleve nem képez szakembereket, így a hivatásos beosztásokat is többnyire a
polgári oktatásból kikerült szakemberekkel tölti be: orvos, pszichológus, jogász, médiaszakember,
kultúrantropológus, polgáriinfrastruktúra-szakértő, tolmács, stb.” Ujházy (2014) 41-42.p.
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Az önkéntes haderőre történő áttérés adott erre alkalmat azzal, hogy a személyes honvédelmi
kötelezettség visszaállíthatósága az 50/2001. (XI. 29.) AB határozatra is figyelemmel új
minősített időszak beiktatását tette szükségessé. Ezzel összefüggésben vitássá vált az időszak
célja, illetve a döntésre feljogosított állami szerv. A megelőző védelmi helyzet hipotézise
szerint a rendkívüli állapot kihirdetésének feltétele még nem áll fenn, így az idegen hatalom
fegyveres támadásának távoli veszélyéről lehet csak szó, amit speciális szövetségi
kötelezettség lehetősége további mérlegelési lehetőséggel egészített ki. A 19/E. § szerinti
váratlan betöréssel való egybeesés viszont kizárható volt, mivel ez utóbbi ’megvalósult
háborús küszöb alatti támadás’-t jelentett. A válságok dinamikájára,378 a hangsúlyok és
tünetek folyamatos változására figyelemmel ugyanakkor a kiváltó okok és következmények
folyamatos figyelemmel kísérése, illetve korrekciós ciklusokban a döntésekre és
intézkedésekre való többszöri visszacsatolás a rendszer integráns elemévé vált. A megelőző
védelmi helyzet tehát így a „háború előszobájának” kezelésére rugalmasan változtatható,
többszöri politikai mérlegelést igénylő rendszert épített az Alkotmányba annak érdekében,
hogy a rendkívüli állapot kihirdetésére ne legyen szükség. A békétől eltérő időszakok fogalmi
elkülönítése ugyanakkor relatívvá vált: megjelent az első olyan direkten katonai esetkör az
Alkotmányban, ahol nem szűk értelmű katonai veszélyeztetettség a reagálás feltétele.
A Magyar Honvédség személyi állományának kiegészítésén, készleteinek feltöltésén kívül az
új minősített időszak feladatai közé kerültek a közigazgatás működési rendjét, kivételesen az
alapjogok érvényesülését is érintő válságreagáló intézkedések is. A 2004. évi CIV. törvénnyel
megvalósult alkotmánymódosítás értelmezési mozgásteret biztosító fogalmat és eljárásrendet
épített be a 19.§ (3) bekezdés n) pontjaként az Országgyűlés kis kétharmados jogkörei közé
azzal, hogy a 35.§ (1) bekezdés m) pontja a Kormány ideiglenes mozgásterét is megnövelte.
A régi Hvt. 201. §-ával végrehajtott rendelkezés szerint a Magyar Honvédség, a rendvédelmi
szervek, valamint a közigazgatás működése az országgyűlési döntés kezdeményezését
követően az arról való szavazásig, de legfeljebb 60 napra átállítható lett a törvények hatásait is
átmenetileg lerontó kormányzati döntésekkel, amelyek határa az

alapvető jogok

korlátozásának kizártsága volt. Mindezt a gyakorlatban a NATO válságreagálási
rendszerének, mint nem formális nemzetközi jogi dokumentumnak,379 és az azt megalapozó
válságreagálási filozófiának380 a hazai implementálhatósága tette szükségessé. A válság
378

Valki (1999)132-133.pp.
Olyan sajátos ’jogharmonizáció’ valósult tehát meg, ahol nem jogi norma volt az adaptálás tárgya.
380
„Le kell szögeznünk, hogy hazánk még a világ legerősebb politikai-katonai szövetségének tagjaként, illetve a
világgazdasági és –politikai folyamatok meghatározása terén megkerülhetetlen európai közösség részeként sem
379
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(illetve annak kezelése) egymásra épülő, bizonytalan körvonalú fogalmainak381 a szövetségi
intézkedési rendszerbe iktatása következményeit Keszely László382 írja le, egymásra vetítve a
NATO háromfokozatú válságreagálási rendszeréből és a minősített időszakok kihirdetési
alternatíváiból eredő kettős mátrixot, amely két táblázatban foglalható össze. Eltérésük abból
adódik, hogy a kiváltó ok közvetlenül Magyarországot érte-e, illetve eljárási oldalról
fogalmazva a NATO döntése megelőzi, vagy követi a hazai minősítést. A válság-reagálás két
formájának megjelölése során a táblázat a tanulmány definícióit alkalmazza.383

Hazai minősítés
NATO
következmény

NATO minősítés

Magyar
következmény

Magyarországi ok
Váratlan támadás
fegyveres agresszió
Mo-n / VT
távolabbi veszélye
Mo-n / MVH
agresszió-elhárítás
meglepetés-elhárítás
válságreagálás

fegyveres agresszió
Mo ellen / RÁ

Mo-i válság
különleges jogrend
nélkül
-

Külső ok a NATO válságreagálási körben
agresszió-elhárítás
meglepetés-elhárítás

RÁ vagy
szövetségi MVH
VT
MVH / saját veszély
MVH
intézkedés általános szabály szerint

élvez immunitást a katonai, politikai, gazdasági stb. eszközökkel nem befolyásolható, szélsőséges időjárási
viszonyok hatásaival (pl. rendkívüli meleg vagy hideg, különösen nagy mennyiségű csapadék) és az azok
következményeként előálló különböző természeti katasztrófákkal szemben. (…) A biztonság összkormányzati
megközelítéséből adódóan ezeket a feladatokat az állami intézményrendszer összehangolt munkájával és a
rendelkezésre álló legszélesebb körű eszközrendszer igénybevételével kell végrehajtani. Ugyanakkor a biztonság
fenntartásához (ideértve a biztonságot fenyegető veszélyek elhárítását, megelőzését), illetve a megromlott
biztonsági helyzet mielőbbi helyreállításához fűződő össztársadalmi érdek azt diktálja, hogy bizonyos védekező
tevékenységekben ne csupán az állami és nem állami intézmények széles köre, hanem maguk az állampolgárok,
vagy akár az ország területén tartózkodó minden ember vegyen részt.” Varga (2012) 62-64.pp
381
Az eredeti terminológia szerint alkalmazott történeti fogalmat lásd az alábbiak szerint: „A válságkezelés
eszméje a rugalmas reagálás stratégiájának politikai tükörképe volt. Valójában ugyanaz a szerepe, mint
magának a diplomáciának, sőt úgy is fogalmazhatunk, nem más, mint a nukleáris korszak diplomáciája, melynek
világában igen rövid idő leforgása alatt is kialakulhatnak éles és veszedelmes válságok. Az amerikai biztonságpolitikusok politikai stratégia gyanánt fejlesztették ki, hogy ezáltal ötvözzék a fenyegetések, a kényszerítés és a
kompromisszum eszközeit.” Valki (1999)55.p.
382
Keszely (2014) 211-216.pp.
383
„A meglepés-elhárítás egy intézkedéscsomag, amelyet a NATO váratlanul bekövetkező légitámadások,
hagyományos és nem hagyományos robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétatámadások, terrortámadások és
kibertámadások esetén alkalmazhat. Az intézkedéscsomag elsősorban az azonnal foganatosítandó intézkedésekre
fókuszál. Az agresszió elhárítás valamely NATO tagországot, vagy a szövetséges erőket, eszközöket,
infrastruktúrát ért fegyveres támadás esetén vezethető be. E kategória gyakorlatilag az V. Cikkely szerinti
műveleteket jelenti, ahol az ENSZ Alapokmány 51. cikkének értelmében a Szövetség gyakorolja a kollektív
önvédelemhez fűződő jogait. Más megfogalmazásban itt nem másról van szó, mint a fegyveres erő alkalmazására
való felhatalmazás megtörténtéről. A terrorfenyegetettséget jelző riasztási fokozatok célja a várható
terrortámadások megelőzése, illetve a már bekövetkezett támadások következményeinek enyhítése, újabb
támadások megakadályozása.” Keszely (2014) 209-210.pp.

154

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

Megítélésünk szerint a modell két korrekciós tényezőjére célszerű figyelemmel lenni: a
válságreagálás két kiemelt szintjét el nem érő intézkedések körében is elvben felmerülhet a
megelőző védelmi helyzet kihirdetésének igénye (az alulminősítési tendenciától függetlenül),
másrészt viszont az agresszió-elhárítás körében indokolatlan a saját veszélyre alapozott
megelőző védelmi helyzet kiemelése, mivel az automatikusan az első táblázat tartományába
helyezi az esetet, mivel a NATO csak a másik tagország esetében van döntéshozatali
helyzetben, a ’magyar szál’ a reagáló hazai döntés további szempontjainak mérlegeléséből
adódik, ismételt NATO döntési pozíciót kiváltva.

6.3.

Fejezeti összegzés

Simicskó István mennyiségi kérdésfelvetése körében még egy elméleti rendszer felelevenítése
szükséges: a különleges jogrend elemeinek szélesebb körű reformjára irányult a NATO
csatlakozást megelőző sikertelen alkotmányozási folyamat, amelynek alapvető dokumentumai
a Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről szóló 119/1996. (XII.21.) OGY
határozat, valamint a szabályozási elvekről szóló, H/2252. számú bizottsági önálló
indítványként megfogalmazott országgyűlési határozati javaslat.384 A rendszerezési igényében
az Alaptörvényre is ható folyamat korrekciós javaslatai több definíciós tárgykörre irányultak:
 a helyzet és időszak következetes szétválasztása, amelyben a kiváltó okhoz a helyzet
megjelölés tapad, az időszak ehhez képest a közjogi döntés eredménye;
 fogalmi rendszerezés: a haza katonai védelmével összefüggő ok-csoportok szűkített
fenntartása, a megelőző védelmi helyzet gyűjtőfogalmi jellege;
 a katasztrófa szituációk elválasztása a belső erőszakos (szükségállapoti) esetektől;
 a rendkívüli jogrend kereteit biztosító nemzetközi jogi környezet alkotmányos
leképezése, a védett tárgykörök kiterjesztő felsorolása;
384

Lásd Somogyvári (1998) 3. fejezet: A köztársasági elnök: b) pont „(…) A honvédelemmel kapcsolatban a
főparancsnoki jogkör megmarad, de ez a Magyar Honvédségre korlátozódik. A rendkívüli helyzetekben is
változik az elnök szerepe: a rendkívüli állapotot és a szükségállapotot az Országgyűlés akadályoztatása esetén
továbbra is a köztársasági elnök hirdeti ki, de a Honvédelmi Tanács szerepének és összetételének módosulása
folytán az államfő nem lesz tagja e testületnek, és szükséghelyzetben sem az elnök rendeleteivel történik majd az
operatív szabályozás.” és V. Rész / RENDKÍVÜLI HELYZETEK:
„a.) Az új alkotmányban a rendkívüli helyzetek három formáját, a védelmi helyzetet, a szükséghelyzetet és a
katasztrófahelyzetet kell szabályozni.
A védelmi helyzeten belül megkülönböztetendő:
- a megelőző védelmi helyzet, amely idegen hatalom részéről megnyilvánuló súlyos fenyegetettség, továbbá
külső fegyveres csoport váratlan betörése esetén áll elő;
- a fegyveres védelmi helyzet, amely idegen hatalom részéről várható támadás közvetlen veszélye esetén beáll,
illetőleg a hadiállapot kinyilvánításától, vagy valamely idegen hatalom támadásának bekövetkeztétől a
háborús harci cselekmények befejezéséig tart.” Somogyvári (1998) 56. és 64-65. pp.
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 a folyamatokat biztosító irányítási-döntési centrumok fenntartása, a Honvédelmi
Tanács kontroll-szerepbe helyezése országgyűlési elnökségi, illetve akadályoztatás
esetén korlátozott helyettesítő szerepben, ezzel összefüggésben a köztársasági elnök385
és a Kormány elhagyása a testületből;
 az Alkotmánybíróság tevékenységének koncentrálása a rendkívüli jogrendi aktusok
közjogi érvénytelenségének valós idejű vizsgálatára korlátozva.
A javaslatok közül szabályozási következménnyel a megelőző védelmi helyzet korrigált
fogalma szolgált a hadkötelezettség békeidejű megszüntetésével összefüggő módosítása
során, illetve az Alaptörvényben a fejezeti szintű egységesítés, a szükségállapot fogalmi
szűkítése és a katasztrófa-kezelés egységesítése. Nem valósult viszont meg a hatalmi
centrumok szétválasztása, valamint a nemzetközi jogi követelmények különös szintű
megragadása a tárgykörben, bár az AEB/17/2/1998. számú, 1998. március 10-i záró tervezet
XV.

Fejezetéhez

(161-171.

§§)

egyik

frakció

sem

kezdeményezett

alternatív

szövegváltozatot.386 A tematika így az operativitás-orientált, részben konkuráló szakpolitikai
központok territóriuma maradt.
A különleges jogrend egységes filozófia mentén történő szabályozhatóságának kulcsa alapjogi
szempontból, hogy a korlátozhatóság (vagy alapjogi felfüggeszthetőség) mércéje mennyiben
térhet el a békeidőszaki alapjogi szükséges-arányos korlátozási rendszertől, alapvető
jelentőséget hordoz az Alaptörvény általános jellegű 54. cikk (1) bekezdésének és az
Alkotmány korábbi szűkebb hatályú 8. § (4) bekezdésének eltérése. A Hvt. 64. § (1)
bekezdése ugyan tartalmazza, hogy a rendkívüli intézkedések rendszerét önállóan is
működőképes formában, de a NATO Válságkezelési Rendszerhez is illeszkedő módon kell
kialakítani, Kádár Pál kritikájától387 álláspontunk annyiból tér el, hogy a szabályozás tárgya
által visszaigazolhatónak ítéljük a hozzáférhetőség alapvető korlátozottságát. Nem vitatjuk
ugyanakkor, hogy az alkotmányozással összefüggésben a megelőző védelmi helyzet
385

A köztársasági elnök szükségállapoti szerepe a szöveg alapján nem értelmezhető, mivel a rendkívüli állapoti
hivatkozás nyitva hagyja a hatáskör-csökkentés lehetőségét is.
386
Somogyvári (1998) 1108-1111. pp. és 1140. p.
387
„Mindebből az is következik, hogy valamennyi intézkedésnek összhangban kell lennie a NATO rendszerével,
hiszen arra nézve még elvi szinten sincs utalás, hogy valamely intézkedésnek ne kellene összhangban lennie a
NATO Válságreagálási Rendszerével. Ez a megközelítés véleményem szerint bár logikailag helyes, a
jogbiztonság szempontjából kérdéseket vet fel. A NATO Válságreagálási Rendszerének jelentős része minősített
dokumentumokban fellelhető intézkedésrendszer, amely így a szélesebb nyilvánosság számára nem hozzáférhető,
azaz inkább csak sejthető a várható intézkedés, mintsem kiszámítható. Az alapjogok korlátozásának lehetőségét
különleges jogrend időszakában magam is szükségszerűnek tartom, azonban a korlátozás mibenlétét és annak
határait már a béke időszakban hozzáférhető törvényekben is megjelenítendőnek gondolom – hasonlóan a Hvt.
érintett fejezetének további szabályainál tapasztalt részletességhez és konkrétsághoz.” Kádár (2014) 3.p.
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katalógusát is pontosítani lehetett volna, erre irányuló operacionalizálható szakmai javaslat
azonban nem érkezett, az intézkedések bevezethetősége pedig távolinak tűnt.
A nemzeti és szövetségi indokú rendszerkapcsolatok leírására elégségesnek ítéljük a Keszely
László által kiemelt alternatíva rendszert, amely a különleges jogrendi esetkörök és a NATO
Válságreagálási Rendszer intézkedési csoportjai között mechanikus kapcsolat helyett döntési
alternatívák sorozatát írja le a békétől eltérő állapotok kapcsolatát az agresszió elhárítás, a
meglepés-elhárítás és a válságreagálás szcenárióival. Egy tesztelt rendszer finomhangolásáról
folytatott nyilvános politikai diskurzus szükségesnél mélyebb nyílt tematizációja ugyanakkor
ugyanolyan kockázatokat hordoz, mint például a légierő fegyverhasználati status quo-ra egy
vétlen utasszállító lelövése bárhol a világon. Ráadásul – ahogyan az a különleges jogrenddel
összefüggő tematikák esetében egyébként is jellemző – a feladatok kormányzati szervezeti
beazonosíthatósága is további konfliktusok lehetőségét hordozza a rendszerszintű
megkérdőjelezésen túl is.388 A különleges jogrend részletes szabályai közül ezen túl legfeljebb
a helyettesítés eljárási feltételeire, illetve az időbeli korlátokra vonatkozóan merülhet fel olyan
észrevétel, hogy azok tartalmilag nem feltétlenül szükségesek alkotmányos szinten, azonban
garanciális jellegük és limitált terjedelmük miatt mégis az egyszintű szabályozás javasolt.
A nemzetközi viszonylatban széttagolt különleges jogrendi tipológia csökkentésére legfeljebb
a váratlan támadás esetkörének a békeidőszaki korlátozások egyidejű enyhítése mellett
történő kiváltása esetén látunk némi lehetőséget, a fogalmak összevonása utólag már
kizárható. Indokolt ugyanakkor a honvédelmi szcenáriók következetes végiggondolása a
folyamatok kormányzati kezelhetősége oldaláról: ebből a szempontból érezzük különösen
problematikusnak az 52. cikk relativizáló megfogalmazását, valamint a Honvédelmi Tanács
működésével zajló gyakorlatok hiányát: az elképzelhető szcenáriók kezelésének 50/2001. (XI.
29.) AB határozatból is eredő alkotmányos kényszere alól ugyanúgy nem mentesíthet a
Fegyveres Védelmi Terv leszűkítése, mint a szervezeti működési gyakorlatlanság.

388

„A konszenzus hiányának egyik oka, hogy nagy valószínűséggel nem is lehet adekvát, objektív jellegű
jogszabályi definíciót megalkotni, mert annyira bonyolult és sokrétű tartalmat takar a válság kifejezés. Másrészt,
ahogy az elméleti válságszakértők is hajlanak arra az álláspontra, hogy nem szerencsés, vagy talán nem is
lehetséges objektív válságfogalmat létrehozni, hiszen mindig a döntéshozók szubjektív mérlegelésén múlik, hogy
válságként értékelik-e a valóságban lezajló eseményeket és a válságkezelés gépezetét ennek megfelelően
mozgásba hozzák-e. E szubjektív válságfelfogás viszont nem igazán fogható meg kodifikációs formában. E mellé
párosul a „büro-politikai” aspektusból eredő hatásköri viták kérdése. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen
társadalmi alrendszereket, vagy még pontosabban milyen tevékenységi köröket ölel fel az általunk megalkotni
kívánt válság fogalma, mivel ez szoros korrelációban van az egyes ágazatok, intézmények, szakmák, hatáskörmegosztásával.” Keszely (2014) 194-195.pp.
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7. Fejezet
Alapjogok és honvédelem (Általános rész)389
7.1.

Értelmezési keretek

A honvédelemre vonatkozó alkotmányos szabályok jellegzetessége, hogy részben az
államszervezeti szabályok, részben pedig alapjogi - alapvető kötelezettségi jellegűek. E
különbségtétel a szabályozás módja szempontjából is jelentőséget nyer. Míg a honvédelmi
kötelezettségi tipológia – céljában, formáiban és időbeli korlátozottságában – egyre
differenciáltabb rendszere épült be a legmagasabb szintű normaszövegbe, a résztvevők
jogainak korlátozhatóságáról csak kivételesen található a katonákra, vagy egyes csoportjaikra
vonatkozó alkotmányos szintű szabályozás, ráadásul az intézményrendszer sajátosságaival
kapcsolatba hozható politikai tilalmak és korlátozások körében. Nem mutatható ki
ugyanakkor a katonák alapvető jogainak sajátos általános, vagy korlátozhatósági területeket
meghatározó eleme – szemben a német alaptörvényi példával.390 Az alapjogok hierarchizálási
és korlátozási kitételei általános jelleggel jelennek csak meg a szövegváltozatokban,
ugyanakkor e megfogalmazások nem katona-specifikusak, és csak a különleges jogrend
körében honvédelem által determináltak. A jogalkalmazói, alkotmánybírósági és ombudsman
mérlegelési tartomány így kiterjedtebb, mint az intézményi szabályok esetében.
A szervezeti és az egyéni szabályok elválaszthatósága ugyanakkor a mindennapi jogi
gondolkodásban bevett, a „csak azt szabad, amit jogszabály kifejezetten megenged”, illetve a
„mindent szabad, amit nem tilos” érvelési technikák eltérő érvényesülése körében: míg a
szervezetre vonatkozó szabályozottság alapján a további értelmezési tartományok kizártak, az
alapjogi szabályozás szabadságfoka lényegesen tágabb. Nem mindegy ugyanakkor, hogy a
katonára

vonatkozó

fegyverhasználata

a

szabály
szervezet

értelmezési

tartománya

megnyilvánulásaként

melyik

értékelendő,

mozzanatba
így

a

esik:

szigorúbb

felhatalmazottság az elvárt, amit a „felel mindazért, amit megtett, vagy megtenni
389

E fejezet a Till 2014 tanulmány szűkített változata.
Az NSZK Alaptörvénye 17/A. cikkének (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a katonai és kisegítő
szolgálatról szóló törvények a véleménynyilvánítás és annak terjesztésének jogát, a gyülekezési szabadságot, a
petíciós jog másokkal közös gyakorlását korlátozza. A (2) bekezdés értelmében a honvédelmet szabályozó
törvények a szabad mozgás, valamint a magánlakás sérthetetlenségének joga vonatkozásában tartalmazhat sui
generis korlátozásokat.
390
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elmulasztott” felelősségi szint jelez. Akkor értelmezhető a nagyobb szabadságfok, ha katona
versus szervezet viszonyrendszer alapjogilag értékelhető elemről van szó. E vonatkozásban
nyer jelentőséget az „aktivista alapjogász – parlamenti törvénybarát”391 szerepfelfogások
eltérése, az általában civil precedensből vett analógiák vetítése a katonai életviszonyokra.
A korlátozhatóság kereteinek katonákra adaptálhatóságát meghatározó sajátos szabály, a
második szintű általánosítás hiánya a szabályozásban bizonytalansági faktorként jelentkezett:
pótlására a régi Hvt. 56. §-ának felsorolása törekedett, e kísérlet azonban – jogforrási szintjére
tekintettel – nem volt alkalmas a szűrő szerepének betöltésére és hatályon kívül helyezésre is
került. Az 1996-os szolgálati törvények már csak a korlátozhatóság elveit jelölték meg, a
korlátozható alapjogok összefoglalása azonban a tételes szabályokon túl nem jelent meg.
Szabályozási szinten ugyanakkor itt jelent meg a mérlegelési elemet hordozó szükségességi
arányossági teszt, mint az alkotmánybírósági gyakorlatból átemelt szempontrendszer. Ezen
alapjogi értelmezési tartományú szabályok esetében volt kimutatható a viták esetében a
nyilvánvaló alkotmányossági relevancia. A szolgálatteljesítés további szabályai esetében
ehhez képest már a korlátozás alapjogi jellege is vitatható, amely az indokrendszer tágabb
mozgásterét eredményezi. A jogkorlátozások ugyanakkor több szempontból is összefüggnek.
A fegyveres konfliktusok eredendően humán és anyagi veszteségekkel járnak: az eredmény
szempontjából ezért az anyagi feltételek mellett meghatározó szerepet nyerhet a résztvevők
felkészültsége és mentális állapota, bajtársiassága és önfeláldozó hozzáállása. A katonaiszakmai és mentális felkészültség kialakításának és elmélyítésének eszközei a gyakorlatok,
amelyek minél inkább a valóságot közelítve kívánják modellezni a harci cselekményeket.392 A
gyakorlatok háború-közelivé tétele növeli a békeidejű veszteség kockázatát, amelynek esetén
az államot anyagi jóvátételi kötelezettség terheli, viszont a kockázatmentességi szemlélet
alapján kialakított haderőt meglepetésként érheti az alaprendeltetés feladataira alkalmasság
hiányát bizonyító hirtelen, nagyarányú veszteség. Differenciált kockázatokról van szó,
amelyek megengedhetősége és ellentételezési módja egyaránt alkotmányossági kérdéssé
tehető:393 végül is az érvelés befogadhatóságának jogvédő szervi határai relevánsak.

391

Pokol Béla (1993) 91-118. pp.
70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. rész 7.1. bekezdés.
393
Endresz (2005) 2-3.pp
392
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A korlátozások szükségességének vélelme ugyanis szabályozási-politikai oldalról eredendően
fennáll,394 mint ahogyan a tisztán alapjogi hivatkozások miatt a korlátozások szükségességét
tagadó érdekképviseleti érvelési attitűd395 is létezik, az érvelések hatékonysága azonban
fórumonként és időszakonként eltérést mutat. Trendjében minden esetre elég sokszor sikerült
a sui generis korlátozások szükségességét megkérdőjelezni ahhoz, hogy a sui generis
többletjogok védhetősége is megrendüljön. A probléma ugyanis megragadható más oldalról
is: ha a társadalmi szintű kockázat-vállalási közösségben elvárható, hogy a katonák készek
legyenek akár életük feláldozására is a biztonsági típusú közjavak előállítása érdekében,
olvasatukban elvárható a társadalom részéről a kiemelt viszonyulás. Ha az egyensúly
megbomlik, vitatottá válik a katonai többletjogok privilégiumnak minősített rendszere, illetve
a honvédelem személyi állománya ki is ürülhet, ami meg nem engedhetőnek minősített
rendszerhiba.396 E folyamat úgy összegezhető, hogy a résztémák – anyagi előnyök érdekében
történt – alapjogi felnagyítása éppen a legfontosabb többletjog megkérdőjelezésének idejére
eredményezte a társadalmi támogatás elenyészését: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény hatályba lépése így egybeesett a szolgálati nyugdíj korszakának végérvényes
lezárásával.
Elérkezett tehát az az időpillanat, amikor a rendszerváltás óta eltelt 25 év alapjogi jellegű,
vagy alapjogiasított szolgálati jogi tapasztalatait összegezni szükséges a komplex új rendszer
kialakíthatósága érdekében. Ennek hiányában ugyanis reálissá válhat az a veszély, hogy a
honvédség személyi állománya egy várt gazdasági fellendülés időszakára kiürüljön, vagy
szakterületi kritikus hiányok alakuljanak ki. A javasolt rendszer ugyanakkor azt a veszélyt is
hordozza, hogy egy későbbi gazdasági válság kezdeti szakaszában a fűnyíró-elvű
egységesítési törekvés, a többletek elvétele ismételt kormányzati reakció lehet. E hosszú távú
hatásai felől megítélhető rendszer jogi érvelési mozzanatai az arányosság és a szükségesség.
Utóbbi szempontból emelhetők ki azok az elemek, amelyeknél az alapjogok korlátozása a
394

„… a nagyobb áldozatvállalás ellenében, más munkavállalókhoz képest, a nemzetgazdaság teherbíró
képességének függvényében kedvezőbb életfeltételeket kell biztosítani a hivatásos állomány számára. Ezért,
valamint a családtagokra is kiterjedő fokozottabb elvárások miatt is indokolt, hogy egyes kedvezmények a
családtagokat is megillessék.” Keleti György, korabeli honvédelmi miniszter expozéja a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslat általános vitájában / Az Országgyűlés
hiteles jegyzőkönyve 1995. évi őszi időszak november 27-28-29-ei ülésének harmadik ülésnapja, 29-e szerda
8.10-től 14896. hasáb.
395
Jellemző példák a Rekvényi László kontra Magyarország ügy az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt 1999
májusában a szolgálatteljesítési időt érintő 70/2009. (VI. 30.) AB határozat szakszervezeti beadványai, illetve a
rendészeti sztrájkjogi vita - az AJB 6567/2009. számú jelentés.
396
E megállapítás az önkéntes haderő vonatkozásában jelent meg, ahol a 42/2003. (IX.19.) AB határozat által
értelmezett módon foglalkoztatottként teljesít a személyi állomány szolgálatot, ellentétben a későbbiekben külön
érintett hadkötelezettségen alapuló előzményekkel és atipikus elemekkel.
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katonai minőség miatt atipikusan szigorú módon érvényesül, ellentételezésére alkotmányos
szükségletet

eredményezve.

Az

arányosítási

eredmény

a

katonai

sajátosságok

befogadhatósága hatékonyságától függ, amelyek pedig a feladatkörök által determináltak,397
mivel a haderő rendeltetésére alkalmasság kényszerítően magában hordozza egyes alapjogok
fokozott korlátozásának szükségességét, amely csak más irányú ellentételezéssel tehető
arányossá.
A szükségességi kérdésfeltevés szempontjai azonban a hazai alkotmányosság történetében
eltérően értelmezett törésvonalakat eredményeztek, amelyek a Hszt.-ről való leválást
követően még inkább a katonai sajátosságok irányába tolódtak: A HM törekedett a döntő
mértékben az alkotmánybíróság által kialakított, de más léthelyzetek mérlegeléséből fejlődő
érvelési rendszer minél hatékonyabb beemelésére kezdetben a status quo védelme, később a
változó nemzetközi elvárások miatt szélesedő feladatrendszer megvalósítása érdekében.398 A
feladatok bővülése tehát az unatkozó békehadseregtől az aktív missziós haderő
szabályozhatóságát kényszerítette a NATO/EU integráció kiszélesedéséig, majd a gazdasági
világválság által felnagyítva azon túl is. Az érvelés hatékonyságát az alkotmányos környezet,
az alkotmánybíróság, az ombudsman és a kormányzati-politikai rendszer határozta meg.
Utóbbi szempontból radikálisan eltérő eredményre vezetett a katonai szolgálati viszonyba
kerülés kötelező, majd dominánsan, végül kizárólagosan önkéntes jellege, ennek során az
aktív joglemondási / jogkorlátozási elem értékelhetősége, valamint az időbeli dimenzió
értékelése. Mindez a honvédség személyi állományának a sérülékeny, rászoruló csoportok
köréből kiszorulásaként is megragadható az ombudsman későbbi honvédelmi összefoglaló
vizsgálatának korábbira vetítésével,399 amely az állam intézményvédelmi kötelezettségének
kiterjesztő értelmezésén alapult.400 Az alkotmánybíróság mellett így a harmadik ombudsman
tevékenysége is hozzájárult a kormányzati szabályozási tér bővüléséhez.

397

AJB 6567/2009. számú jelentés, 2009. október, 10. p.
A kérdésfeltevést sarkított olvasatban lásd: Farkas (2014 a) 3-4.pp.
399
„Az ombudsmani intézmény kiemelt feladata a sérülékeny csoportok védelme. Az Európai Bizottság 2010-es
definíciója szerint társadalmilag sérülékeny csoportoknak (a nemzetközi-angolszász szakirodalom szóhasználata
szerint: vulnerable groups) tekinthetjük azokat a csoportokat, melyek tagjai a szegénységnek és társadalmi
kirekesztettségnek az összlakosságnál nagyobb mértékű kockázatával szembesülnek.” E depriváltság eredete
szerint származhat strukturális folyamatokból/problémákból (pl. romák, nők, fogvatartottak helyzete), de
kialakulhat szituatív módon is, pl. egy katasztrófa érintettjei körében. Lásd: Hajas – Lux – Szabó M – Szajbély
(2013) 9-10. pp.
400
Az intézményvédelmi kötelezettség önmagában alanyi jogot nem keletkeztet az egyén oldalán, így nem
kényszeríthető ki. E megszorító mozzanat nem volt Polt Péter korábbi gyakorlatában kimutatható. Az
intézményvédelmi kötelezettség az élethelyzetre vonatkozó normatív szabályrendszer és az ezt működtető
szervezetrendszer kialakításának kötelezettségét hordozza. Lásd: Hajas – Kurunczi (1993) 447. p.
398
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A fejlődésívről előzetesen megállapítható, hogy a szereplők aktivitása és iránya eltérő volt: a
két végpont között az alkotmánybíróság aktivitása csökkent, a törvényhozás/kormányzat
tudatossága

erősödött,

az

ombudsman

szerepe

pedig időszakosan

eltérő

elemek

tematizálásában volt kimutatható401 azzal, hogy jellemző volt a sérülékeny csoport keresése.
A szereplők között az érvelést kezdetben egyértelműen az alkotmánybírósági kommunikációformálás határozta meg, ugyanakkor a dinamika – időnként az ombudsman aktivitásával
eltérítve402 – a kormányzati szándékok által tematizálva jelentkezett, továbbá dinamikus elem
– védekező vagy éppen támadó pozícióban –az érdekképviseleti aktivitás is.
A hadkötelezettség alkotmányosságának 1994-es visszaigazolását követően fordult az
állampolgári jogok akkori országgyűlési biztosának általános helyettese az 1996-os szolgálati
törvények alapjogi kontrolljának eszközéhez, a legmagasabb szintű alapjogi igényrendszerrel
ütköztetve a haderőt. A fegyveres szervek alapjogi intézményvédelmi kötelezettsége
vonatkozásában az ombudsman azzal az érveléssel állt elő, hogy az akkor biztosítható, ha a
hierarchikus szervezetek nagyobb mértékben biztosítják az alapjogokat, mint a tipikus
szint.403 Az érvelés nem az állampolgárok felé, hanem az intézmény belső személyi
állományára fordította át az alkotmányos követelményt. Az érvelési irány nem magától
értetődő, az Alkotmánybíróság ráadásul később nem igazolta vissza az érvelést, de – az
önként vállalt jogkorlátozás arányossági kérdéseivel szemben – e felfogásra is felépíthető egy
kiterjesztőbb alapjogi érvrendszer. Ez a hivatkozás kiegészítve a békeidejű szükségességiarányossági teszt szigorúbb alkalmazásával, kisebb mértékű jogkorlátozást biztosít. Nem
szabad viszont arra a hipotézisre építeni a szabályokat, hogy azok kijátszásának veszélye
miatt szigorúbb korlátozás indokolt.
Az összefoglaló ombudsmani vizsgálatot404 követően viszont a NATO csatlakozás és az új
feladatok folytán egyre több, a beleegyezési jogot nélkülöző, de a szolgálatteljesítés sajátos
feltételeivel indokolt szabály került a régi Hjt.-be, leválasztva a szabályozás tárgyát a
401

„Az első ombudsman-generáció vizsgálatai az átmeneti társadalomra jellemző módon ritkábban foglalkozott
a hagyományos szabadságjogokkal. A panaszok alapján kialakult vizsgálati gyakorlat azt az általánosnak
mondható tapasztalatot támasztotta alá, hogy az állampolgárok a szabadság élményét még viszonylag
sérelmektől mentesen élték meg. A kiszolgáltatottság érzése inkább a – szociális értelemben – biztonságos léttel
kapcsolatban alakult ki. A szociális jellegű panaszok arányában azóta sem állt be csökkenés, azonban
fokozatosan növekvő mértékben, de 2006. ősze óta különösen megnőtt a klasszikus szabadságjogok – kiemelten is
a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezéshez való jog – megsértése miatt előterjesztett panaszok
száma.” Hajas - Szabó M (2008.) 9. és 13. pp.
402
Berkes– Csink (2013) 35-36. pp.
403
„Az országgyűlési biztosnak azt is figyelembe kell vennie, hogy a katonák szolgálati helyzetük miatt
kiszolgáltatottabbak, kevésbé tudják magukat megvédeni a hadseregben érvényesülő esetleges önkénnyel
szemben.” Polt (1997 a) 41. p.
404
OBH 7459/1996.
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rendvédelmi személyi állományról, a közszolgálat civil területei mellett egy új viszonyítási
pontot teremtve. Az időbeli differenciálás tematikája pedig az első ombudsman felvetéseitől
eltérő módon az 1998-as hadigondozási alkotmánybírósági határozattal405 jelent meg,
alapvető arányosítási szempontként értékelve a sérelem objektív valószínűségét. Nem került
ugyanakkor tematizálásra a fokozott korlátozhatóság eleme, azonban az Alkotmánybíróság
2005-re befogadta a funkcionalitáshoz kötött, alkalmasság érdekében korlátozó intézmények
igényét a politikum önkéntes haderő alkotmányossági kényszereit érintő válaszként.
A szempontok visszaigazolhatósága a beépülő értékelési elemek együtthatásaként az alapjogi
érvrendszer szükséges/arányos korlátozási doktrínájának sui generis katonai értelmezési
tartományát alakította ki. Ennek során az érvelésben a funkcionális elem megerősödésével
párhuzamosan az egyre erőteljesebb jogkorlátozási szint is kimutatható, általánosságban
ellene hatva a pozitív diszkriminációs érvrendszernek, kiváltva az immár tisztán önkéntes
haderő állományán belüli további arányosítási igényeket. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az
ellentételezési

szempontrendszer406

jelentősége

radikálisan

csökkent.

Az

eredeti,

szélsőségesen liberális, demilitarizáló alkotmányos igényrendszerhez képest407 tehát
lényegesen differenciáltabb, funkció által determinált alkotmányos érvelési technika jött létre,
amely alkalmas a szükséges korlátozások alkotmányos legitimálására is. Ugyanakkor a
törvények preambulumának visszatérően kiemelt fordulata, a „kiemelkedő helytállásból eredő
fokozottabb elismerés” az érvrendszer perifériájára szorult, a gazdaságpolitikai mérlegelésnek
nyitva egyre szélesebb teret.408 Tulajdonképpen visszaért ezzel az alkotmányos kérdésfelvetés
a rendszerváltást megelőző kiindulóponthoz: a körülmények túlélése mindenek felett
érvényesül, legfeljebb a megmaradt jogok köre tér el.
Mindez a katonai hivatáshoz viszonyulás alapvető dilemmáját, a hivatás/foglalkozási
szemlélet kettősségét is aszimmetrikusan érinti: míg az elvárt katona-eszmény az élethivatás
pátoszára épít, folyamatosan felmerül annak igénye, hogy csak szűk értelmű katonai
szakmákban végzettek, lényegében csak a harcolók részesüljenek a katonai lét csökkenő
kedvezményeiben és garanciáiban, szemben a határozott idejű foglalkoztatásra szorított
további állomány-csoportokkal a szerződéses legénységtől a civil végzettségű tisztekig.
405

2/1998. (II.4.) AB határozat.
70/2009. (IV. 30.) AB határozat.
407
A 46/1994. (X. 21.) AB határozatot kiváltó beadványban felmerült érv volt a halálbüntetést kizáró határozat
logikája alapján, hogy az élet feláldozásának eskübe emelt lehetősége az élet – állam általi – elvételével
összevethető jogkorlátozásként abszolút jog meg nem engedett korlátozása.
408
E trend plasztikus példája a szolgálati nyugdíj kivezetési módja a jogrendszerből, az önmagában hordozott
külső-belső arányossági és szerzett jog-védelmi problematikával együtt.
406

163

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

Utóbbi szempontból nyer jelentőséget, hogy a szolgálati nyugdíj felkészülési időt mellőző
kivezetése – költségvetési hatásain túl409 – elégséges mértékűnek értékelhető és fenntartható,
életpálya típusú intézményrendszer kialakításával egyidejűleg zajlott-e le.410
További érdekessége a funkcionális szükségességre alapított érvrendszer alkotmányossági
gyakorlatának, hogy a honvédelmi intézményrendszeren belüli érvényesüléssel egyidejűleg az
alrendszer határai mentén, a konkuráló közösségi érdekekkel (vagy más alanyi körű
alapjogokkal) szemben csak korlátozott formában nyert elfogadást. E szempontból az érvelés
sajátos továbbfejlődési útját nyithatta volna meg, ha a szolgálati nyugdíj kivezetését nem
alkotmánymódosítás és törvényhozási aktus, hanem egy alkotmánybírósági határozat
eredményezte volna. Ez esetben ugyanis megjelenhetett volna a további konkuráló érvelési
technika, a diszkrimináció tilalmának érvrendszere is, amely a funkcionális szükségesség
korlátjaként érvényesülhetett volna. A katonák külföldi szolgálatteljesítése vonatkozásában az
Alkotmánybíróság teremtette meg 2009-re azt az értelmezési tartományt, amely a
tevékenységen belüli további specialitások esetében magasabb korlátozási szintet tett
lehetővé. Ez az érvet alkalmazta az ombudsman a speciális kiképzésre kiválasztás esetében,411
nem került át ugyanakkor az arányos ellentételezési rendszerre a közjogi érvrendszerbe.
Van a honvédelmi jogalkotásnak olyan szegmense is, ahol a szükségességi érvelés a békeidejű
korlátozásnál szélesebb beavatkozást eredményez a haderő állományán túlnyúló körben: ez a
különleges jogrend állam-egyén viszonyrendszere.412 Mivel az csak korlátozott körben
találhatók példák, csak valószínűsíthető ebben a szegmensben az érvelési keret
befogadhatósága. A hatékonyság a hadkötelezettségi gyakorlat alapján modellezhető.
A kiemelt tematikák eredőjeként az 1990-es jogkorlátozási szinthez képest az eltelt 25 év alatt
lényegesen szofisztikáltabb, de anyagi tartalmában karcsúsodó joganyag jött létre, amely az
utóbbi szempontból veszített belső kohéziójából a dogmatikai erősödése ellenére is. A

409

E szempontból másodlagos jelentőségű, hogy a folyamatban lévő felülvizsgálatok célcsoportja a korábban
szolgálati nyugdíjra jogosultságot szerzettek közül a ténylegesen szolgálati nyugdíjban részesülőkre
korlátozódik.
410
„A társadalom számára a legrosszabb változat az lehet, ha katonái a társadalom legelső soraiban
páváskodnak, learatják a társadalmi megbecsülés minden rejtett és manifeszt gyümölcsét és közben
professzionistákhoz illő módon meg is fizettetik magukat. Ez a változat Magyarországon úgy tűnik, nem fenyeget,
annál inkább ösztönzi a társadalmat és az államot a forrásszegénység és a takarékossági kényszer, hogy a
fegyveres erők számára a legrosszabb felé törekedjék. Amikor is a szolgálatot teljesítőt munkaviszonnyal
rendelkezőként kezelik, a szerződéskötéskor érdekeit mellőzik, tőle professzionista kvalifikációt és teljesítményt
követelnek, azonban ahelyett, hogy értékén megfizetnék és terhei valamint lemondásai után kompenzálnák,
csupán ’gondoskodni’ fognak róla (a társadalmi presztízsnek megfelelő nyomor-szinten).” Endresz (2005) 5.p.
411
AJB-551/2013. számú jelentés.
412
Lásd a korábban hivatkozott NSZK Alaptörvény 17/A. cikkében a bekezdés eltérő személyi hatályát.
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költségvetési korlátokkal és szerzett jogi dilemmákkal terhelt joganyag változtatásában
ugyanis a szolgálati nyugdíj hatályon kívül helyezése olyan dinamikájú változást
eredményezett, amelyet a kapcsolódó szabályok csak részlegesen, vagy egyáltalán nem tudtak
követni. Ennek eredményeként vált eshetőlegessé és alapjogilag megkérdőjelezhetővé a
hivatásos és a szerződéses szolgálati viszonyhoz kapcsolódó járandóságok eltérő rendszere. A
trendek bemutatása a honvédelmi alkotmányosság az állam-egyén viszonyt meghatározó
elemei horizontális metszeteinek elemzését teszi szükségessé, érintve az alkotmányos
értelmezésére feljogosított szervek hangsúlybeli eltéréseit és esetleges következetlenségeit is.

7.2.

A különös részi alapjog-csoportok osztályozása

„Az ombudsman akkor, amikor alapjog-dogmatikai elvárás-rendszert képez, jellegében
destruktív rendszer építésére vállalkozik: nem a működő intézmények legveszélyesebb
diszfunkcióit iktatja ki, hanem a rendszert teszi dezintegrálttá és működésképtelenné. (…) Az
ombudsman oldaláról tehát az alapjogi dogmatikai építkezés csapdahelyzet, amely a
felülbírálhatóság és figyelmen kívül hagyatás kockázatát hordozza.”413 Konfrontatív
összegzés volt mindez arra is figyelemmel, hogy az 1996-os összefoglaló jelentésnek,
különösen pedig a haláleseti vizsgálatok visszásságainak volt tényleges hivatkozási alapja
még akkor is, ha az okozatosság láncolata néhol hézagosnak tűnt. Mindez azonban az
összefoglaló jelentés záró gondolatával összeegyeztethetetlennek tűnt: „Végül, de nem utolsó
sorban nyomatékosan hangsúlyozom, hogy a vizsgálat nem tárt fel olyan kirívó jogsértést,
amely a Magyar Honvédség alkotmányos működését általában veszélyeztetné.”414
Az ombudsman ugyanis kezdeti szerepfelfogásában nem tett különbséget a honvédséggel,
mint állami hatósággal kapcsolatba kerülő személyek (sorkatonák, hivatásosak, polgári
alkalmazottak, mások) alkotmányos jogaik megsértése esetén az alapvető jogok sérelmi
lehetőségei, illetve a foglalkoztatási jogviszonyok alapjogokon túli elemei között. A
jogbiztonság-centrikus bírálat így a honvédségi működés elleni generális támadásnak tűnt,
amikor a szolgálati törvények érvényesülési gyakorlata voltaképpen még ki sem alakulhatott,
megjelentek viszont a nemzetközi együttműködési elvárások nem feltétlenül alapjogi
igénypontjai is. A jogállaminak minősített szolgálati jogi szabályozási rendszer bírálata az

413
414

Till (1997 b) 46-47.pp.
Lásd OBH 7459/1996. számú összefoglaló jelentés 73. p.
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eredendően a jogok kiterjesztésére irányuló szándékkal ellentétesen ható makroszintű
folyamatokat váltott ki hosszabb távon. Elterjedt ugyan az alapjogi érvelési technika a
hadseregben, azonban az érvelés végső soron a korlátozási szintek indokolására vagy további
szigorítási elemek rendszerbe iktatásának megalapozására szolgált. Az összefoglaló jelentés
így tizenöt évet meghaladó távlatból visszatekintve éppen a céljával ellentétesen hatott.
A hadseregben szolgálatot teljesítők véleményünk szerint sem egy elkülönült társadalom
tagjai, akiknek bármilyen mértékben korlátozhatók az állampolgári jogai, hanem egyenruhás
állampolgárok: a katonák alapvető jogai tehát megegyeznek a civilek, de helyzetükből
adódóan sajátos korlátozásokat is tűrniük kell szabályozási és megvalósulási szinten egyaránt.
A fegyveres erők tagjai alkotmányos jogainak védelme szempontjából az ombudsmani
vizsgálat lehetősége a jogállamiságból fakadó közhatalmi ellenőrzés egyik fontos eszközének
tekinthető, így a civil kontroll része. Nem mellőzhető azonban annak jelzése sem, hogy ezzel
együtt az ombudsman értékelése jogi szempontból kötelező erővel nem bír. Az ombudsman
vizsgálataiban figyelembe veszi az érintett alkotmányos jogoknak az Alkotmánybíróság által,
mindenkire nézve megállapított tartalmát és interpretálva azokat összeveti a honvédelem
alkotmányos kötelezettségéből szükségszerűen következő korlátozásokkal. Ennek során
merülhet fel az alkotmányos visszásság megállapítása, amelyet az alapjogi elvek sérelme vagy
annak közvetlen veszélye is okozhat.
Abban el kell fogadnunk az összefoglaló jelentés kiindulópontját, hogy az alkotmányossági
vizsgálat szempontjából sui generis katonai jogok nem léteznek. Az ombudsman
megállapításainak jelentős részét kimondatlanul mégis a régi Hvt. 56.§-ára alapozta azzal,
hogy az alkotmányos alapjogi katalógust sajátos, a katonai szervrendszerhez kötött alapvető
elemekkel egészítette ki. Az érintett tárgykörök ráadásul jelentős mértékben párhuzamba
állíthatók a német katonai ombudsman éves jelentéseivel,415 azonban az ombudsman korabeli
indokolása szerint mindezt a hasonló feladat- és hatáskörű jogvédő szervek hangsúlyainak
konvergenciája alapozta meg, legalábbis a hivatalból indított vizsgálatok esetében: az
életfeltételek, a laktanyák rossz műszaki állapota, az infrastruktúra elégtelen kiépítettsége, a
fizikai felkészítés hiányosságai, a szabadidő megfelelő eltöltéséhez szükséges feltételrendszer

415

Lásd a német katonai ombudsmanok 40 éves tevékenységét elemző parlamenti kiadvány: 1959-1999. 40
Jahre Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages / Eine Chronik in Zitaten. Két alapvető tárgykör, az Innere
Führung-vita, illetve a Tugend-ek megítélése nem volt beazonosítható.
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elégtelensége, a panaszjogok intézményes keretei, a diszkrimináció tilalma, kiemelten pedig
az alárendeltek sanyargatása, az emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartása eseteiben. 416
A NATO-hoz csatlakozott Magyarország fegyveres erőinek minőségileg új jogi kihívásokra
kellett válaszolnia egyéni jogvédelmi és normatív szabályozási szinten egyaránt: ennek
körében az új feladatok kisebb létszámmal történő kezelhetősége jelentett kiemelt problémát.
A harmadik ombudsman utóvizsgálati jelentése a folyamat lényegesen későbbi szakaszára
reflektált, kevésbé elvont jogi érvelést alkalmazva, azonban mélyebb szociológiai és
társadalmi funkció-alapú érveléssel, alapvetően az okokat és a perspektívákat kutatva.417
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a honvédelmi feladat ellátásának rendszerét
értékelő néhány alapvető határozatán túl ezek alapjogi vetületeinek értékelésére összefoglaló
jelleggel nem térhetett ki, az egyes alapjogi csoportok rendszerzésének kiindulópontját az
ombudsmanok értékelési rendszerének korrigált változata képezi.
Az így összefoglalt tágabb csomóponti kérdésekbe már becsatornázhatók az egyes
határozatok is, kiemelve az alkotmánybírósági és az ombudsman által kezdeményezett
jogfejlesztés eltérő hatásait. A két külső korrekciós alrendszer hatásának értékelése
szempontjából ugyanakkor alapvető jelentőségű a mérlegelési határok eltérése: míg az
Alkotmánybíróság szempontjából az alkotmány-sérelem elérése a meghatározó, az
ombudsman fellépésének viszonyítási pontja az alkotmányos visszásság valamilyen szintje,
amely tényleges jogsérelmet nem feltétlenül igényelt.418 Ha a két vizsgált fórumrendszer
döntéseit és ajánlásait vetjük össze, kiemelhető az ombudsman-gyakorlat aktivitása az
Alkotmánybíróság óvatosságával szemben.

416

Lásd Polt (1997 a) 34-36. pp.
„Az elmúlt évtizedben a Magyar Honvédséget két alapvető változás érintette: Magyarország 1999-es
csatlakozása az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) új kötelezettséget, egyúttal kihívásokat,
lehetőségeket jelentett és jelent folyamatosan a Honvédségnek. Még lényegesebb változás, hogy – 136 év után –
2004. novemberében megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, a szerződéses, önkéntes haderő megteremtése
pedig alapjaiban változtatta meg a Honvédség szervezetét, működését és a vonatkozó szabályozás gyökeres
átalakításával járt. A fegyveres testületek szigorú hierarchikus rend szerint működnek, sajátos külön
panaszmechanizmussal (ún. szolgálati út), így feltehetően ennek is betudható, hogy a Magyar Honvédséggel
kapcsolatos, a hivatásos, szerződéses állomány tagjaitól érkező panaszok száma csekély. 2002. óta 279 panasz
érintette a Honvédelmi Minisztériumot (HM) és az egyes alakulatokat, lényeges azonban, hogy ez a szám
magában foglalja a devizaellátmánnyal összefüggő, 2008-ban érkezett mintegy 200 azonos tartalmú, de önálló
panaszt is. Megállapítható tehát, hogy az elmúlt években – a 2008-as esztendőt figyelmen kívül hagyva – a
honvédséget érintő panaszok száma évente átlagosan 10 körüli.” AJB 2940/2010. számú jelentés 1-2. pp.
418
Az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg
törvénnyel hatáskörébe utalt kérdéseket vizsgálta. Az ezt el nem érő szintű kiterjesztésre irányuló fellépési
gyakorlatról szóló kritikát lásd Till (1997 b) 47-53. pp. kiegészítve azzal, hogy az Obtv. 20.§ (1) bekezdése az
ajánlás lehetőségét kifejezetten a visszásság fennállásához, nem pedig annak lehetőségéhez (a lehetőség
lehetősége) kötötte.
417
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A hadkötelesek vonatkozásában például az Alkotmánybíróság mintegy 10 év alatt részlegesen
egyetlen törvényi bekezdést semmisített meg szemben az ombudsman által kiváltott, vagy
vitássá tett szabályozási elemek jelentős mennyiségével. Az eltérések azonban másodlagos
jelentőségűek a két intézmény hatásmechanizmusa közötti hasonlósághoz képest: egyik
intézmény tevékenysége sem éri el alapvető célját, ha a pontszerű döntések akár önmagukban,
akár érvelési rendszerré szerveződve nem épülnek be a későbbi szabályozási rendszerbe.
Az alapjogi csoportok különös részi osztályozása során ezért a folyamatok komplex
bemutatása érdekében tudatosan tértünk el az ombudsman jelentések tagolásától.
Megítélésünk szerint ugyanis az első összefoglaló jelentés megállapításai – részben a
hadkötelezettség megszüntetésére tekintettel – okafogyottá váltak, másrészt viszont a
szabályozási folyamat szempontjából más típusú kapcsolódások váltak hangsúlyossá. Ennek
megfelelően összehasonlítva a két összefoglaló jelentést419 megállapítható, hogy a vizsgálatok
a fejezetszintű tagolások eltérése ellenére öt nagyobb jogcsoport alá vonhatók a táblázat
szerint. A jogcsoportok kialakítása során így az alkotmánybíróság jogalakító szerepe végső
soron az ombudsmanok tevékenysége által összefoglalt csoportosításban jelenik meg azzal a
markáns korrekcióval, hogy tartalmi okokból az élet és emberi méltóság elkülönítésre kerül.
Jogcsoport
Élethez való jog
(fegyverhasználat / tűzszerészek / missziós
szolgálat / egyéb veszélyes kiképzés / egészség)
Emberi méltóság
(hadkötelezettség / nők / elhelyezési
körülmények)

OBH 7459/1996. (összefoglaló)
Élethez, emberi méltósághoz való jog

Egyenjogúság,
tilalma

diszkrimináció

Szabadsághoz
és
biztonsághoz való jog
Véleményszabadság
(politika
/
lelkiismeret-vallás
érdekképviseletek)

/

Jogállamiság
(kérelem / panasz / jogorvoslat / bírói út)

A véleménynyilvánításhoz fűződő
jog, egyesülési jog, érdekképviselet,
gondolat-,
lelkiismereti,
és
vallásszabadság
A jogorvoslathoz, a kérelemhez, a
panaszhoz való jog

Munkához,
pihenéshez
szabadsághoz való jog

a katonanők helyzete, az egyenlő bánásmód
követelménye

személyi
a
lelkiismereti
és
vallásszabadság
érvényesülése
az érdekképviseleti rendszer működése, a
kollektív jogok érvényesülése
a véleménynyilvánítás szabadsága és a
panasztételi jog420
a fegyelmi ügyek

Jogállamiság, jogbiztonság
Járandóságok
(illetményszint / létszám / pihentetés / nyugdíj /
szociális (hadigondozási) ellátások)

AJB 2940/2010 (utóvizsgálat)
a művelődéshez való jog (kiképzés)

és

a

a szolgálati viszonnyal összefüggő kérések
a Magyar Honvédség létszáma, szervezete
a toborzás

Mindez bocsánatkérés is az eredetileg kifejtett bírálati álláspontért, amely az összefoglaló
jelentés egyes túlzott megállapításaival szemben hasonlóan markánsan került összefoglalásra.
419

OBH 7459/1996. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének jelentése az
alkotmányos jogok honvédségen belüli érvényesülésének átfogó vizsgálatáról / 1997. szeptember és AJB
2940/2010. számú utóvizsgálati jelentés 2010. április.
420
Az utóvizsgálati jelentés fejezeti tagolása e ponton metszi a véleményszabadsághoz sorolt jogok bevett
tagolását.
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7.3.

Az önkéntesség fokozatai és az alkotmányos kötelezettség

Az egyes alapjog-korlátozásokat megelőzően ugyanakkor szükséges arra is utalni, hogy két
rendszerszervezési ismérv biztosíthatja a haderő személyi állományát: a résztvevők vagy
önkéntes jelentkezés, vagy pedig az állami kényszerrel fenyegetett önkéntes jogkövetés
folytán kerülhetnek alárendeltségbe. Jogállásuk, alapjog-korlátozhatósági státuszuk is a
jogviszony létrejöttének módjától fogva determinált: konstans alkotmányos tárgykör a
szabályozó törvény kétharmadossága, illetve – kivételesen – a szabályozás tartalmi eleme
(politikai tevékenység). A két szolgálati minőség elkülönítésének jelentősége az önkéntes
haderőre áttérést követően csekélyebbnek tűnik: ugyanakkor az Alaptörvény rendelkezései
szerint is – a különleges jogrend sajátosságaival színezve – felmerülhet a hadkötelezettség
modifikált reaktiválása, amelynek következtében a nyugvó alkotmánybírósági és ombudsmanelvárások eltérő körülmények között ismét hivatkozási pontokká válhatnak. A tanulmány csak
kivételesen, az alternatív szolgálatok lehetősége vonatkozásában vállalkozik a rendkívüli
állapot és megelőző védelmi helyzet körülményei között érvényesülő elvárások vélelmezésére
tekintettel arra, hogy a rendszer-determináló jelentőségű a polgári szolgálat megengedettsége.
Időről időre visszatérve az alapvető jogok honvédelmi szervezeten belüli rendszerezésére
megállapítható volt, hogy 1989-óta a kérdéseket elsődlegesen a hadkötelezettség oldaláról
érintő alkotmányos normaszöveg hivatásos és szerződéses katonai állományra vonatkozó
része relatív stabilitást mutatott. Az Alkotmány 40/B. § (4) és (5) bekezdése421 a 2010-es
túlhajtástól422 eltekintve döntően a fegyveres szervek átszervezései folytán módosult, az
alapvető felépítés azonban nem változott: a hivatásos állomány vonatkozásában kettős tilalom
a párttagságra és a politikai tevékenység teljes spektrumára, a nem hivatásos (kezdetben
hadköteles, majd szinte kizárólagosan szerződéses) állományra pedig a pártbeli tevékenység
korlátozásának lehetősége kétharmadossági elvárással. Ez utóbbi rendelkezés a 4/1993.
(II.12.) AB határozat egyik hivatkozási alapjává is vált a kétharmados szabályozási
421

„40/B. (4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai
nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathatnak.
(5) A Magyar Honvédség nem hivatásos katonai állományú tagjainak pártban való tevékenységére a jelenlevő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátokat állapíthat meg.”
422
A 40/B. § (4) bekezdésének (2010. augusztus 11-i I-es számú alkotmánymódosítás) 2010. augusztus 19-től az
Alaptörvényig hatályos változata: „(4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá
szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését követő három évig nem
indulhatnak jelöltként az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.”
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kötelezettség limitálását megalapozó érvelés során, így a mindenkori kormányzat a jogállási
kérdésekben, finomhangolásokat hajthatott végre.
A Hszt. hatályba lépését követően a szabályozási rendszer a kormányzati szabályozási igény,
az ombudsmani bírálat a visszafogott alkotmánybírósági, valamint aktív érdekképviseleti
fellépés eredőjeként markáns jogkiterjesztést követően rögzült. A NATO csatlakozást
megelőzően valószínűsítettük, hogy trendként érvényesül a politikum működési hivatkozása,
kizárva az alapjog-kiterjesztési igények folytatását, az Alkotmánybíróság segíti a stabilizáló
érvrendszert, az ombudsman hatékonysága a koherencia függvényében az 1997-es szint alá
csökkenve lehet a tendencia fékje, a szakszervezet hatására pedig elterjedhet az alapjogi
érvelés a szolgálati viszonyban, módosítva a tisztikar parancs-orientált attitűdjén, valamint
kialakulhat a bíróságok jogalakító szerepe a próbaper-jellegű érdekérvényesítésnél.423 Az
ezredfordulóra tehát már rögzült a szükségességi-arányossági alkotmányossági érvelés, mint
bírálhatósági mérce. Ennek megfelelően a szabályozási rendszer módosulásának alapvető
dinamikai ellentétpárjává a katonai működés hatékonysága mellett az azt biztosító sajátos
szabályok különös elemeit vitató érdekképviseleti érvelés vált, az egyenruhás állampolgári
minőség kétféle hangsúlya eredményezte kötelezettségek és kedvezmények egyensúlyba
állítását, vagy az egyes elemek vitatását külön-külön.
Az alapjogi kérdésfeltevések szempontjából ugyanakkor a régi Hjt. kialakítása irányába hatott
a Hszt. korlátozási rendszerét érintő liberális bírálat, amely a katonai igényű jogkorlátozási
rendszer adekvátságát a rendvédelmi szervek működése felől vitatta.424 Az alapjogkiterjesztési trend, amely a honvédségi nemzetközi együttműködés felől megítélve túl
liberálisnak tűnt, a kapcsolódó személykörben ellentétes korrekciós igényeket eredményezett.
A problémafelvetésre adott válasz, a régi Hjt. létrehozásával a Hszt. hatálya alóli kivonulás a
honvédségi feladatrendszer szövetségesi feladatokkal való kiegészülésének hatásai miatt
modernebb és szerkezetileg koherensebb törvényt eredményezett. Kialakult ugyanakkor a
közszolgálati jog fegyveresekre vonatkozó szabályai körében egy új érvelési irány, amelyben
a két törvény eltérése a másikhoz viszonyítva is indokolandóvá vált, illetve az azonos
rendelkezések egyik törvényben történő indokoltsága a tükörképének automatikus
visszaigazolását eredményezte. Ez az érvelési irány a 70/2009. (VI.30.) AB határozat
közvetítésével a két szolgálati törvény 2009. év végi párhuzamos módosításaival
423

Till (1998) 37.p.
„A törvény megítélése ugyanis azon hipotézis elfogadásától függ, hogy összehangolható-e jogállami keretek
között az állami erőszakszervezetek hatékonysága és működési logikája a bennük szolgálatot teljesítők jogainak
minél szélesebb érvényesítésével.” Till (2000 b) 3.p.
424
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összefüggésben vált meghatározóvá.425 Az érvelés ugyan a szolgálati jog munkajogi jellegű
fejezeteiben alakult ki, az egységes kezelés igénye az alapjogi fejezetre is visszahatott.426
A honvédelem személyi állománya jogkorlátozási vizsgálata során az alapvető töréspontot így
a hivatásos haderő jelentette, ahol az önkéntes döntés miatt a személyi állományba került
katonák rendszerben-maradásában megjelenő beleegyezés sorozatot kell értékelni. A
Honvédség totális intézményi427 jellege a sorkatonák szempontjából így az érvelésen kívül
rekedt. Ahogyan a hadköteles jogállás szabályozása során a hadsereg nyitottságának a
fokozására irányuló törekvés szimbólumai az alanyi jogú laktanyaelhagyás és a civil ruha
viselhetősége voltak; a szerződéses legénység, mint a feladatokat átvevő, de konszenzuális
alapú szolgálatot teljesítő csoport jogállásának sajátosságaként a laktanyai elhelyezés
körülményei között az egyedüllét kényszerállapoti nyomai és a szabadidő-eltöltés laktanyán
kívüliségét biztosító mozgásszabadság korrigáló kérdései megjelennek.
Radikálisabb összezártságot eredményeznek a missziók konténervárosai, amelyek elemzésébe
a 70/2009. (VI. 30.) AB határozat is csak korlátozottan bocsátkozott. A határozat felütése
szerint a katonai szolgálati viszony mindkét altípusában a foglalkoztatási jogviszonyok közé
tartozik, amelyek közös jellegzetessége a munkaerő jövedelemszerzés céljából történő
rendelkezésre bocsátása a foglalkoztatóhoz képest védelemre szoruló, gyengébb helyzetben.
A sajátos

428

közszolgálati viszonyban a katonák jogviszonyát a közhivatal viselésének

szabadsága is alakítja a korabeli Alkotmány 70. § (6) bekezdése alapján a rátermettség,
képzettség és szakmai tudás függvényében gyakorolható alapjogként.429

425

A kérdés az alkotmánybírósági diszkriminációs hivatkozású esetjog folyománya: az azonos alanyi kör alá
vonhatóság szempontjából meghatározó, amely a munkajogi kártérítési rendszer differenciálhatósága irányából
indult.
426
A kettős állampolgár katonai jogviszony-létesítésének tilalmát eltörlő 52/2009. (IV.30.) AB határozat
alaphelyzete eredendően egy Hszt-Hjt. összehasonlítás: aki alkalmas (volt) határőrnek, többes állampolgársága
miatt kizárható-e a hivatásos katonai szolgálatból. Az új Hjt. és a Hszt. / régi Hjt. összevetése kérdésfelvetési
érvként a negyedik generációs ombudsman, Székely László első (nyugdíjas) katonai ügyében, az AJB7518/2013. számon is megjelent.
427
„A civil élettel ellentétben, ahol az alapvető élettevékenységek, az alvás, az étkezés, a szórakozás rendszerint
más-más terekben, különböző emberek társaságában, önálló, saját döntés eredményeként zajlanak, a totális
intézetekben ezek a cselekvések egy helyen összpontosulnak, mindig több társ jelenlétében folynak.” Pajcsicsné –
Varga (2013) 363. p.
428
„…a közszolgálat egyéb területeitől eltérően, szigorúbb függelmi rendben és fegyelmezettséggel, fokozott
pszichikai és fizikai terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben az élet kockáztatásával végzik
feladataikat. Emellett a szolgálati viszony létesítésének feltételeként önkéntesen lemondanak egyes alkotmányos
jogaik gyakorlásáról.” 70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás III. rész 5. bekezdés.
429
„A fentieket szem előtt tartva figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a katonák – ugyanúgy, mint más
foglalkoztatottak – munkájukat szabadon választják, s ezáltal önként vállalják a szolgálati viszonyból fakadó
kötelmeket, beleértve egyes alapjogaik korlátozásának elfogadását is. Maguk mérlegelik a szolgálati viszonyból
rájuk háruló terheket és kockázatokat, valamint a más foglalkoztatási jogviszonyokhoz képest biztosított
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Utalni kell azonban arra is, hogy az alkotmány-értelmezésre feljogosított szervek érdemben
nem mentek bele a hivatásos és a szerződéses jogállási elemek eltéréseinek értelmezésébe
annak ellenére, hogy az Alkotmány/Alaptörvény szövegében eshetőlegesen előforduló
hivatásos állományra szűkítő megfogalmazás ennek tételes jogi kényszerét is hordozta.430 A
hivatásos és a szerződéses jogállás eltérései minimálisan a diszkriminatív szabályozás
oldaláról felvethetők: a szolgálati nyugdíj megszűnését követően a 10-20 éves szolgálati
viszony esetében a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó szabályok eltérése vitatható
aránytalanságokhoz vezet. A szerződéses állomány lakhatás-támogatási jogainak kiterjesztése
mellett a leszerelési segély végkielégítéstől eltérő rendszerének fenntartása olyan helyzeteket
is eredményezhet, ahol az érintett a szerződéses szolgálatot preferálja a hivatásos szolgálat
helyett. Mindez a szabályozási cél szempontjából fennálló diszfunkció, amely azonban nem
feltétlenül tesz szükségessé azonnali korrekciót, mivel a hivatásos pályakép kiegészítése
lehetővé teszi az egyensúlyi állapot felé elmozdulást. E távlatilag fennálló szabályozási
egyensúlyra törekvésnek ellene hatna, ha a jogérvényesítő szervek a szerződéses állomány
részkategóriája szempontjából fennálló érzületi diszkriminációs felvetést a totális intézményi
speciális érzékenység szempontjából tematizálnák. Nem állítható, hogy a Humánstratégiában
és a katonai képzési rendszerben a harcolókat preferáló profiltisztító törekvés esetleges
túlhajtása esetén a meglévő állomány oldaláról nem lenne igazolható egy ilyen érvelési irány,
de az új Hjt. rendszerben mindez indokolatlan lenne.
Más oldalról érinti az önkéntesség mélységét a szolgálati járandóság adózási preferenciájának
alkotmányossága, amely olyan akarat-hajlító tényező, amely legalábbis alkalmas a volt
szolgálati nyugdíjasok önkéntes tartalékos szolgálati készségének fokozására. Az állam végső
soron pozitív diszkriminációs gazdaságpolitikai szabályozási szabadságával úgy élt,431 hogy
ezáltal az alkotmányos követelményként meghatározott,432 majd a XXXI. cikk (2)
bekezdésével alaptörvényi szintre emelt tartalékképzési kötelezettségének eleget tegyen. Az
’önkéntes tizenhat-százalékosok’ motiváló jövedelmi helyzete azonban nem eredményezte az

előnyöket. (…) Figyelemmel arra, hogy a szolgálati viszony is foglalkoztatási viszony, melyben a katona célja
anyagi létének biztosítása, alapjogainak korlátozása csak annyiban indokolható alkotmányosan, amennyiben ez
az elérni kívánt célhoz szükséges és azzal arányban is áll.” 70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás III. rész 8.
bekezdés.
430
A probléma exponálhatósága szempontjából nem mellékes az a szabályozás-technikai elem, hogy az egyes
szolgálati törvények esetében az általános alany eltér. Nem mindegy ugyanis, hogy a kiinduló gyűjtőfogalom a
„hivatásos állomány tagja”, mint tipikus és tömeges személykör, amelyre vonatkozó szabályokhoz képest a
szerződésesek eltérései határozhatók meg, vagy pedig az „állomány tagja”, ahol nincs preferált
állománykategória, így hivatásos és szerződéses irányba egyaránt meghatározhatók különös szabályok.
431
Az alkotmánybírósági visszaigazolásról lásd 23/2013. (IX.25.) AB határozat.
432
50/2001. (XI. 29.) AB határozat,
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adminisztratív kötelezettségi helyzetbe kerülést. Eltérő következményekre vezetne viszont
olyan jogintézmény esetleges beemelése, amely meghatározott idejű hivatásos/szerződéses
szolgálat megszűnést sui generis békeidejű tartalékos szolgálati kötelezettséggel terhelne.
Addig ugyanis, amíg a hipotetikus behívás a katonai szakértelem alapján történő
leválogatással és magasabb korhatárral csak a békétől eltérő időszakokra fenyegető lehetőség,
nincs közvetlen kihatása a szolgálat-teljesítést követő civil pályaszakaszra. Egy esetleges
békeidejű kényszer-tartalékos szabályozás ugyanakkor a rendszerváltást megelőző időszak433
látszólagos visszacsapásaként az önkéntességi érvrendszer alapját veszélyeztetné.

7.4.

A diszkriminációs érvrendszer
„A külföldi és a hazai szolgálat teljesítésének körülményei
igen eltérőek lehetnek, ezért az ellentételezésüknek nem
kell feltétlenül azonosnak lenniük.”434

Az önkéntes katonai szolgálati viszony további differenciálásának lehetőségét a Honvédszakszervezet diszkriminatív helyzeteket állító illetmény-korrekciós beadványai váltották ki.
Az elsődleges beadvány435 a külszolgálat időszámítási rendszerének a többletjuttatásokkal
való összekapcsolását vitatta formálisan a pihenéshez való jog oldaláról, a három évvel
későbbi második beadvány436 pedig a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló
2003/88/EK irányelvnek megfelelő nemzeti szabályozás kikényszerítésére kívánta orientálni
az Alkotmánybíróságot.437 Az Alkotmánybíróság által összevontan kezelt indítványok szűk
értelmű tartalmuk szerint a tényleges szolgálatteljesítés nélkül eltöltött „beépített pihenőidők”
szolgálatteljesítéssel ekvivalens számítása és ellentételezése helyett a katonai szolgálat
általános sajátosságai kiemelésére, valamint levezetve az egyes sajátos szolgálatteljesítési
433

„A hatályos szolgálati jog magán viseli azokat a jegyeket, amelyeket a megalkotás idején érvényben lévő
katonai szövetségi rendszer és a pártállami berendezkedésből fakadó politikai igények kívántak meg.
Kiolvasható belőle az a jogalkotói szándék, amely a fegyveres szervekből való kiáramlást elsősorban
adminisztratív eszközökkel kívánta megakadályozni. Ez hátrányos megkülönböztetést, kiszolgáltatottságot
eredményezett a hivatásos állomány számára.” Keleti György, korabeli honvédelmi miniszter expozéja a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslat általános vitájában
/ Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyve 1995. évi őszi időszak november 27-28-29-ei ülésének harmadik
ülésnapja, 29-e szerda 14895. hasáb.
434
70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. rész 9. pont második bekezdés.
435
Lásd a Honvédszakszervezet 2004. március 31-i alkotmánybírósági beadványa a 252/B/2007. számú üggyel
összevont 355/B/2004. számú ügyben 3. pont / 4. p.
436
Lásd a Honvédszakszervezet 2007. február 21-i, 1/35/2007. számú alkotmánybírósági beadványa a
252/B/2007. számú ügyben B/b pont 5. p.
437
Megjegyzendő, hogy az egészségügyi ügyeleti rend felülvizsgálatát kiváltó 72/2006. (XII.15.) AB határozat
már mellőzte az EU munkaidő-szervezési irányelv közvetlen hivatkozását.
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körülményekhez való igazodás szükségességét írta elő: a diszkriminációs összehasonlítás
helyett a körülményekhez egyediesítés szükségességét kiemelve. E vonatkozásban a határozat
párhuzamba vonható a 915/B/1998. AB határozat 2000. januári rendőrségi ügyeleti rendszerelemzéssel, valamint a közterületi igazgatásrendészet 2010-es értékelésével a 855/B/2006. AB
határozatban. Míg az első határozat a szolgálatteljesítési körülmények differenciájára épített
többletteljesítmények eltérő anyagi elismerésének lehetőségét igazolta vissza a csoporton
belül, utóbbi a látszólag diszpreferált terület jogpolitikai cél általi mellőzését igazolta.438 Az
eltérő szabályozást visszaigazolja az ésszerű mérlegelésen alapuló szabályozási indok, a
szabályozás funkcionális szükségességből eredő másik megjelenési forma.
A 70/2009. (VI. 30.) AB határozat indokolása ezzel szemben az általános részében értékelte a
katonai szolgálat belső differenciálás lehetőségét is nyújtó jellegzetességeit:439 pragmatikusan
közelítve ahhoz a problémához, hogy a műveleti területen szolgálatot teljesítők olyan harci
tevékenységek részeseivé is válhatnak, amelyek Magyarországon a feltételeket a minősített
időszaki szolgálatteljesítés szabályozási körébe tolná. Az ellentételezési rendszer pozitív
elemei alkalmasak a szolgálat többletkövetelmények elismerésére a szolgálatteljesítési idő
szigorúbb megállapításától a fegyverhasználati jog kiterjesztéséig. A 70/2009. (VI. 30.) AB
határozat közelítése ezzel trendfordítóvá vált: az alkotmányos szervek gyakorlatában ugyanis
addig csak az élet elvesztésének folyamatos kockázatát hordozó tűzszerészeti tevékenységhez
kapcsolódó sui generis elvárások jelentkeztek.440

438

„Összegezve az Alkotmánybíróság gyakorlatát: egy jogszabály akkor diszkriminatív, ha önkényesen, kellő
indok nélkül szabályozza eltérően az azonos helyzetben lévőket megillető jogokat, illetőleg az őket terhelő
kötelezettségeket. Következésképpen ahhoz, hogy a jogszabály hátrányosan megkülönböztető jellegét állító
indítvány tárgyában állást lehessen foglalni, vizsgálni kell egyrészt, hogy az érintetteket egy közös csoportba
tartozóként kell-e kezelni, másrészt ismerni és elemezni kell azokat az érveket, melyekre támaszkodva az
indítványozó alkotmányosan indokolatlannak tekinti a szabályozást.” 855/B/2006. AB határozat Indokolás III.
2.1.
439
„A katonák szolgálati viszonyát más közszolgálathoz (értve ez alatt elsődlegesen a Ktv. és a Kjt. hatálya alá
tartozókat) képest az alapjogok fokozottabb korlátozása és különleges egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmassági követelmények jellemzik. Ennek oka a végzett munka jellegében, céljában, s e cél megvalósításának
módjában, rendjében rejlik. A katonai szolgálat teljesítése ugyanis az átlagoshoz képest folyamatosan
fokozottabb fizikai és pszichés igénybevétellel jár. Ez nemcsak a fegyveres erők rendeltetésszerű alkalmazás
(harctevékenység) idejére vonatkozik, de a gyakorlatokra is, melynek célja a harctevékenységre történő
felkészülés, az ottani szélsőséges helyzetek modellezése. Ezért kiemelkedő jelentősége van annak, hogy az
állományba csak olyan személyek vehetők fel, akik az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
követelményeknek megfelelnek. A meglévő szolgálati viszony feltétele pedig, hogy a katonák ezen alkalmasságot
a szolgálat alatt folyamatosan fenntartsák. Egyéb feltételek fennállása esetén is ez biztosíthatja ugyanis, hogy
valódi harctevékenység esetén a sérülés és a halál veszélye a lehető legkisebbre csökkenjen.”70/2009. (VI. 30.)
AB határozat Indokolás III. rész 6. bekezdés.
440
Másodlagos kérdés, hogy a 70/2009. (VI. 30.) AB határozat a 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet 10. § (3)
bekezdése esetében a merev hivatkozás korrekciójának elmaradását a jogbiztonság sérelmeként értékelte.
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Az ombudsman esetében szintén devizaügyek eredményeztek trendfordulást:441 az OBH
2249/2008. számú ügyben született jelentés előzménye a 33/2008. (III. 20.) AB határozat volt,
amely a 28/2004. (XI. 8) HM rendelet missziós devizanemet érintő helyesbítését minősítette
nem orvosolható eredendő formahibának. Az ombudsman-szakban a rendeletet hatályon kívül
helyező 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet – formahibában nem szenvedő – ellátási mértékének
alkotmányellenességét állították a beadványozók. A 33/2008 (III. 20) AB határozat és a rá
épülő ombudsman-eljárás további közös eleme a hatáskör vitája: a nyilvánvalóan
visszaélésszerűen helyesbített, de hatályon kívül helyezett rendelet esetében a jogalkotói
mulasztást egyszerűen megállapító változat volt valószínűsíthető szemben a közjogi
érvénytelenségi érveléssel és mintegy 4,5 Mrd Ft-os többletkihatással. A hatályon kívül
helyező rendelet ombudsman általi felülvizsgálata ugyanakkor alkalmat adott a hatósági
jogkörön kívüli munkajogi részek mellőzésére, az Alkotmánybíróság korábbi döntése
alapján.442 A hatáskör hiányának megállapításán túl az ombudsman visszaigazolta a HM azon
szabályozási technikáját is, amely formálisan a törvényi felhatalmazáson túl – a változó
szolgálatteljesítési körülményekre való rugalmas reagálás érdekében – a biztonsági
körülmények devizaellátmányra gyakorolt hatását miniszteri utasítási szintre utalta, szemben
a diszkriminációs érvelés eltérő időállapotokra vonatkozó állításával.

7.5.

A túlterjedő hatás

„…interjúalanyunk úgy értelmezte a békében való
szolgálatot, mint ami a krízishelyzetre való felkészülést
jelenti, így azonos elbírálás alá esik a krízishelyzettel
magával,

ahol

demokratikus

jogokat

nem

lehet

érvényesíteni, sőt olyan fogalmakat sem lehet értelmezni,

441

A mintegy 200 magánszemély azonos panaszával az AJB-2940/2010. számú összefoglaló utóvizsgálati
jelentés kontrasztolja az évi maximum 10 db-os, tehát csekély panasz-számot. 2.p.
442
„A törvény akkor teszi lehetővé az ombudsman számára a vizsgálat lehetőségét a Magyar Honvédség
esetében, amennyiben az hatósági jogkörben jár el. Jelen esetben megállapítottam, hogy a panaszolt jogsérelmet
a Magyar Honvédség nem hatósági jogkörben eljárva okozta, hanem valójában olyan jogvitáról van szó, amely
a munkáltató és a munkavállaló között, a munkabér tekintetében áll fenn, s amelynek elbírálására az
országgyűlési biztosnak nincs hatásköre. Az Alkotmánybíróság a 7/2004. (III. 24.) AB határozatban elvi éllel
mondta ki, hogy ’közigazgatási szerv munkáltatói jogkörében hozott döntése nem minősül hatósági aktusnak,
amely ellen fellebbezésnek vagy közigazgatási perben bírói felülvizsgálatnak, azaz jogorvoslatnak lenne helye.’”
OBH 3349/2008. számú átfogó jelentés I. 3-4. pp.
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mint a munkaidő, a készenlét, vagy az esélyegyenlőség.
Ezért veszélyesnek tartja a civil szemlélet térnyerését.”443
A hagyományos katonai hozzáállást az elmúlt 25 év alapjogi gyakorlatához az idézet jelzi, az
alapjog-korlátozási érintettség határai ugyanakkor nem feltétlenül esnek egybe a katonafogalommal. Három további személykör bemutatása szükséges a hadkötelezettség kiemelését
megelőzően: a honvédelemben érintett civilek, a hadigondozottak és a kiváltak köréből.
A honvédelem érdekében eljáró civil állomány sajátos alapjogi korlátozása a sztrájktilalom
egyik alesete vonatkozásában mutatható ki tételesen. Különösen akkor vet fel e kérdés
arányosítási problémákat, ha az alkotmánybírósági megengedő érvelés együttes kötelezettségteljesítési elemét olyan programokkal vetjük össze, mint a civilesítés, vagy a műveleti
területen tartózkodás szabályrendszere. Jogosultsági és kötelezettségi oldalról egyaránt
ugyanis több oldalról felmerülhet a civilek katonaként kezelése, a szolgálati jogi szabályok
expanziója. A békeidejű példák közül említve a lakhatást: ha a szolgálati jogviszony és a
lakhatás támogatása egyértelműen kapcsolódnának, az előmenetel folytán akár ideiglenesen is
civil munkakörbe átkerülő katona nem lehetne szolgálati lakásában megtartható, amely a
mobilitás fékezésével járna. A lakhatás-támogatási szabályok ezért megteremtették a
jogviszony-váltás indokaira tekintettel differenciált jogosultsági rendszert, amely viszont a
tisztviselői járandósági szabályozás felhatalmazás-hiányos területére tévedt. Plasztikusabban
alapjogi műveleti területi szituáció, hogy a sérülést szenvedők életének megmentése
érdekében olyan katonák is elsődleges egészségügyi beavatkozást végezhetnek katonákon és
civileken egyaránt, akik egyébként az egészségügyi tevékenység elvégzésére képesítés
hiányában nem lennének jogosultak. Általánosítva: a békeidejű lövészetek során elkülöníthető
a fegyverhasználatra kötelezett katonai és attól eltiltott civil személycsoport, azonban
missziós területen a védőfelszerelések viselésének követelménye a civilekre ugyanúgy
vonatkozik. Az éves vezetői egészségi alkalmasság-vizsgálatról leválasztható a katonákra
korlátozott fizikai követelmény-teljesítés, azonban a missziós területre utazás feltételeként
előírt előzetes védőoltásban részesítés már nem lehet jogviszony-függő.
A gondolatmenetet tovább folytatva: a katonai tevékenység utóhatásai esetén a hadieredetű
sérülés elszenvedője már az elhagyott lőszerrel fizikai kontaktusba keveredő civil gyermek is
lehet, ezáltal a hadigondozási ellátotti körbe kerülve. Ezzel szemben a katonai kegyeleti
szabályok csak az aktív katonákra és nyugállományba vonult (vagy szolgálati járandóságos)
443

Berki-Fodor-Nacsa-Neumann (2007) (Zárótanulmány) 105. p. 143. lábjegyzet.
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korábbi katonákra vonatkozik, a civilek jogosultsága már fel sem merülhet. A kegyeleti
gondoskodáson

túl

az

egyenruha-viselet

lehetősége

és

a

szociális-egészségügyi

ellátórendszerhez való hozzáférés kapcsolja a nyugállományú katonákat a szolgálati jog
szabályozási körébe. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a többletjuttatások értékelésére a
katonanemzedékek közötti szolidaritás alkotmányossági szintet el nem érő követelménye
vethető fel, a leszűkítő szabályozói szabadság érvényesíthető. Ennek ellenpontja a
tömegkommunikáció eszközei által felerősítetten az érintett igényének politikai tematizálása
lehet, mivel rájuk a politika tilalma fogalmilag nem vonatkoztatható.
Ezek csak a szabályozás Honvédséghez közvetlenül kötődő szervezeti szintjei. Ha összevetjük
az alapvető jogok korlátozhatóságának egyes minősített időszakokra, illetve a különleges
jogrend valamennyi esetére vonatkozó általános alkotmányos korlátait, az Alkotmány
korabeli 8. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 54. cikk (1) bekezdésében megállapítható,
hogy alapvetően változott meg az alkotmányozó hozzáállása a korlátozhatatlan alapjogokhoz.
Jóval kevesebb, de mélyebben szabályozott alapjog maradt védett, ugyanakkor az utaló
szabályok köréből vitatható tartalmak kerültek ki. Az értelmezési tartományba vonhatóvá
váltak a konkrét háborús szituáció előtti helyzetek is (megelőző védelmi helyzet, váratlan
támadás). Mindez nem azt jelenti, hogy feltétlenül korlátozásra is kerülnek az alapjogok,
mindenesetre az alkotmányos akadály végrehajthatóbb a nemzetközi hadijogi szabályokra,
illetve a hadviselés természetes következményeire és kísérő jelenségeire is tekintettel.
A két szabályozás összevetését az alábbi táblázat mutatja be. A háborús szituáció nem az
alapjogok aranykora444 még akkor sem, ha az emberi jogi bíráskodás extraterritoriális
hatályán és a humanitárius jog szűrőjén keresztül a kártalanítást megalapozó kiterjesztő igény
a békeműveletek áldozatai, vagy éppen a szerbiai NATO-bombázás következtében érdemben
fel is merült.445 A jelenleg még kidolgozatlan háborús védelmi törvény-korrekció és jogállási
novella hipotetikus tárgykörében alaptörvény előkészítésének korai időszakától kezdve
444

„In general, however, reliance on the present to predict what will happen to human rights in the next decade
is very risky. For example, three of the last six decades brought about sharp and unanticipated changes in the
fortunes of the human rights movement. In the 1970s great enthusiasm for human rights emerged suddenly and
unexpectedly. In the 1990s, after the end of the cold war, enormous growth occurred in human rights norms and
institutions. But the first decade of the new century showed that unexpected events such as terrorist attacks and
severe economic recessions can draw attention and support away from the human rights movement.” Nickel,
(2014) 217.p.
445
A csapdahelyzetre lásd Piper (2012) 22.p. és Brady (2014) 50.p. azzal, hogy azért a trend az alapjogi érvelés
visszaszorulása. “The first decade of the new millennium also saw the emergence in Europe of strong
conservative challenges to human rights and particularly to some of the decisions of the European Court of
Human Rights. And a major backlash to the International Criminal Court occurred among African leaders in
response to the ICC’s nearly exclusive focus on crimes in African countries.” Nickel, (2014) 219.p.
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kimutatható a jogok és kötelezettségek összekapcsolására vonatkozó igény, valamint a
különleges jogrend alapjogi racionalizálása.446
Alkotmány 8. § (4) bekezdés önálló elemei

Közös rész
élet és emberi méltóság,
kínzás,
kegyetlen,
embertelen,
megalázó elbánás vagy büntetés,
emberkísérlet tilalma

szabadság és személyi biztonság,

Alaptörvény 54. cikk (1) bekezdés új
elemei
magzati élet védelme,
fajnemesítés, egyedmásolás, emberi test
és testrészek haszonszerzési célú
felhasználásának tilalma
szolgaságban
tartás
és
emberkereskedelem tilalma,

bíró elé állítás, habeas corpus,
törvénytelen fogvatartásért kártérítés,
jogképesség
ártatlanság vélelme,
védelem joga, védő nyilatkozati
felelőtlensége,
nullum crimen / nulla poena sine lege

nullum crimen – nemzetközi jogi
kivételek
res iudicata, ismételt elítélés tilalma
kivételekkel.

gondolat-, lelkiismeret, és vallás szabadsága,
megválasztás, elfogadás szabadsága, egyéni
vagy
kollektív
kinyilvánítás,
kultuszszabadság, mellőzés lehetősége,
állam-egyház elválasztása
férfiak/nők polgári, politikai, gazdasági,
szociális és kulturális egyenjogúsága
anyák/terhes nők védelme és támogatása, nők
és fiatalok munkavédelme,
gyermekek testi-lelki fejlődése, védelme,
nevelés megválaszthatósága, család és ifjúság
védelme,
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai, védelme,
közéleti részvétele, kultúrája, anyanyelve és
névhasználata, képviselete, önkormányzata,
állampolgárságtól
önkényes
megfosztás
tilalma, hazatérés joga, külföldi védelem,
szociális biztonság: öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság, önhibán
kívüli munkanélküliség esetén
megélhetéshez
TB
és
szociális
intézményrendszer

E vonatkozásban tehát az Alaptörvény előkészítői tudatosan szakítottak a korábbi
alkotmányozás hagyományaival, amelyek a tág értelmű, csak a nemzetközi jogi
determinációkra figyelemmel szűkített alapjogvédelem talaján álltak a különleges jogrend
feltételezhető körülményei ellenére is. Az Alaptörvény esetében ugyanakkor figyelemmel kell
lenni a Q cikk (2) bekezdése szerint a nemzetközi és a belső jog összhangjának
446

Lásd az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III.9) OGY határozat Melléklete
(Tájékoztató az Alkotmányelőkészítő eseti bizottságnak a képviselők alkotmányozó munkája támogatására
folytatott tevékenységéről) Alapvető rendelkezések 7-8. pontja.
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követelményeire is, amely útján a korlátozhatatlan alapjogok köre tovább tágítható,447 de
mindenképpen szűkebb az alkotmányi felsorolásnál. Az Alaptörvény által különleges
jogrendben garantált jogok összességében az élethez és az emberi méltósághoz
legszorosabban kötődő anyagi és eljárási jogi intézményekre korlátozódnak, szemben a
korábbi tág politikai és szociális jogi ígéretekkel. Ha figyelembe vesszük pl. a második
világháború hadviselő ellenséges felekhez tartozó nemzetiségekre vonatkozó internálási
gyakorlatát, vagy éppen a véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátait, az utóbbi szabályozás
őszintébbnek és koherensebbnek tűnik.

7.6.

Túl az önkéntességen: a kötelezettségi alakzat

A szükségességi érvelés szempontjából alapvető kérdés, hogy a szolgálati viszony
hadkötelezettségen alapulása szükségessé tesz-e, vagy legalábbis igazol-e eltérő alapjogi
standardokat, vagy pedig az alapjogok szintje a hadseregben egységes. A kérdésfeltevés
látszólag ma már nem releváns, azonban az Alaptörvény – a különleges jogrend
vonatkozásában – mégis tartalmazza a haza védelmének általános kötelezettségét a XXXI.
cikkben, amely szerkezetében erőteljes hasonlóságot mutat az Alkotmány korábbi 70/H. §
végső változatával. Így mindkét rendelkezés:
 a

haza

védelmének

állampolgári

kötelezettségéből,

mint

általános

gyűjtő-

kötelezettségből indít időbeli és bárminemű személyi korlátozás nélkül,
 a (2), illetve (3) bekezdés a rendkívüli állapotra automatikusan, megelőző védelmi
helyzetben pedig külön döntés alapján tartalmazza a hadkötelezettséget, vagy a
katonai szolgálati kötelezettséget egymáshoz kapcsolódásuk kibontása nélkül,
 a hadkötelezettséghez lelkiismereti okból kapcsolja az alternatív szolgálat lehetőségét,
 a (3), illetve (4) bekezdés a honvédelmi munkakötelezettséget rendkívüli állapotra a
belföldi lakóhellyel rendelkező, nagykorú állampolgárokra írja elő, valamint
 időbeli korlátozás nélkül tartalmazza a belföldi lakóhellyel rendelkező, nagykorú
állampolgárokra a polgári védelmi kötelezettséget, és a vagyonnal rendelkező teljes
valós vagy jogi személykörre a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséget.
Az Alaptörvény XXXI. cikkének terminológiai elemzése azonban némileg bizonytalan
eredményre vezet, mivel általános kategóriaként a haza védelmi kötelezettség jelenik meg,
ennek elkülönült részeiként pedig a nagykorú, belföldi lakos férfiakra (hadkötelezett)
447

Lásd Jakab – Till (2012) 432.p., 11. lábjegyzet.
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vonatkozó fegyveres és fegyver nélküli katonai szolgálati kötelezettség, valamint nemektől
függetlenül nagykorúság esetén a honvédelmi munkakötelezettség, a polgári védelmi
kötelezettség és a gazdálkodó szervezetekre, valamint a nem állampolgárokra is kiterjedő
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség. Az Alaptörvény mindezek időben differenciált
bevezethetőségéről is rendelkezik. Az új Hvt. 2. §-a a hadkötelezettséggel összefüggő
járulékos kötelezettségek (adatszolgáltatás, bejelentés, megjelenés) alapjait rendezi oly
módon, hogy azok sarkalatos kibontására a honvédségi adatkezelési törvény hivatott. Az új
Hvt.-t előkészítése során két markáns elemben el kellett különíteni jogelődjétől az
Alaptörvény szövegéhez való fokozottabb kötődés érdekében: a katonai szolgálati
kötelezettség felső korhatárát ki kellett iktatni, mivel nem volt a nagykorúsági
követelménnyel szinkronban, így helyét a Hvt. 5.§ (4) bekezdés k) és l) pontjában az
életkorhoz és kiképzettséghez kötődően differenciált behívhatósági akadály váltotta fel, illetve
kizárólag a j) pontban jelenhetett meg a korábbi polgári szolgálat teljesítettsége, mint
szolgálatteljesítési akadály. A hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos szolgálathoz férfi
esetében448 a feles támogatottságú 41. § (4) bekezdés szerinti definíció útján kapcsolódik a
magasabb kiképzett tartalékosi szolgálatteljesítési életkor, míg a potenciális hadköteles 80. §
q) pontja szerinti sarkalatos szabályában a kiképzett tartalékos állományba tartozás az egyik
negatív definíciós elem. Ha a sarkalatossági igény a jelenleg nem létező háborús szolgálati
szabályokra is vonatkozik, a Hvt. 65. §-ának jogszabályi szintje problémássá válhat.
A polgári szolgálati alternatíva hiánya az új Hvt.-ben alaptörvényi determináció. A fegyver
nélküli szolgálat esetében pedig a szabályok arra irányulnak, hogy csak valós lelkiismereti ok
esetében kerüljön sor az alternatív szolgálatteljesítésre: erre irányul az 5. § (3) bekezdésében
az engedélyezést követő 15 napon belüli behívás, vagy éppen a fegyveres érintkezésből való
kivonásra „törekvés” szintje a 4. § (4) bekezdésében: a háborút ugyanis senkinek sincs
garantálható joga túlélni. A szabályozásban a korábbi hadkötelezettség általános
tömeghadseregi jellegével szemben az adatbázisok alapján kiválasztott célállomány
szolgálatteljesítésének biztosítása a preferált: így a korábban teljesített szolgálat olyan
tapasztalat, amely a kötelezettség időhatára szempontjából is meghatározó a különleges
jogrendi körülmények között. Így kapcsolódik a hadkötelezettséghez szolgálati korhatár
emelése a férfiak esetében.
Az alkotmányos szintű rendelkezések szerkezete és tartalma közötti eltérések az alábbiak:
448

A nők hadkötelezettsége a 46/1994. (X. 21.) AB határozat óta normatív módon is kizárt alternatíva, bár a
kiképzett hadköteles-felfogás szempontjából a pozitív diszkrimináció ténylegesen pazarlás.
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 az Alaptörvény a XXXI. cikk (2) bekezdésében – időkorlát nélkül –emeli alkotmányos
szintre az önkéntes honvédelmi tartalékos rendszer szükségességét,
 a hadkötelezettség az Alkotmányban a katonai szolgálati kötelezettség alternatív
szolgálatokra is kiterjedő gyűjtőfogalma, ami a polgári szolgálat vonatkozásában
nyilvánvalóan helytelen, ugyanakkor az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdésben az
alannyá vált hadkötelezett a fegyver nélküli katonai szolgálata vált alternatív formává,
 a megelőző védelmi helyzetben a szolgálatteljesítés visszaállítást megalapozó döntés
az Alaptörvényben kikerült a minősített többségű tárgykörök közül,
 az Alaptörvényben az egyértelmű sarkalatos törvényi felhatalmazás a katonai
szolgálatteljesítés formáira és részletes szabályaira, a munkakötelezettségre, a polgári
védelmi kötelezettségre és a gazdasági-anyagi szolgáltatás előírására külön-külön
vonatkozik, ellentétben a korábbi egyszerű törvényi kiutalások alkotmány-konform
értelmezés miatt szükségessé vált kétharmados tárgykörével,
 a polgári védelmi, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség célját az
Alaptörvény alkotmányos szintre emelve kettős tartalommal nevesíti, leválasztva a
katasztrófavédelmi feladatok önálló személyes és vagyoni kötelezettségi elemét.
A hasonlóan részletező felsorolások közötti alapvető eltérés így a katasztrófavédelmi célok
önálló alapra helyezése, illetve az alternatív szolgálatteljesítés leszűkítése. Az alapjogvédelmi
kötelezettség intézményi oldalára tekintettel a katasztrófavédelem önálló alkotmányos szintre
emelése pozitívum, a polgári szolgálat rendszerből kikerülése ugyanakkor az Emberi Jogok
Európai Bírósága megváltoztatott joggyakorlatával már ütköztethető. A 23459/03. számú
Bayatyan vs. Örményország ügyben ugyanis a Bíróság nagy tanácsa 2011. július 7-én
elismerte az érintett hadköteles lelkiismereti panaszát, mivel az országa a haderőn kívüli
alternatív szolgálatteljesítési formát nem biztosított számára.449 A határozat jogösszehasonlító része utal ugyan arra, hogy kivételesen a lelkiismereti szolgálatmegtagadás
joga békeidőszakhoz kötött (Lengyelország, Belgium, Finnország), de a csak háborúra és
mozgósításra vonatkozó példa is kiemelést nyer Montenegró és Szlovákia esetében. Az EU
449

„The Court admits that any system of compulsary military service imposes a heavy burden on citizens. It will
be acceptable if it is shared in an equitable manner and if exemptions from this duty are based on solid and
convincing grounds (…) …the applicant was prepared, for convincing reasons, to share the societal burden
equally with his compatriots engaged in compulsory military service by performing alternative service. In the
absence of such an opportunity, the applicant had to serve a prison sentence instead. The Court further
reiterates that pluralism, tolerance and broadmindedness are hallmarks of a ’democratic society’. Although
individual interests must on occassion be subordinated to those of a group, democracy does not simply mean
that the views of a majority must always prevail, a balance must be achieved with ensures the fair and proper
treatment of people from minorities and avoids any abuse of a dominant position…” Határozat a 23459/03.
számú Bayatyan vs. Örményország ügyben, 125-126. bekezdés.
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Alapjogi Charta 10. cikkének (2) bekezdése a gondolat, meggyőződés és vallás
szabadságának körében elismeri a lelkiismereti okú szolgálatmegtagadás jogát, azonban a
nemzeti szabályozásra kiutalással.450 Mindezekre tekintettel még a rendkívüli állapoti
körülmények között is vet fel aggályokat a korábbi alternatíva kiiktatása, különös tekintettel a
korábbi fegyver nélküli szolgálatot választó felekezetek szűk körére. A megelőző védelmi
helyzetben

ugyanakkor

a

felkészültséggel

rendelkezők

célzott

hadkötelessé

tétele

valószínűsíthető, így a polgári szolgálati alternatíva hiánya kevésbé problémás.
Honvédelmi kötelezettségek az 1993. évi CX. törvény alapján
Személyes honvédelmi kötelezettségek

Vagyoni szolgáltatási kötelezettségek

Hadkötelezettség Honvédelmi munkaköt. Polgári védelmi köt.

Tájékoztatási

Megjelenési
Bejelentési
kötelezettségek

Szolgálati

Katonai

Fizikai
Szellemi
munka

Polgári

Tartós Ideiglenes

Fegyveres Fegyver nélküli

(Önkéntes tartalékos)

Sor

Tartalékos
(Póttartalékos)

Katasztrófament. tart.

Magyarázat:
Elsődlegesen nem honvédelmi érdekű

Az alkotmányos folyamatosságok és megszakítottságok összevetését követően vissza kell
térnünk az alapvető dilemmához, hogy az önkéntes vállalás hiányában a hadkötelesek
jogkorlátozásának alacsonyabb szintje az elvárható, illetve sui generis hadköteles
korlátozások is érvényesíthetőek-e. A szolgálati jogviszonyokból eredő alapjogi korlátozások
törvénybe iktatását megelőzően felmerült olyan álláspont is, amely a hadköteles korlátozás

450

Határozat a 23459/03. számú Bayatyan vs. Örményország ügyben 49. és 57. bekezdés.
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szükséges szintre szorítása érdekében egységes jogkorlátozási standard mellett érvelt,451
kiegészítve a német alaptörvényi jogkorlátozási klauzulával,452 az általános korlátozási
feltételek helyett. Ez esetben a katonai-honvédelmi elemek tartalmi kiterjesztési igénye merült
fel, Az alapjog-védelem gyakorlata alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a rendszer így is
zárt maradt, ráadásul az alapvető problémát a sui generis politika-tilalom bizonytalan határa
okozta,453 a beleegyezés ténye pedig a korlátozhatóság rendszer-alkotó tényezőjévé vált. Az
alkotmánybíróság és az ombudsman hadkötelesekre vonatkozó gyakorlatának kiemelése során
nem mellőzhetjük annak figyelembe vételét, hogy az egy korábbi, lényegesen szűkebb
hadkötelezettségi szabályrendszerhez képest alakult ki. A 46/1994. (X.21.) AB határozatot
megalapozó 70/H. § – ellentétben a régi Hvt.-ben a fenti ábra szerint kibontott rendszerrel –
csak a haza védelmére irányuló kötelezettséget, az általános honvédelmi kötelezettség
szétbontását fegyveres és fegyver nélküli szolgálati formákra, valamint – feltételekkel – a
polgári szolgálatra tartalmazta, illetve a kétharmadosságból eredő szabályozási elvárást.
Ehhez képest kerültek az indokolás II. fejezetében kibontásra a döntési csomópontok:
 az élet kockázatának vállalása indokolt a békefeladatokon kívül,454
 a régi Hvt. 1. § (4) bekezdésében meghatározott alapjogi korlátozás („a katonai
szolgálat sajátosságai által feltétlenül megkövetelt mértékben korlátozhatók, ha a
korlátozás elkerülhetetlenül és kényszerítő okból szükséges”) azonosítása a
szükségességi és arányossági teszttel (2. pont),
 a törvényes feladatokkal ellentétes célú szervezethez csatlakozás tiltása, illetve a
hadkötelezett behívását követő tagság-felfüggesztés arányosnak minősítése,455
 a kötelezettségi rendszer törvényi szintű kibonthatóságának igazolása, ahol
valamennyi szolgálat fogalmilag a szabad foglalkozásválasztás korlátja, a vagyoni
szolgáltatási kötelezettség pedig a közteherviselés elvére is felfűzhető (4/b. pont),

451

Murányi (1996) 4. p.
Endresz (2005) 14-15.pp.
453
E vonatkozásban a jelen tanulmány szerzője egyetért az eredeti megállapításokkal: „Napjainkban már egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy az 1989-ben meghozott – a hadsereg teljes depolitizálására irányuló – politikai döntés
több tekintetben elhibázottnak bizonyult.” Endresz (2005) 30-31.pp.
454
„… Az eskü szövegében az élet feláldozásának kockázatát vállalja a katona. A hadsereg alkotmányos
felhasználása esetén erre csakis idegen hatalom fegyveres támadása esetén (Hvt. 2. §), illetve az Alkotmány
40/B. § (2) bekezdésében meghatározott fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények
elhárításában való közreműködés során kerülhet sor.” 46/1994. (X. 21.) AB határozat Indokolás II/1. pont.
455
„Az Alkotmánybíróság rámutat, hogy a fegyveres erőknek a Hvt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott
feladataival ellentétes célú szervezetek nem szükségképpen olyanok, amelyek az Alkotmányba vagy az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. §-ába ütköznek, és törvényesen nem lennének létrehozhatók. Ezért annak
eldöntése, hogy a katonának egy szervezethez való csatlakozására vagy abban végzett tevékenységére jogszerűen
alkalmazzák-e a Hvt. tilalmát, az Alkotmány 70/K. §-a alapján bírói utat kell biztosítani.” 46/1994. (X. 21.) AB
határozat Indokolás II/3. pont.
452
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 az alkotmány nemi diszkriminációs tilalmára is figyelemmel a jogalkotás körében a
nők egyes szolgálati formák alóli mentesítése a sajátosságaik miatt (6. pont),
 a hazatérési kötelezettségre felszólítás a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad
megválasztásának

indokolt

törvényi

korlátja

az

állampolgári

kötelezettség

érvényesítése érdekében (7. pont), hasonlóan az elővezetés lehetőségéhez (8. pont)
 a polgári szolgálat jelentősebb lelkiismereti sérelme miatt a fegyver nélküli szolgálat
feltételes biztosítása is indokolt (9. pont), ahol azonban a lelkiismereti oknak a
legszélesebb értelmezési tartományát kell alkalmazni,456 amit azonban szükséges
megvallani (14. pont) és időben korlátozni (15. pont), illetve a további megtagadás
alkotmányosan már szankcionálható (21. pont),
 a lelkiismereti ok hiányának megállapítására ugyanakkor nem elégséges egy múltbeli
fegyvertartási engedély sportfegyverre (16. pont), de a meggyőződés utólagos
változása a lelkiismereti szolgálatmegtagadás engedélyezését követően már nem
alkotmányosan védett érdek (17. pont),
 a sorkatonai szolgálat alól halasztásban részesültek esetében követelmény a magasabb
behívhatósági életkori határ alkalmazása (11. pont), a mentesülési okok körében a
lelkészi és képviseleti tevékenység mások jogai érdekében folytatott jellege, valamint
a művészi karrier sajátos időtávja privilegizált elbánást eredményezhet (12. pont),
 a behívás előtti eljárásrendet a halaszthatóság szempontjával össze kell hangolni (13.
pont), a hadkiegészítési intézményrendszer ügyféli szerepköre visszaigazolt (19. pont),
 a polgári szolgálat és a katonai szolgálat eltérő körülményei, így az illetmény
mértékének eltérése nem alapjogi kérdés, a tartalékos emeltebb illetményének
egzisztenciális okokból van racionalitása (20. pont), az eltérő időtartam – időközi
jogszabályváltozásra tekintettel – ugyanakkor nem nyert elbírálást.457
A 46/1994. (X. 21.) AB határozatot követően stabilizálódtak azok a szabályok, amelyek a
honvédelmi kötelezettségrendszeren alapuló szolgálatteljesítést rendszerszinten determinálták.
Ehhez hozzájárult, hogy az Alkotmánybíróság a döntésével egyidejűleg a honvédelmi

456

„A lelkiismeret fogalmának ez az értelmezése lehetővé teszi, hogy a hadköteles minden olyan indokra
hivatkozhasson fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálat kérelmezésekor, amely összefüggésbe hozható a
személyiségét meghatározó valamely lényeges meggyőződéssel, legyen az vallásos, erkölcsi vagy egyéb
természetű.” 46/1994. (X. 21.) AB határozat Indokolás II/10. pont.
457
Az ügy kezdetekor a fegyveres katonai szolgálat időtartama 12 + 10 hónap lehetett a tartalékos szolgálatra
behívással együtt, a fegyver nélküli szolgálaté 15+7 hónap, míg a polgári szolgálaté egységesen és egészben
töltendő 22 hónap. Az elbírálás időpontjára a fegyveres szolgálatok időtartama egységesen 12 hónap, a polgári
szolgálaté pedig 18 hónap volt (III/1. pont).
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alapelvek elbírálását is elvégezte,458 illetve a Tábori Lelkész Szolgálat tevékenységét is
értékelte.459 Ezt követően a részletes szabályok szempontjából az ombudsman tevékenysége
vált meghatározóvá.460 A 6/1997. (II.7.) AB határozat a katonai szolgálati idő beszámítási
szükséglete vonatkozásában érintette ugyan a honvédelmet, azonban a határozat a szolgálati
jogon kívüli foglalkoztatási jogviszonyokban eredményezett korrekciót,461 mivel a Hszt. a
tényleges katonai szolgálat részkategóriájaként azt eleve beszámítani rendelte. Az önkéntes
haderőre áttérés tematizálásáig így a hadkötelezettség intézményrendszere stabilnak és
rendszerében visszaigazoltnak bizonyult.
Az viszont, hogy az alkotmányos és a kétharmados törvényi szabályok mennyiben képeznek
egységet, vagy választhatóak el egymástól, az 50/2001. (XI. 29.) AB határozat esetében a
többségi indokolás és a különvélemények megosztó elemévé vált: mivel az Alkotmány
módosítása népszavazás útján kizárt, arra a döntésre jutott a többség, hogy a törvényi szinten
kifejtett részkötelezettségek felülvizsgálata, az egyes elemek elhagyása által az Alkotmány
végső soron kiüresíthető, ami korrekciós szükségletet eredményez. A kisebbségi vélemény
viszont az alkotmányos kötelezettségi katalógus teljes mellőzhetőséget is megengedő értelme
mellett érvelt az alapvető jogok és kötelezettségek eltérő szerepére tekintettel. A határozatban
bemutatott két érvelési technika eredőjeként értékelhető, hogy a honvédelem rendszerét
leginkább komplexen leíró indokolás az önkéntes haderőre áttérés során a korábban törvényi
rendszer alapvető elemeinek alkotmányos szintre emelése felé tolta, a rendszerelemek
változatlanságának garantálása, vagy az alkotmánybírósági érvek megkerülése érdekében.

458

A 682/B/1993. AB határozat a mintegy fél évvel korábbi honvédelmi alapelvek tartalmát a régi Hvt-vel
ütköztetve igazolja vissza az állampolgárokra ki nem terjedő hatályú normatartalmat. Vélelmezhetően a
benyújtás indokai között a Hvt. hiánya inkább szerepelt, mint a két dokumentum összeegyeztethetősége.
459
970/B/1994. AB határozat.
460
Ebben az időszakban lehetett volna jelentősége egy önálló katonai ombudsman létrehozásának, azonban a
mindenkori ellenzéki katonapolitikusok által felvetett visszatérő igény az eltérő német alaptörvényi
kiindulóponthoz képest nem tűnt valósnak, és teljesen szükségtelenné vált az önkéntes haderőre történő áttérést
követően. Lásd Komlósy (2005) 4. p. Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága 1999. június 9-én
tárgyalta a fegyveres erők országgyűlési biztosa intézmény létrehozásáról szóló H/1300. számú, Hegyi Gyula –
Juhász Ferenc (MSZP) képviselők által benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Ezt
megelőzően az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottság Titkárságának 1997. február 3-i, AEB/1/2/1997.
számú szövegtervezetéhez – az AEB/1/3/1997. számú előterjesztésre figyelemmel – valamennyi akkori
ombudsman aláírásával az Országgyűlési Biztosok Hivatala elutasító észrevételt tett. Az OBH 700-43/1997.
számú ügyben az első négy biztos ezen túl kinyilvánította, hogy „Az állampolgári jogok nevesített biztosai
számának gyarapításától önmagában nem várható, hogy növekedni fog az állampolgári jogok védelme.”
461
„A kötelező (sor- vagy tartalékos) katonai szolgálat az Alkotmány 70/H. §-a alapján, a honvédelmi
törvényben meghatározottak szerint rendelhető el; az érintett személynek ezzel kapcsolatban szabad választási
lehetősége nincs. (…) A törvényhozónak gondoskodnia kell arról, hogy az alkotmányos kötelezettség teljesítése
ne okozzon hátrányos munkavállalói helyzetet, függetlenül attól is, hogy a kötelező katonai szolgálat teljesítése
előtt vagy alatt a katonai szolgálatra kötelezett személy munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá eső más
jogviszonyban állt-e.” 6/1997. (II. 7.) AB határozat Indokolás II/2.
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Az Alkotmánybíróság többségi érvelése a honvédelem hatékony biztosítása körében az állam
szervezet-fejlesztési szabadságából indult ki,462 amelyet a honvédelmi kötelezettség-rendszer
törvényi

szabályainak

összefoglalásával

egészített

ki.463

A

honvédelem

hatékony

rendszerének létrehozására és fenntartására irányuló állami kötelezettség biztosítása során a
bizonytalansági tényezőkre is figyelemmel lévő állami reagálás részét képezheti a szolgálati
kötelezettség rugalmas érvényesítése,464 amely a polgári szolgálat létét is determinálja. Az
időbeli beazonosítás az Alkotmánynak nem része, így a békeidőszaki jelző is burkolt
alkotmánymódosítás.465 Utóbbi vonatkozásban a többségi véleményt csak annyiban tartjuk
visszaigazolhatónak, hogy a korabeli alkotmányos szabályok kifejezetten nem tartalmazták a
békeidőszak terminológiáját, ugyanakkor a nem békére vonatkozó szabályok legalább relatíve
elkülönülő részt alkottak, az Alkotmánybíróság pedig korábban önmaga utalt a viszonyítási
pont nevesítése nélkül az élet veszélyeztetése körében a békétől eltérő feladatokra.466

462

„Az Alkotmánybíróság előre bocsátja, hogy a vizsgált kérdés kapcsán nem feladata annak eldöntése: a
sorozáson alapuló, illetőleg a hivatásos vagy professzionális haderő működtetése a legcélszerűbb vagy
leghatékonyabb-e, továbbá nem képezi a vizsgálat tárgyát a haderőépítés rendszere és gyakorlata.” 50/2001.
(XI. 29.) AB határozat Indokolás IV. 2.1.
463
„Az állampolgárok a honvédelmi kötelezettség részeként személyes szolgálatot és vagyoni szolgáltatást
kötelesek teljesíteni. A személyes honvédelmi kötelezettség része a hadkötelezettség, a polgári védelmi
kötelezettség, a honvédelmi munkakötelezettség [Hvt. 69. § (1)-(2) bekezdés]. A hadkötelezettség része a
szolgálati kötelezettség, amely fegyveres vagy fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálat útján teljesíthető
[Hvt. 70. § (2) bekezdés, 92. § (1) bekezdés]. A katonai szolgálati kötelezettség alapján a hadkötelesek sor-,
tartalékos és póttartalékos szolgálatot teljesítenek [Hvt. 93. § (1) bekezdés]. A sorkatonai szolgálat célja a
hadköteles személy elméleti és gyakorlati kiképzése, illetőleg felkészítése a haza védelmével kapcsolatos katonai
feladatokra, ezen belül meghatározott parancsnoki beosztás ellátására (Hvt. 95. §). A tartalékos állomány egy
részét szintén a más sorkatonai szolgálatot teljesített hadkötelesek képezik. A tartalékos katonai szolgálat célja
egyfelől a továbbképzés, másfelől meghatározott katonai feladatok végrehajtása (Hvt. 121. §).” 50/2001. (XI.
29.) AB határozat Indokolás IV. 2.2.
464
„Az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdésében meghatározott, típusaiban is nevesített személyes szolgálati
kötelezettség az általános honvédelmi kötelezettség meghatározó elemeként biztosít eszközt a honvédelemből
eredő feladatok ellátására. (…) A személyesen teljesítendő sorszolgálati kötelezettség megszüntetése az
alkotmányos kötelezettség lényeges elemének megszüntetését vonja magával. A hadkötelezettségnek, mint
alkotmányos kötelezettségnek lényeges eleme, hogy az alapján az állam határozza meg az igénybevétel
lehetőségét, körét, időpontját, időtartamát és joga van elvárni az állampolgártól ennek teljesítését. Ehhez ad
felhatalmazást az állam számára az Alkotmány 70/H. §-ának (1) és (2) bekezdése, amikor a haza védelmét és
ezen belül a honvédelmi kötelezettséget általános állampolgári kötelezettséggé teszi. A felhatalmazás az állam
oldalán nem jelenti egyben a honvédelmi kötelezettség automatikus, mindenkit, minden időben, teljes körben
terhelő kötelezettség kényszerű érvényesítésének kötelezettségét.” 50/2001. (XI. 29.) AB határozat Indokolás IV.
2.3-4.
465
„Az Alkotmány 70/H. § (1) és (2) bekezdése a honvédelem alkotmányi kötelezettségének teljesítésével
kapcsolatban nem tesz különbséget ’békeidő’ és ettől eltérő állapotok között. (…) Mindezen rendelkezések
egyfelől azt mutatják, hogy az ország külső és belső védelme szempontjából a honvédelmi kötelezettséget is
érintő olyan eltérő veszélyességi fokok állnak fenn, amelyek között a jogalkotó alkotmányi szinten tartotta
szükségesnek a különbségtételt. Másfelől az e szabályokban megfogalmazott fenyegetettségi szintek nem
feleltethetők meg egyszerűen a békeidő és – összefoglalóan – minden más állapot különbségének. Ennek folytán
az Alkotmánybíróság megállapítja azt is, hogy a kérdésben megjelenő békeidő fogalma olyan új kategória,
amelyet az Alkotmány 70/H. §-a és egyetlen más rendelkezése sem tartalmaz.” 50/2001. (XI. 29.) AB határozat
Indokolás IV. 2.5.
466
Vö: 46/1994. (X. 21.) AB határozat Indokolás II/1.
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Nem kívánjuk vitatni az Alkotmánybíróság többségi álláspontját abból a szempontból, hogy a
békeidejű sorkatonai szolgálat fenntarthatósága, hasonlóan az egyéb kötelezettségekhez,
népszavazásra alkalmas tárgykör-e. E kérdés, ha a politikum domináns szereplői alapvető
választási üzenetként exponálják legalább a társadalom érintett korosztályában evidens teherlerázáshoz vezet akkor is, ha például Ausztriában a 2012-ben megtartott népszavazás a
kormányzati szándékkal szemben a hadkötelezettség fenntartását eredményezte. Ennek oka
lehetett az ország semlegességéből adódó érzületi sajátosság, a politikai céltételezés
változékonysága, a polgári szolgálat elvesztése folytán a szociális ellátórendszer
színvonalesésétől való félelem, vagy egyszerűen protest-szavazat. Az alkotmánybírósági
döntés időpontjában egyébként a kormányzat és az ellenzék szándéka között – legalábbis
látszólag – időbeli ütemezési különbség volt: a hosszú távú fejlesztési irányok között szerepelt
az önkéntes haderőre áttérés programja, azonban mintegy 10 éves távlatban, feltételeinek
megteremtése után.
A kisebbségi érvek a jogok és kötelezettségek eltérő jellege,467 valamint az alkotmányos és
törvényi szint lehatárolhatóságából eredő szabályozói szabadság alapján a törvényhozási szint
közvetlen demokráciával való kiválthatósága mellett hatottak. A kötelezettség-szűkítési
érveléssel kapcsolatban azonban szükséges annak jelzése, hogy az Alkotmány korabeli 70/H.§
(2) bekezdésében tartalmazta az „általános” kifejezést, amelyhez képest a kötelezettségi
szempontok, például a katonai szakértelem szempontjából szűrés alkotmányosan vitatható lett
volna. E vonatkozásban az Alkotmány szövegének erősebb normatív tartalmat tulajdonítunk,
mint a különvéleményi érvelés. A fegyveres katonai szolgálat preferáltságának468 biztosítása
szempontjából pedig ki kell emelni az alternatív szolgálatok szigorított feltétel-rendszerének
az alkotmányosságát, amely a polgári szolgálat vonatkozásában a sorkatonai szolgálat
időtartamának csökkenése és a tartalékos szolgálati idő emelkedése miatt az aránytalanság

467

„Ezzel szemben az alapvető kötelezettségek tartalmát a törvényhozó nem bővítheti. Az Alkotmányban
meghatározott kötelesség alacsonyabb mértékben történő megállapítása, illetve kikényszerítésének mellőzése
viszont lehetséges. Az állami beavatkozással szembeni tilalom ugyanis az alapvető kötelességek esetében nem a
kötelesség korlátozására vonatkozik, hanem a többletkötelezettség megállapítása tekintetében áll fenn.” Bihari
Mihály különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB határozathoz, 1. pont.
468
„A katonai szolgálat tartalmát (sorkatonai és tartalékos katonai szolgálat) az Alkotmány nem határozza meg;
ez a törvényhozó szabadságába tartozik [Alkotmány 71/H. § (3) bekezdés]. Az Alkotmány 70/H. § (2)
bekezdésének végletes (de elvileg ki nem zárható) értelmezése szerint, ha az állampolgárok túlnyomó többsége
fegyver nélküli katonai szolgálatot választana, s ennek eredményeképpen a sorkatonai szolgálat ellehetetlenülése
következne be, mindez nem befolyásolná az államnak a haza védelmére irányuló alkotmányos kötelezettségét, a
haza hatékony katonai védelmének teljesítését, illetőleg biztosítását (Alkotmány 5.§ és 40/A. §). (…) A
népszavazásra feltett kérdés tehát – eredményes népszavazás esetén – nem szüntetné meg az általános
honvédelmi kötelezettség Alkotmányban előírt formáit, kizárólag a törvényhozó számára határozna meg
jogalkotási feladatot.” Holló András különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB határozathoz, 3. pont.
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szintjét hordozta.469 Végül az általános honvédelmi kötelezettség teljes kiforgatásaként
értékelhető az egyik különvéleményi érv.470
A hasonló logikájú különvélemények közül komplexitás és terjedelem szempontjából
kiemelkedik a Kukorelli különvélemény,471 amely nem vált a későbbiekben sem többségi
érveléssé, a kötelezettségrendszer szempontjából azonban alapvető megfontolásokat
tartalmaz. Az érvelés szerint az alapvető jogok és kötelezettségek eltérő funkciója és
korlátozhatósága

rendszerszintű

eltérést

hordoz,

ahol

az

alkotmányos

szinten

a

kötelezettségek nevesítése elvben mellőzhető is.472 Az állampolgári kötelezettség tartalmát a
különvélemény időben differenciáltnak tételezi,473 ahol akár a kötelezettségrendszer kiváltása
is megengedett.474 A népszavazás körében az intézményrendszer egyes elemei korrigálhatóak,
469

A szélsőséges eltérés vonatkozásában lásd az OBH 3707/1998. ügyben visszaigazolt 9+6+2 hónapos
számítást a 9 hónapos sorkatonai szolgálattal összevetésben.
470
„Álláspontom szerint az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdésében írt honvédelmi kötelezettség ’katonai
szolgálattal’ teljesíthető, amely mind fegyveres, mind pedig fegyver nélküli lehet. Az Alkotmány 70/H. § (2)
bekezdése tehát a ’katonai szolgálat’ intézményének fenntartásával véli teljesíthetőnek (teljesítendőnek) a
honvédelmi kötelezettséget. A népszavazásra feltenni szándékolt kérdés ezt a ’katonai szolgálatot’ nem érinti,
hiszen mind a sorkatonai szolgálat, mind pedig az önkéntes hivatásos haderő katonai szolgálat-tételi
kötelezettséget jelent, s közülük bármelyiknek a lehetővé tétele esetén érintetlen marad a honvédelmi
kötelezettség részeként meghatározott katonai szolgálat.” Kiss László különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB
határozathoz.
471
„Egy népszavazás kapcsán – maradjon-e az általános hadkötelezettség – kellett értelmezni a honvédelmi
kötelezettséget. Nem Kalocsára gondoltam elsősorban, bár az is előttem lebegett a politikai tisztjeivel együtt. (…)
A többség nem engedte a kérdésben a népszavazást. Különvéleményemben hangsúlyoztam, hogy az általam
képviselt alkotmányfelfogásból következik, hogy mind a törvényhozók, mind közvetlenül a választópolgárok
döntést hozhatnak a sorkatonai szolgálatról, amíg az alkotmányozó nem szünteti meg az alkotmányos
felhatalmazást.” Kővári (2012) 159-160.pp.
472
„Álláspontom szerint az alkotmányos rendszer nem az állam és az állampolgár együttműködésén, az alapvető
jogok és kötelezettségek egyenértékűségén alapul. A tartalmi értelemben vett alkotmányosság alapfeltétele az,
hogy az Alkotmány biztosítsa a területén tartózkodó minden ember számára az alapvető emberi jogokat, és e
jogok érvényesítése érdekében rendelkezzen az állami hatalmak megosztásáról. (…) Az állampolgárokat terhelő
egyes kötelezettségek – esetleges – alkotmánybeli megjelenése elsősorban arra szolgál, hogy az így nevesített
kötelezettség létjogosultsága (szükségessége) alkotmányos szempontból megkérdőjelezhetetlen legyen, és így a
törvényhozó a kötelezettség végrehajtása érdekében az alapvető jogok – arányos mértékű – korlátozását
rendelhesse el.” Kukorelli István különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB határozathoz, Alapvető jogok és
kötelességek viszonya alcím.
473
„Álláspontom szerint az állampolgári kötelezettséget az Alkotmány 70/H. § (1) bekezdése fogalmazza meg a
haza védelmére vonatkozó általános kötelezettség meghatározásával. Az ’általános honvédelmi kötelezettség’
mint állampolgári kötelezettség olyan, időben változó fogalom, amelynek tartalmát nem határozza meg az
Alkotmány, hanem arról a törvényhozónak kell rendelkeznie. (…) Az Alkotmány 70/H. §-ában foglaltakból
következően alkotmányos szempontból nem kérdőjelezhető meg önmagában az, hogy – minősített többséggel
elfogadott – törvény intézményesíti a fegyveres katonai szolgálati kötelezettséget.” Kukorelli István
különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB határozathoz, A honvédelmi kötelezettség alkotmányos tartalma 1.1.
474
„Tehát a törvényalkotó az Alkotmány 70/H. §-a alapján rendelkezhet úgy, hogy az állampolgároknak csak
törvényben meghatározott rendkívüli körülmények vagy újabb, eltérő jogalkotói rendelkezés esetén kell kötelező
katonai szolgálatot, illetve annak alternatívájaként fegyver nélküli katonai szolgálatot vagy polgári szolgálatot
teljesíteniük. (…) Az Alkotmányból nem vezethető le az államnak az a kötelessége, hogy mindenkor kizárólag az
általános honvédelmi kötelezettség alapján tegyen eleget a fegyveres erőkkel és a haza védelmével kapcsolatos
feladatainak, illetve az, hogy a hivatásos haderő mellett feltétlenül alkalmazza a kényszersorozás
jogintézményét.” Kukorelli István különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB határozathoz, A honvédelmi
kötelűezettség alkotmányos tartalma 1.1.-1.2.
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a békeidejű szolgálati kötelezettség megszüntetése az azt biztosító járulékos kötelezettségek
fenntartása mellett is megvalósítható, azonban a lelkiismereti szolgálatmegtagadásból eredő
alternatíva létét még háborús körülmények között is biztosítani kell.475
Az önkéntes haderőre áttérés előkészítése során azonban a kormányzat több szempontból is
ellentétesen mérlegelt: a járulékos kötelezettségek esetében óvatosabb volt, az aránytalan és
’készletre történő’ adatfelhalmozás vádjának elkerülése érdekében a szabályozásban kerülte
békeidőszakban az állampolgárok kötelezettségekkel való sújtását, ráadásul – a sorkatonai
szolgálat hiányát feltételezve – a tartalékos katonai szolgálati kötelezettség fenntartását is
aránytalan tehernek minősítette. Ha ugyanis az alternatív szolgálati formák időtartamával
azonos a sorkatonai és tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama, a sorkatonai szolgálati
kötelezettség megszüntetése után diszkriminációs szempontból sem védhető a korábban
sorkatonai szolgálatot teljesített állomány tartalékos katonai szolgálatra kötelezése.
A korábbi, továbbható szabályok szerint a polgári szolgálat teljesítése – békére és háborúra
egyaránt – a szolgálati kötelezettség alóli mentesüléssel járt. A polgári szolgálat intézménye a
békeidejű szolgálati kötelezettség megszűnésekor még fennmaradt, azonban az Alaptörvény
már nem tartalmazza. Az egy további kérdés, hogy a rendkívüli állapotban érvényesülő
honvédelmi munkakötelezettség és a polgári védelmi kötelezettség esetében elvileg
biztosítható-e a honvédelmi céloktól való leválaszthatóság. Ha utóbbi kérdésre nemleges a
válasz, a polgári szolgálat háborús körülmények közötti intaktságának vélelme is megdőlhet.
„Így viszont a határozat a honvédelem legkülönfélébb kérdéseinek szabályozását az
Alkotmány szintjére emelte, és kizárta abból a törvényhozó hatalmat, amit elfogadhatatlannak
és megvalósíthatatlannak tartok.”476 A különvélemény összegzett

megállapításával

ellentétben a többségi határozat forgatókönyve szerint megvalósult áttérés összességében az
Alaptörvényre is kiható módon koherensebb szöveget eredményezett a békétől eltérő
időszakok szabályozott rendszerének kialakításával, a kötelezettségi rendszer időbeli
differenciálását magasabb szinten konszolidálta, ugyanakkor lehetőséget biztosított a
475

„A sorkatonaság békeidőben való megszüntetése ugyanis nem zárja ki azt, hogy az állam honvédelmi célból –
például: esetleges mozgósítás eredményessége érdekében – nyilvántartsa a hadköteles állampolgárok személyes
adatait, a hadköteles állampolgárokat egyes adataik bejelentésére, a katonai szolgálatra való alkalmasságuk
megállapítása céljából megjelenésre, továbbá honvédelmi célú oktatáson való részvételre kötelezze. (…) Mivel
az Alkotmány 8. § (4) bekezdése szerint az Alkotmány 54. §-a és 60. §-a rendkívüli állapot, szükségállapot vagy
veszélyhelyzet idején sem függeszthető fel és nem korlátozható, a törvényi szabályozásnak ilyen esetekben is
érvényre kell juttatnia az Alkotmányból származó, a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő
megtagadását biztosító körülményeket.” Kukorelli István különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB
határozathoz, A honvédelmi kötelezettség alkotmányos tartalma 2.1.
476
Kukorelli István különvéleménye az 50/2001. (XI.29.) AB határozathoz, A honvédelmi kötelezettség
alkotmányos tartalma alcím 4.1.
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katasztrófavédelem leválasztására a haza katonai védelméről a tevékenység eltérő okára és
céljára tekintettel. Az már más kérdés, hogy az Alaptörvény kodifikációja során a jogok és
kötelezettségek egyensúlyára épített rendszer jelent meg az állampolgári felelősségvállalás
filozófiája jegyében. A békeidejű szolgálati kötelezettség ugyanakkor még lehetőség szintjén
sem volt politikailag visszaállítható. E szempontból az 50/2001. (XI. 29.) AB határozat a
különvéleményekkel színezve eredményezte az alkotmányos szabályozás kiterjesztését.
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8. fejezet
Az alapjogi korlátozások különös szintje az ombudsman
és az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján
8.1.

Az élethez való jog

A legalapvetőbb jog problémája a honvédelem vonatkozásában több szinten jelenhet meg:
 lehet a halál elosztási problémája a feladatok fegyverhasználattal való ellátása során,
akár a vétlen áldozatok arányosítása vonatkozásában is,
 a szeptember 11-i szcenárió, mint az életek közötti választás dilemmája,
 a katasztrófa-elhárítás során az állami intézményvédelmi kötelezettség, de mégis
 alapvetően a saját erők túlélésre felkészítése, az áldozatok elkerülése a cél, bár
 a poszttraumás missziós stressz következtében ugyanakkor tömegessé válhat a
hazatérő katonák körében az öngyilkos, vagy éppen az agresszívan erőszakos hajlam.
Szituációk, amelyek alapvető erkölcsi dilemmájuk szerint az emberi életek elvesztésével,
vagy tudatos cselekvésként feláldozásával járnak annak érdekében, hogy az alkotmányos
feladatok ellátására a honvédelmi szervezetrendszer, illetve az ebből eredő egyes műveletekre
az alakulat, vagy az egyén alkalmassá váljon. Szituációk, amelyek – ellentétben a rendőri
fegyverhasználat eseteivel – egy pacifista és izolációs politika konzekvens folytatása esetén
elvben elkerülhetőek lennének a politikai eszköztár markáns szegmensének mellőzése árán.
Ehhez képest a nemzetközi közösség békeműveletek felé fordulása, az R2P felfogás mindkét
olvasata477 éppen az alapjogok tömeges és erőszakos megsértésére hivatkozásával hozza
közelebb az élet-halál dilemmával terhelt szolgálatteljesítést. Végső soron a szolgálatteljesítés
nem kívánt, de immanens elemének tekinthetjük a halál okozásának vagy elszenvedésének
kockázatát, amely a katonai eskübe is hagyományosan beemelt „élete feláldozása árán is”
szövegrész visszaigazolására is alkalmat adott annak ellenére, hogy kimutathatóak az
önfeláldozás körébe tartozó olyan küldetések is, amelyek esetében a túlélési valószínűség
gyakorlatilag nem is állt fenn.478 Mindez a jogállási szabályozásban ráadásul hagyományosan
a pszichikai hozzáállás szempontjából tagolt rendszert alkot, így elkülönülnek az egyes

477

Az R2P definíciója e szempontból bármely olvasatban értelmezhető, akár az orosz felfogás szerint is.
Gondoljunk csak a légierő esetében az üzemanyagszint 50%-ánál távolabb lévő célpontok támadására, vagy
éppen az aszimmetrikus hadviselésben az öngyilkos merénylőkre, prototípusukban a kamikáze pilótákra.
478
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feladatok az élet/testi épség közvetlen és súlyos veszélyeztetése, az élet feláldozása, vagy
éppen az önfeláldozásig terjedő bátorság479 elvárt pszichikai többlete szerint anélkül, hogy e
fokozatok tartalma egzakt módon valaha is rögzítést nyert volna. Ráadásul a felsorolás nem
egyértelműen kapcsolódik a feladatrendszer fegyverhasználathoz kötődő ágához, mivel
önveszélyes feladatok ezen kívül is felmerülnek.
Figyelemre méltó ezért a Polt Péter-féle Összefoglaló vizsgálat és a Szabó Máté által vezetett
utóvizsgálat tárgykörbe tartozó tematikák összevetése: míg az első esetben az előző fejezeti
táblázatban kiemelt esetek az alapvető vizsgálati tárgyköröket érintették, tipikusan
másodlagos jogbiztonsági hivatkozásokkal; az utóvizsgálat során csak a kiképzés került
érintésre azért, hogy az egyes külön vizsgálatok hangsúlyai visszatérjenek az élethez való jog
tematikájához. A két vizsgálat kiinduló pontjainak összevetése során ugyanakkor
egyértelműen megjelenik az élet-kockáztatási kérdéskör: így elkülöníthető az élet
elvesztésének, mint irreverzibilis ténynek a vizsgálata, illetve az élet-veszélyeztetés
szükségességi elemzése. Az összefoglaló jelentés két markáns megfogalmazása szerint
alapvető jelentőségű a tevékenység időbelisége,
beazonosítás

is

szükséges.481

Másutt

480

viszont

ezért a kockázatos tevékenység időbeli
a

hazai

szabályozáshoz

képest

a

szolgálatteljesítés általános kereteinek meghatározása során nagyobb szerepet nyernek a
’kevésbé szövegpontosságú’ kötelezettségek, amelyek az általános keretek meghatározásakor
a békeidejű szolgálatteljesítéssel összevetve nyerhetnek jelentőséget.
Ez a probléma azonban korántsem új keletű, mindig is háttértényezői szerepben volt. A régi
Hvt. – NATO csatlakozáskor korrigált – 1. § (1) bekezdése, valamint az új Hvt. 1. § (2)
bekezdése összevetése alapján közös az egyének hazafias elkötelezettségi és áldozatkészségi
479

Az új Hjt. 17. §-a annyit egyszerűsített a problémán, hogy a régi Hvt. és a Hkt. szerinti három fokozatú
rendszerének középső elemét mellőzte.
480
„Alapvető fontosságú az arányosság megítélésénél a háborús helyzet (idegen hatalom fegyveres támadása,
Hvt. 2. §) és a béke időszak megkülönböztetése. Háborús helyzeten kívül az élet feláldozásának kötelezettségét
vagy az élet elvesztése kockázatának vállalását csak – bűncselekménnyel összefüggő – fegyveres támadás,
katasztrófavédelem, illetve polgári védelem által megkövetelt helyzet indokolhatja. (…) a halálos fegyverbaleset
nem minősül az Alkotmány 70/H. §-ában meghatározott honvédelmi kötelezettség értelemszerű velejárójának,
ezért a mulasztások által elősegített halálos kimenetelű fegyverbaleset az Alkotmány 54. §-ában biztosított
élethez és emberi méltósághoz való joggal összefüggésben alkotmányos visszásságot okozott.” OBH 7459/1996.
21. p.
481
OBH 7459/1996. 23. p. kiemelése szerint a Hkt. 7. § szerinti kockázat 3 fokozata pontosítást igényelt volna.
„A fogalmak közötti különbség sejthető: az önfeláldozás az élet elvesztésének biztos bekövetkeztét rejti, az élet
vagy testi épség közvetlen veszélye a halál vagy sérülés bekövetkeztének nagyfokú valószínűségére, az élet vagy
testi épség veszélye a halál vagy sérülés előrelátható lehetőségére utal. A törvény azonban ezt az értelmezést
nem végzi el, vagyis a háborús helyzet és a béke időszak közti különbség elmosódik.” Az ombudsman
elkülönítése unyanakkor nem feltétlenül fedi le az amúgy valóban homályos különbségtétel elemeit: ha ugyanis
nem kizárólag a veszély objektív mértéke szempontjából, hanem a veszély tényéhez való pszichikai viszonyulás
szempontjából közelítünk, más magyarázat is elképzelhető.
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mozzanata, illetve a Honvédség vonatkozásban a felkészültség és az elszántság, amelyek
közül három mozzanat egyértelműen a pszichikai hozzáállás kiemelésére szolgál, de még a
felkészültségnek is van pszichikai vetülete. E megközelítés alapján az ’áldozatkészség’ és az
’önfeláldozásig terjedő bátorság’ jelentős részben átfedő jelentést is hordoz.
Az alkotmánybírósági gyakorlatban ezért merült fel az a kérdés, hogy megkövetelheti-e az
állam állampolgárai odaadását és végső soron kívánhatja-e, hogy azok a haza védelmében
életüket is feláldozzák. Problémaként felvetődött az is, hogy az elvárások nincsenek-e
ellentétben az Alkotmány 8.§-ában foglalt rendelkezéssel, az állampolgári jogok állam általi
tiszteletben tartásának kötelezettségével. Tartalmában kapcsolódott a kérdéskörhöz a régi Hvt.
1.§ (6) bekezdése is,482 amely az arányosság követelményét csak a békére korlátozva
jelenítette meg a megterhelés és a hátrány oldaláról egyaránt. Ebben az esetben az
Alkotmánybíróságnak tehát azt kellett vizsgálnia, hogy az emberi jogokat, vagy a
kötelezettséget lehet-e abszolútnak tekinteni. Az alkotmánybírósági válasz alapvető
mozzanata, hogy a jogok és kötelezettségek csak egymást korlátozva érvényesülhetnek.
A 46/1994. (X.21.) AB határozat indokolásának II/1-2. pontjaiban értelmezte e kérdéseket:
bár két korábbi határozatának megállapításaira támaszkodott, részlegesen meghaladta azokat.
A 23/1990. (X.31.) AB határozatában a halálbüntetés alkotmányellenességének vizsgálata
során

(utalva

az

Indokolás

II/1.

pontjában

a

nyugat-európai

országok

katonai

bűncselekményekre és háború idején alkalmazható halálbüntetési lehetőségeire is), majd a
64/1991. (XII.17.) AB határozatában az abortusz alkotmányosságának vizsgálata kapcsán
ugyanis kimondta, hogy az élet elvétele az emberi méltósággal megbonthatatlan egységet
alkotó alapvető jognak teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítéséhez vezet. Az Alkotmány
8.§ (2) bekezdése szerint viszont alapvető jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja,
az élet elvétele pedig a jog helyrehozhatatlan megszűnését eredményezi. A korábbi
állásfoglalások

következtetéseinek

abszolutizált

érvelését

meghaladva

azonban

az

Alkotmánybíróság a katonai eskü esetében szűk körben elfogadta az élet kockáztatásának
követelményét, elkülönítve ezt az élet elvételétől. A kockázatvállalást is azonban csak és
kizárólag akkor lehet megkövetelni, ha ez elkerülhetetlen és arányos is, vagyis nincs más mód
az elérni kívánt cél megvalósításához. Ennek megfelelően az önfeláldozás szükségessége csak
akkor ismerhető el, ha mások megmentését szolgálja. Olyan szituációkban képzelhető el
mindez, amikor a katona élete is veszélyben van és a jog kénytelen eltűrni azt is, hogy az
alkotmányos kötelezettségének teljesítése során a támadók életét kioltsa. Így az alapjog
482

Az új Hvt. 1. § (4) bekezdés tartalmilag azonos.
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korlátozása célhoz kötött, és az eléréshez feltétlenül szükséges mértékű (elkerülhetetlen és
arányos) lehet. Logikus következmény lett volna a fegyverhasználati szabályok vizsgálata,
amely azonban nem valósult meg.
Hazafias elkötelezettség, áldozatkészség. A régi Hvt. 1.§-ában szereplő elvont eszmények a
honvédelmi tevékenység határterületein (életek konfliktusa, egyes büntetőjogi tilalmak),
valamint az eskü szövegében fejtették ki hatásukat, míg a Hkt. 3-7.§-aiban ehelyett csak
normaszöveg-pontosságú kötelezettségek voltak. Az egyes tevékenységekben való részvétel,
a humanitárius- és hadijog ismerete és betartása, a veszélyes eszközök rendeltetésszerű
használata, a titoktartási kötelezettség, az egyenruha viselésének kötelezettsége, az alkohol- és
kábítószer használatának tilalma alapvető jelentőségű szolgálatteljesítési mozzanatok voltak,
de nem alapelvi szintűek. Ez alól az eskü-mozzanatok, illetve a Hkt. 4.§ (1) bekezdés c)
pontja szerinti segítség-nyújtási kötelezettség volt kivétel. Ráadásul e szempontok a hivatásos
szolgálati jog egységes szabályozása során generális jelleggel kerültek beáldozásra. A
honvédelem alapjogi és kötelezettségi normái közül így a nem konkrét kötelezettségekre
vonatkozó szabályok mind alkotmányos, mind pedig törvényi szinten hiányoznak.
Ismert azonban olyan katonai jogrend is, amely az alapelvi kötelezettségek részletesebb
katalógusát tartalmazza a bátorság (Tapferkeit), az odaadás (Hingabe), a bajtársiasság
(Kameradschaft) és a becsületesség (Ehre) formájában. A mindennapi katonai tevékenység
során orientáló kötelezettségek, illetve pozitív katonai hagyományok ezek, amelyek sérelme
önmagában alkalmas a szankcionálásra, ezáltal a fegyelmi helyzet javítására, 483 illetve a
példaként

szolgáló

magatartások

felé

orientálásra,

erősebb

közösségi

mentalitást

eredményezve. Mindez egy eltérő jogállami szabályozási koncepció lehetőségére utal:
elképzelhető a tevékenységből eredő igények biztosítása a jogok meglévő szintjének
korlátozása nélkül is azáltal, hogy a kötelezettségi oldal strukturálása valósul meg. Ha van
értelme a szubszidiáriusan érvényesülő alapjogoknak, nem lehet alkotmányos akadálya a
gyakorlati értelmezést megengedő, mögöttes általános kötelezettségek rendszerének sem. Ha
a régi Hvt. arányossági 1. §-át a honvédelem szempontjából a békeidejű tevékenységi körön
kívül meghatározó jelentőségűnek minősítjük, szükségesnek kell ítélnünk a különleges
jogrendi szolgálati jog kidolgozása során az erkölcsi típusú, nem szövegpontosságú
kötelezettségi katalógus megjelenítését, tipikusan az élethez való joggal összefüggésben, egy
módosított arányossági szemlélet kialakíthatósága érdekében. Értelmezésünk szerint ugyanis
483

Lásd. Wehrbeauftragte 1949-89. 154.p. A felsorolás Alfred Biehle, a hetedik katonai ombudsman 1994. évi
jelentéséből származik.
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az ’aránytalan megterhelés’ ténylegesen nem aránytalanságra, csak egy más szempontú
arányosságra utal az élethez való jog feltételeinek garantálására egyébként alkalmatlan
különleges jogrendi körülmények között. Ehhez képest az Utóvizsgálat484 kiinduló pontja az
alapjogi korlátozások vonatkozásában már megengedőbbnek tűnik, mint az Összefoglaló
jelentésé: míg ez alapján az utóvizsgálati jelentés az élethez való joggal szűk értelemben
rokonítható vizsgálati szempontok közé csak a kiképzési tematikákat vonta,485 az összefoglaló
jelentés három további aspektusban érintette az élethez való jog kérdését:
 a valamennyi alapjog érvényesülési lehetőségének biztosítása szempontjából,
 az anyajogként kezelt emberi méltósággal való összefüggéseiben, valamint
 a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód tilalma vonatkozásában.486
A jelentés e kérdéskörrel párhuzamosan kezelte – szubszidiárius alapjogként – az egészséghez
való jogot is, amely az élethez, vagy az emberi méltósághoz való joghoz való sérelme
hiányában vált a vizsgálat tárgyává, a részletes kifejtés mellőzésével. Míg az élethez való
jogra tett megállapítások közös eleme a fokozott védelem, az értelmezési köre markáns
eltéréseket mutat: az IFOR-jelentés, a tűzszerész jelentés és az Összefoglaló jelentés az
élethez való joggal közvetlen kapcsolatot tartott szükségesnek az ajánlás megfogalmazásához,
a fegyverbaleset-jelentéstől kezdődően a halálesetek vizsgálata során kialakított érvelés az
eredményből igazolva közvetett okokat is az élet sérelmével kapcsolt össze. Más szempontból
csoportosítva az ajánlásokat elkülöníthetőek az élet veszélyeztetésével összefüggésében
általánosságban tett észrevételek, a tipikusnál veszélyesebb szolgálati körülmények
értékelése, valamint ezekhez kapcsoltan a sajátos kiképzési szükségletek – jogismerettel
kombinált – előírására vonatkozó tematikák. Ha az Összefoglaló jelentés ajánlásait a német
katonai biztos gyakorlatával vetjük össze, az utóbbinál a gyakorlati problémákra reflektálás és
a következmények elkerülése érdekében a kiképzés erősítése emelhető ki. E szempont az
484

„A jelentés összeállításakor a következő elvi alapjogi, alkotmányos alapvetéseket kiemelten vettem
figyelembe:
1) a fegyveres szervek speciális feladatából, alkotmányos jogállásából, rendeltetéséből, természetéből
adódó sajátosságok, korlátozások;
2) az önkéntesen vállalt, személyes döntésen alapuló hivatásos, szerződése jogviszony megléte. (…)
A szolgálati feladat zavartalan ellátása érdekében, a sajátos függelmi rend biztosítása érdekében tehát szükséges
lehet az alapjogok kiterjedtebb korlátozása. Lényeges követelmény ugyanakkor, hogy valamennyi – az átlagostól
eltérő szintű – alapjog-korlátozást világos és egyértelmű törvényi szabályozásnak kell tartalmaznia, és a
korlátozásnak kapcsolódnia kell a szolgálati viszonyhoz, annak ellátásához, továbbá az adott alapvető jog
lényeges tartalma sem sérülhet. (…) további szempont, hogy milyen helyzetben kerül sor a korlátozásra, pl.
egyértelműen más megítélése van annak, hogy a parancs kritizálására – annak habozás nélküli végrehajtása
helyett – fegyveres konfliktusban, veszélyhelyzetben vagy ’normális viszonyok’ között került sor.”AJB
2940/2010. számú (utóvizsgálati) jelentés 24-25. pp.
485
AJB 2940/2010. számú (utóvizsgálati) jelentés 35. p.
486
OBH 7459/1996. számú jelentés 20-30. pp.
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Összefoglaló jelentésen kívüli ombudsman-aktivitás jellemzője lett erősödő intenzitással, és
fokozatosan megjelent az életvédelmi kötelezettség tárgyköre is.
Az emberi méltósággal összefüggő észrevételek – a diszkrimináció nemi vagy korosztályos
megjelenésén túl – tipikusan összekapcsolódtak az elhelyezési feltételek minimális normáinak
hiányával, így e jogcsoport önállósult értelmezési tartománya nem merült fel, ellentétben a
német vizsgálatok erőteljesebb pszichikai közelítésével. Az emberi méltóság dologi
hiányosságokhoz kapcsolása végső soron azon problémához is elvezetett, hogy az alapjogi
sérelmének veszélye végső soron akadálya lehet-e a feladat ellátásának: a sorkatonák élethez
való jogát veszélyeztető alkotmányos visszásság elkerülésének lehet-e az ára a ’lakosság
élethez való jogát veszélyeztető alkotmányos visszásság kialakulásának reális veszélye’. E
vonatkozásban nyilvánvalóan nemleges a válasz, ahol a munkaszervezés átalakítása tartalmaz
lehetőségeket. Az emberi méltóság jogának sui generis tartalma viszont a jelentésekben nem
került megragadásra, pedig a katonai tevékenység számos mozzanata esetében – önállóan
nevesített alapjog hiányában – az emberi méltóság és a személyiség kibontakoztatásának
szabadsága lehetett volna a korlátozással érintett jogtárgy. Utóbbi hiányában a súlypont az
élet és emberi méltóság közös részére, illetve a diszkriminációs kérdésfeltevések felé tolódott.

8.1.1 A Sólyom-dilemmák
„Halálának esetleges erkölcsi értéke a túlélők ügye beleértve az állam idevágó kötelességeit is -, ettől persze
még motiválhatja az ő tetteit, akár önfeláldozását is.”487
A halálbüntetés végleges eltörlése az első Alkotmánybíróság egyik csúcsteljesítménye volt a
humanitás szempontjából, amely azonban honvédelem következményeket is hordoz: ebből a
szempontból különösen Sólyom László párhuzamos indokolása tartalmaz – nem kötelező,
tehát vitatható – elvi tételeket, amelyek a szabályozás szempontjából sem kerülhetőek meg. A
jelen tanulmánynak nem tárgya, hogy a halálbüntetés lehetőségével és szükségességével
összefüggésben állást foglaljon akkor sem, ha a különleges jogrend vizsgálata erre elvi
lehetőséget adna: ha az állam garantálhatja a polgárai túlélését, miért kell kizárnia magát a
túlélés lehetősége ellen fellépők kiiktatásának eszközeiből. Nem kerülhető meg viszont annak
a vizsgálata, hogy hogyan biztosítható az állam hatékony működése a végveszély-típusú
487

Sólyom László párhuzamos indokolása a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz 3. pont.
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szituációkban a minél szélesebb körű túlélési cél biztosítása érdekében. Ezzel összefüggésben
ragadunk ki néhány elemet az indokolásból, alapvetően az élet és emberi méltóság
elválaszthatósága, illetve az emberéletek közötti választás körében.
Az eredeti szövegösszefüggés alapján ugyan mindkét kérdésre ’nem’ lenne az adekvát válasz,
azonban erre a honvédelmi intézményrendszer különleges jogrendi részét felépíteni nem lehet,
mivel az ’öngyilkossági paktum’ lehetőségét ki kell zárjuk. Az elemek rekonstruálása során
ugyanakkor nem köt bennünket az eredeti cél, az ’önkényes módon’ szövegrész kiiktatásának
szükségessége, mivel érvelésünk az életek közötti választás jogi szabályozhatóságára irányul.
Nem fogadhatjuk el tehát a választás jogon kívüliségére épített teóriát,488 mivel a haza katonai
védelme fegyverhasználaton kívüli lehetősége fogalmi képtelenség. Van tehát olyan
szabályozási kör, amelyben végső soron az önvédelmen túl is a fegyverhasználat lehetősége
és kötelezettsége szabályozási tárgy, a békeidejű rendőrségi fegyverhasználathoz hasonlóan.
Az állam tehát nem passzív szereplő e kérdésben, hanem aktív feltétel-teremtő: szigorú
szabályozása esetén a katonájának életesélyeit csökkenti vagy büntethetőségét idézi elő,
nagyhatalmi politizálás esetén viszont egyszerűsíti a fegyverhasználatot és a nemzetközi
büntetőbíráskodás hatásköréből is kivonja katonáit. A párhuzamos indokolás tehát lehet
logikailag zárt humanista kinyilatkoztatás, de az állami önvédelemre már nem alkalmazható.
A párhuzamos indokolás alapvető tételei az alábbiak:
1. „Mivel nyilvánvalóan senkit sem lehet semmilyen jogától önkényesen megfosztani, az élethez
és az emberi méltósághoz való jog elvételének speciális feltételeit kell meghatároznunk,
vagyis az önkényességet e jogok sajátosságaira való tekintettel kell értelmeznünk.” Az
indokolás felütése az Alkotmány halálbüntetést megalapozni hivatott ’nem önkényes’
kitételének megkerülésére irányult.
2. „Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az emberi méltósághoz való jog anyajog, azaz a
még nem nevesített szabadságjogok forrása.”489 A jelen tanulmány ezt nem vitatja, az
anyajog és a leszármaztatott jog közötti determinációs korlátozhatósági kapcsolatot már igen.
3. „Elterjedtebb, hogy az élethez való jog a méltósághoz való jogot követi az alapjogok
katalógusának élén, s előfordul, mint a magyar Alkotmányban, hogy ugyanabban a
szakaszban szerepelnek. Ma az a szokásos, hogy az élethez való jogot egyrészt a testi
épséghez és egészséghez való joggal kapcsolják össze, másrészt pedig a nemzetközi jog
hatására a kínzás és a kegyetlen, illetve megalázó büntetések tilalmával.” Az Alaptörvény
488

Sólyom László párhuzamos indokolása a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz 4. pont,
Az 1-2. pont idézetei vonatkozásában: Sólyom László párhuzamos indokolása a 23/1990. (X. 31.) AB
határozathoz 1. pont.
489
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visszatért a két jog elválasztásának elvéhez, és az ezt szimbolizáló eltérő szakaszoláshoz. A
honvédelem eszközrendszer szempontjából mindez támogatandó.
4. „Az élethez és méltósághoz való jog egysége különbözteti meg az embert egyrészt a többi
személytől, másrészt a többi élőlénytől. Az ember jogi státusza e két aspektusának külön-külön
történelmi szerepe nem mond ellent annak, hogy a mai történelmi pillanat, s különösen az élet
feletti idegen rendelkezés kiéleződött kérdése, az élethez és méltósághoz való jog egységes
szemléletét követelik meg.”490 Ha a kínzás és embertelen bánásmód megvalósul, az emberi
méltóságot és a testi épséget a fizikális életben tartás mellett is korlátozhatja, akár véglegesen.
5. „Az egyenlő méltósághoz való jognak az élethez való joggal való egységében kell azt
biztosítania, hogy ne lehessen különbözően értékes puszta életeket jogilag másként kezelni.
(…) Az élethez és méltósághoz való jog egysége következtében nemcsak a halálban egyenlő
mindenki: az életek egyenlőségét a méltóság garantálja.” Az emberi életek egyenlőségéhez
szükséges a méltóság kapcsolódása, utóbbi sérelme az élet veszélyeztetésétől függetlenül is
felmerült a történelemben alapján pl. a háborús kényszer-prostituáltak esetében.
6. „Amíg a civilizációs folyamatban a halálbüntetés (illetve a háború) nem vált kérdésessé,
másrészt, amíg nem merültek fel más élőlények jogai az életre, nem vált aktuálissá annak
feszegetése, hogy mi teszi az élethez való jogot speciálisan emberi joggá.” A háború
kérdésessé válása nem azonos annak megszűnésével, így az állami felkészülés nem
mellőzhető. E kötelezettséget az 50/2001. (XI. 29.) AB határozat indokolása is megerősítette.
7. „A méltósághoz való jog és az élethez való jog ilyen hierarchiája súlyos következményekkel
jár. A dualista felfogás alapján ugyanis indokolhatóvá válik az egyes ember feláldozása
közösségi célokra.” Ezek megtörténte sajnálatos történelmi tény, amelynek meghaladására az
állam egyoldalú alapjogi felfogása nemzetközi fegyveres konfliktusban alkalmatlan eszköz,
belső fegyveres konfliktus esetén pedig valószínűsíthetően mellőzésre kerülne.
8. „Az ember élethez való jogát az emberi méltósághoz való jogban benne foglalt
érinthetetlenség és egyenlőség teszi sajátosan az emberi élethez való joggá (…) De az emberi
méltóságtól az embert csakis életének elvételével lehet megfosztani, s ezzel mindkettő
végérvényesen megszűnik.” Az élet elvesztése automatikusan kihat a méltóságra, a
megfordítás azonban – a korábban jelzett háborús példák miatt – nem igaz.
9. „Ezzel szemben az élethez és méltósághoz való jog csak elvehető, mégpedig csakis
visszafordíthatatlanul, és akkor minden más jog is megszűnik. Az élethez és méltósághoz való
jog oszthatatlansága folytán elvileg korlátozhatatlan, s egyben minden más jog
490

A 3-4. pont idézetei vonatkozásában Sólyom László párhuzamos indokolása a 23/1990. (X. 31.) AB
határozathoz 2. pont.
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korlátozásának elvi határa. (…) Könnyű belátni például, hogy amíg a fogoly tudatánál van,
elvehetetlen tőle az autonóm reakció, a szabad viszonyulás lehetősége: akár belső ellenállás,
akár bűnbánat, vagy más döntés. S amíg él, emberi státusza kétségbevonhatatlan.” A
méltóság átmeneti korlátozásának példáin túl az autonóm reakció vonatkozásában a pszichikai
műveletek, valamint az ’igazságszérum’ hozható fel ellenpéldának.
10. „Az élethez és méltósághoz való jog viszont fogalmilag korlátozhatatlan, csak teljesen és
végérvényesen lehet megfosztani tőlük az embert, azaz nem lehet különbséget tenni
korlátozható rész és lényeges tartalom között”.491
Összességében az értelmezést humánus jellege ellenére a humanitárius jog által determinált
katonai

életviszonyok

erőszakszervezetek

szempontjából

állományának

jogi

alkalmazhatatlannak
szabályozása

kell

minősítenünk:

szempontjából

a

az

halálbüntetés

eltörlésének jogpolitikai célja nem meghatározó szempont az eszköztilalom oldaláról.
Megítélésünk szerint az eskü-problematika 46/1994. (X. 21.) AB határozat szerinti
visszalépését a halálbüntetési ügy párhuzamos indokolása már magában hordozta azzal, hogy
túl könnyen lépett túl az élethez és az emberi méltósághoz való jog önálló értelmezési
tartományain. A két jog, illetve érték között ugyanis a determinációs kapcsolat egyértelműen
csak féloldalasan, az élet oldaláról adott.492 Ebben az esetben fenntartható részlegesen a két
jog kapcsoltsága amellett, hogy a törvénybarát-attitűd kisebbségbe szorult indokait is
osztjuk.493

Mellőzhetetlen

vizsgálati

tárgynak

tartjuk

azonban

a

fegyverhasználat

megengedhetőségének 494 kérdését is.
8.1.2. A fegyverhasználat
Az élet elvétele a közszolgálat során a katonai szolgálatteljesítésen kívül elsődlegesen a
rendőri tevékenységben merülhet fel. A katonai eskü ügyben a 46/1994. (X. 21.) AB határozat
491

Az 5-10. pont idézetei vonatkozásában Sólyom László párhuzamos indokolása a 23/1990. (X. 31.) AB
határozathoz 3. pont.
492
„Az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot és minden mást megelőző legnagyobb
érték. Az emberi élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egységet alkotó olyan oszthatatlan és
korlátozhatatlan alapjog, amely számos egyéb alapjognak forrása és feltétele.” 23/1990. (X. 31.) AB határozat
Indokolás IV. és V.2.
493
Schmidt Péter különvéleménye: „Míg az 54. § (1) bek. az élettől való önkényes megfosztást tiltja és ezzel nem
helyezi hatályon kívül a halálbüntetés lehetőségét, addig az időben később keletkezett 8. § (2) bek. még törvények
útján sem engedi meg az alapvető jogok lényeges tartalmának korlátozását. Ebből már levezethető a
halálbüntetés tilalma is.”
494
Lábady Tamás és Tersztyánszky Ödön párhuzamos véleménye 6.: „Az élettől való megfosztás csak jogi síkon
nem történhet meg, de az ugyanolyan értékrendek - azaz a más ember léte és méltósága - egymással már
versenghetnek. A jog ebben az esetben már nem az értékeket rendezi át, hanem helyzeteket rendez: a jogos
védelemnél, vagy más, nem önkényes megfosztás esetében nem a halálbüntetés jogát ismeri el, hanem a nem
önkényes védekezés minőségét oltalmazza az önkényességgel szemben.”
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csak a saját élet veszélyeztetésének vállalására tért ki, a más élete ügyében megelégedett az
alternatív szolgálatok kikerülési lehetőségeivel. A rendőrségi törvény fegyverhasználati
szabályai viszont békeidőre soronként értékelést nyertek. A katonai fegyverhasználat
specialitásai vonatkozásában így e körből analógiával következtetések vonhatóak le, ha a
követelmények kiterjeszthetőségét a körülmények eltéréseivel ütköztetjük. E módszer
lehetőségére a 9/2004. (III. 30.) AB határozat indokolása is utal azzal, hogy exponálja a
korabeli hadkötelezettségi szituáció és a hivatás alapvetően eltérő kiindulópontjait.
A határozat az önvédelem fogalmi megengedettségén túl általános jelleggel visszaigazolja a
fegyverhasználat lehetőségét a támadások elhárítása érdekében, ha a sorrendiségi és
feladatbeli feltételei adottak, ugyanakkor a pusztán menekülési jellegű szituációk megítélése
megosztott, részben kizáró jellegű. A párhuzamba állítható főbb megállapítások az alábbiak:
1. a rendőri intézkedéshez jogszerűségi vélelem kapcsolódik;495
2. az értelmezési előzményeknél a halálbüntetés, az abortusz és az eutanázia körében a nem
korlátozható alapjogi magról leválaszthatók az intézményvédelmi kötelezettség, illetve az
önrendelkezési jog elemei, amelyek már összemérhetőek és korlátozhatóak;496
3. az állami életvédelmi kötelezettség indokolható kockázati szituációkat eredményez, ahol a
szükségesség és arányosság szempontjai vizsgálhatóak a közbiztonság védelme, mint
általános jogcím és a fegyverhasználat általános és konkrét feltételei vonatkozásában;497
4. a fegyverhasználat a kényszerítő eszközökre vonatkozó szabályozási- és eljárásrend eleme;498
5. az európai emberi jogi egyezmény 2. cikk 2. bekezdése kivételt enged az élettől megfosztás
általános tilalma alól;499

495

„Az Alkotmánybíróság a 65/2003. (XII. 18.) AB határozatában (…) azt is leszögezte, hogy a rendőri
intézkedés jogszerűségének feltételezése nem más mint egy törvényes vélelem, amely azonban ellenbizonyítás
révén utólagosan megdönthető, tehát a jogorvoslásnak a lehetősége adott. (ABK 2003. december 900., 907.)”
9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/4.4.
496
9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás III/1.
497
„Alanyi oldalon a vizsgált szabályozás tartalma kettős: egyrészt az állam nevében eljáró – vagyis az
intézkedő – rendőr életét érinti, másrészt azokét, akik ellen az intézkedés irányul. Az Alkotmánybíróság az
élethez való jog tekintetében nem képzett két külön csoportot, de az egységes szempontrendszeren belül eltérően
alakította ki a súlypontokat. Az életértékek azonossága ugyanis nem feltétlenül vonja maga után a védelem,
illetve a kockáztathatóság azonos szintjének követelményét. Az alapjogi védelem egyenlőségét a
veszélyeztetettségi helyzetben lévő személy jogi és tényleges helyzete, illetve a vele szemben megkövetelt
életvédelem mértéke együttesen teszi ki. Ugyanez a megállapítás irányadó a rendőri intézkedéssel érintett
személyekkel kapcsolatban megragadható helyzetbeli különbségekre is.” 9/2004. (III. 30.) AB határozat
Indokolás III/2.
498
9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/4.3.
499
„Az Alkotmánybíróság összevetve a 2. cikk követelménytartalmát az Rtv. lőfegyverhasználatra vonatkozó
szabályozásával, megállapította, hogy a támadott rendelkezések nem terjeszkednek túl a 2. cikk 2. a)–c)
pontokban foglaltak körén. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a ,,feltétlenül szükségesnél nem nagyobb erőszak'',
mint alapvető fogalmi feltétel értelmezését nem hagyhatta figyelmen kívül jelen eljárása során.” 9/2004. (III.
30.) AB határozat Indokolás IV/1.
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6. a fegyverhasználati jog szabályozása differenciált és szervezetek szerint tagolt azzal, hogy a
szituációk átfordulhatnak egymásba és a megelőző intézkedések szükségessége az idő (a
magatartás közeledő vagy távolodó iránya) függvénye. Determinál ugyanakkor
a.

az érintett szervezet feladat- és hatásköre,

b.

az élet / testi épség elleni közvetlen támadás elhárításának kényszere,

c.

az életet is veszélyeztető cselekmények megszakítása pl. objektumvédelem,

d.

mindegyik esetben az életveszély elhárítandó volta;500

7. a veszélyeztetettség nem értelmezhető kiterjesztő módon;501
8. a szökés és az erőszakos szöktetés eltérő megítélése az erőszakossági mozzanatból ered;502
9. a többségi vélemény értelmében a korábbi szándékos emberölés elkövetője esetében
indokolható a szökés fegyverhasználattal történő megakadályozása is;503
10. a többségi vélemény értelmében a tömegben maradó személy kockázatvállalása az esetleges
sérülését visszaigazoló mozzanat, ha a fegyverhasználat nem tömegoszlatásra irányult;504
11. a rendőrnek végső soron joga van az élete védelmét biztosító felkészültség megszerzéséhez.505
A különvélemények viszont szigorúbb követelményeket támasztottak az élet elleni
fegyverhasználat esetei vonatkozásában azzal, hogy csak a kiképzés és védőeszközök
alkalmazása szükséges a rendőr élet-esélyeinek növelésére. Holló András különvéleménye,
amelyhez Kukorelli István is csatlakozott, a korábbi emberöléses altípus kiiktatását vetette
500

9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/1.
„Életkockáztatás és életvédelem csak akkor kerülhetnek egyensúlyba, vagyis az alapjogi védelem egyenlősége
csak abban az esetben érhető el, ha a vizsgált rendelkezésben meghatározott tárgyi kör leszűkül azokra az
eszközökre, amelyek az élet kioltására alkalmasak vagy legalábbis az életet közvetlenül veszélyeztethetik.”
9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/2.
502
„Az Alkotmánybíróság megállapította a fogvatartottal szembeni lőfegyverhasználat alkotmányellenességét,
de egyúttal rámutat arra, hogy a fogolyszöktetést erőszakos módon végrehajtókkal szembeni lőfegyverhasználat
nem alkotmányellenes.” 9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/3.
503
„Alapvetően az élethez való jogból fakad az a követelmény, hogy az emberi életet kioltó személy jogi
felelősségéről dönteni kell. Ehhez viszont szükség van a jelenlétére, ami adott esetben csak az elfogásával
biztosítható. (…) Ennek a helyzetnek a kialakulásához szándékos magatartások egybefüggő zárt láncolata az
előfeltétel, melyet a törvény meghatároz. Az első szándékos magatartás az emberölés. A második, hogy az
érintett nem szándékozik alávetni magát a jogi eljárásnak (…). A harmadik, hogy a konkrét rendőri
intézkedésnek nem engedelmeskedik, menekül. A negyedik, hogy sem a figyelmeztetés(…), sem a figyelmeztető
lövés nem változtatja meg abbéli szándékát, hogy kivonja magát az eljárás alól. Az érintett tehát döntési
helyzetben van, mert rendelkezésére áll annyi idő, ami elegendő arra, hogy ő maga akadályozza meg az életét
kockáztató helyzet kialakulását.” 9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/4.1.
504
„A lőfegyvernek valamely tömegben lévő személlyel szembeni használatára vonatkozó szabályok körében az
Rtv. 57. § (2) bekezdése kizárja a jogellenesség megállapítását abban az esetben, ha olyan személyt ér találat,
aki a helyszínt a rendőrség felszólítása ellenére nem hagyta el. (…) Az állam objektív intézményvédelmi
kötelezettsége körébe tehát az életveszélyes helyszín elhagyásának biztosítása tartozik, de a tudatosan
életveszélyes helyszínen maradóval szemben nem érvényesülhet az állam életvédelmi kötelezettsége. ” 9/2004.
(III. 30.) AB határozat Indokolás IV/4.6.
505
„A foglalkozásbeli követelmények egyike, hogy a közbiztonságot és a belső rendet, ha kell, élete
kockáztatásával is köteles megvédeni. Az államra ezzel kapcsolatban az a kötelezettség hárul, hogy olyan
feltételeket teremtsen, amelyek megalapozzák a rendőri feladatellátás szakszerűségét, ezzel minimalizálva a
rendőr élete elvesztésének kockázatát.” 9/2004. (III. 30.) AB határozat Indokolás IV/4.2.
501
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fel,506 de felmerült az emberélet kioltására irányulástól eltiltás és a tömegen belüli sérülésokozás kizárása is.507 A határesetek vizsgálata során a 135/B/2006. AB határozat esetében –
egy különvéleménnyel – alkotmányosnak ítélte a testület a fedett nyomozók hatékony látszatbűnözői karrierje során a bűncselekményekért való felelősségre vonhatóság ügyészi
mérlegelését és kizárhatóságát. Lévay Miklós különvéleményében ugyanakkor az életvédelmi
kötelezettség részeként nem tartotta megengedhetőnek az emberélet veszteségének büntetlenségét.508 A többségi vélemény továbbá a sértett jogos érdekét az elkövető csak a polgári
jogi igényért helytállásban ragadta meg, amelyhez képest az élet szándékos elvételének
tilalma elégséges szinten biztosítja az életvédelmi kötelezettségi oldalt. A büntetlenség
biztosítása során ugyanakkor a fedett nyomozó senkivel sincs összehasonlítható csoportban.
A két rendőrségi fegyverhasználati alkotmánybírósági határozat követelményei összevethetők
az új Hvt. VIII. fejezete szerinti fegyverhasználati szabályokkal, amelyek – a légierő
fegyverhasználata kivételével – egyértelműen béke időszaki szabályozásokként írhatóak le
azzal, hogy a missziók műveleti szabályokra utalása ezt oldja. Az 55. § szerint általános
korlátként jelentkeznek a nemzetközi hadijog szabályai, a törvények és az elöljárói
intézkedések, az 56. § szerint az egyéni fegyverhasználat a jogos védelem és a végszükség
esetén kívül is kötelező lehet, ha arra a társ, a védett személyek és objektumok felé történő
támadás megakadályozása, vagy fogoly őrzésénél támadás elhárítása érdekében van szükség,
vagy arra a katonai rendésszel szembeni tettleges ellenállás leküzdésekor kerül sor. Ezeken
túlmenően katonával szemben további esetekben is alkalmazható fegyver:
 harcanyag erőszakos megszerzésének megakadályozása érdekében,
 élet, testi épség elleni fegyveres bűncselekmény megakadályozására,
 szándékos emberölés megakadályozására,
 közveszély-okozás, terrorcselekmény megakadályozására,

506

„A kifejtettek alapján önmagában az elkövetett bűncselekmény súlyára (szándékos emberölésre) tekintettel az
elkövető elfogásának, szökésének megakadályozása érdekében a fegyverhasználat biztosítása alkotmányosan
nem indokolható szempont, ezért az Alkotmánybíróságnak az Rtv. 54. § g) pontját is meg kellett volna
semmisítenie.” 9/2004. (III. 30.) AB határozat Holló András különvéleménye 4. pont.
507
„Az alkotmányossági kérdés az a jelen esetben, hogy kinek az életét, milyen esetekben lehet kockáztatni a
közjó, a közrend és a személyek biztonsága védelme érdekében, és mikor nincs helye az emberéletet kockáztató
fegyverhasználatnak. Az ember ellen fegyverhasználatra jogosító szabálynak tiltania kell azt, hogy a
fegyverhasználat szándékosan az élet kioltására irányuljon.” 9/2004. (III. 30.) AB határozat Tersztyánszkyné
Vasadi Éva különvéleménye 2. és 3. pont.
508
„Nincs és nem is lehet olyan – az állam büntető igényének érvényesítését szolgáló – bűnüldözési érdek, amely
az ezzel kapcsolatos jogszerű vizsgálat alól kivételt teremthetne. (…) Az állam büntetőjogi igényét érvényesítő
fedett nyomozó által elkövetett bűncselekmények legalizálásának lehetősége oda vezethet, hogy elmosódik a
határ a bűnüldözés törvényes és illegális eszközei között” 135/B/2006. AB határozat Lévay Miklós
különvéleménye.
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 fegyverletételre felszólítás eredménytelensége esetén, ha a magatartás az ember elleni
közvetlen használat céljára utal.
Törekedni kell az utóbbi esetekben, valamint a tömegben lévő katona esetében a rendőrség
bevonására, illetve az 58. § (3) bekezdése szerint általános jelleggel az élet kioltásának
elkerülésére. A fegyverhasználatot megelőző, de az intézkedő katona védelmében vagy az
intézkedés eredményessége érdekében mellőzhető tevékenységek az 58. § szerint az
abbahagyásra való felszólítás, a segítségkérés, lehetőség szerint a más kényszerítő eszköz
alkalmazása, a fegyverhasználatra történő figyelmeztetés, valamint a figyelmeztető lövés. A
fegyverhasználat tilalmazott esetei: az okafogyottá válás, a megtorlás, a támadás-elhárítás
lehetősége dolog vagy állat elleni lövéssel, mások veszélyeztetése, magatehetetlen személlyel,
vagy a konfliktusban részt nem vevő nővel vagy gyermekkel szemben, ha nyilvánvalóan
felismerhetők,

fegyvertelen

módon

jogellenesen

gyülekező

csoport

ellen,

vagy

fegyverhasználat nélküli feladat esetén. Külön korlátozó szabályok vonatkoznak a tömegben
lévő katona kiemelhetőségére, a fegyverhasználatra ellene. A 61/A. § ezen túl a műveleti
területi szolgálatteljesítés körében lehetővé teszi a belföldön nem alkalmazható, csak sérülés
okozására alkalmas fegyverek

(pl. a gumilövedék, a pirotechnikai eszközök, a

könnygázgránát és az elfogó háló kilövése) lőfegyverhasználaton kívüli alkalmazását, ha a
misszió nemzetközi jogi dokumentumai ezt lehetővé teszik.
Összességében megállapítható, hogy az új Hvt. 2013-ra a missziós szolgálatteljesítés
vonatkozásában némileg differenciálódott szabályai nem lépnek túl a rendőrségi
fegyverhasználat visszaigazolt szabályain, legalábbis a civilek esetében. A katonákkal
szembeni fegyverhasználat körében szintén megjelenik az emberélet kioltásának lehetséges
mértékű korlátozása, amely összességében csak támadó szándék esetében váltja ki a
védekezést, vagy mások megvédését. E vonatkozásban a szabályozás részlegesen eltért az
ombudsman összefoglaló jelentésében javasolt megoldástól:509 az időbeli differenciálást a
béke/háború elkülönítése helyett a szolgálatteljesítés körülményei szerint specializált irányba
mozdult el, ugyanakkor az élet védelme a szabályozás valamennyi pontján alapvető célként
kimutatható azzal, hogy a katona védelme a kiképzés felé fordulás hangsúlyai által válik
biztosíthatóvá.

509

OBH 7459/1996. számú jelentés 23. p.
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8.1.3. A légierő fegyverhasználata
„Bár repülő katasztrófák számának növekedését a
honvédelmi

minisztertől

származó

adatok

nem

támasztották alá – eszerint 1996. január 1. és 1997. július
31.

között

repülőkatasztrófa

nem

történt

–

a

repülőszemélyzet által jelzett, az indokolt mértéket
meghaladó veszélyeztetettség-érzet – amelyet a korábbi
balesetek és a gépek nem kielégítő műszaki állapota
indokol – arra utal, hogy a béke-időben elvárható repülésbiztonság nem megoldott.”510
Az élet elvesztése egyik kockázati olvasatát exponálta csak az összefoglaló jelentés, amely
ráadásul – a publikálás pillanatában – szubjektív értékítéletnek tűnt. Az élethez való jog
légierővel összefüggő markánsabb olvasatát ugyanakkor a szeptember 11-i események
exponálták, mivel felmerült, hogy a matematikailag modellezhető röppályának van olyan
pontja, ahol a veszélyes helyre becsapódás bizonyossá válását csak a légierő
fegyverhasználata akadályozhatja meg.511 A közbelépés miatt ugyanakkor a fegyverként
használt utasszállítón érintett személykör szinte bizonyosan életét veszti, aminek árán
legalább a minőségileg nagyobb katasztrófa (például atomerőműbe csapódás) elkerülhető
(ahol szintén gyakorlatilag biztos az utasok halála is). A végső soron az emberéleti
kockázatok összemérésén alapuló döntési szituáció honvédelmi jellege eszköz-oldalról merül
fel: ha a cselekmény nem is feltétlenül katonai indíttatású, csak a haderő rendelkezik olyan
eszközökkel (légvédelmi rakéták és vadászrepülők), amelyek végső soron alkalmasak az
okfolyamat megszakítására. E vonatkozásban ugyanakkor legalább három vizsgálandó elem
merül fel: van-e lehetőség nemzetközi jogilag egy utasszállító repülőgép megsemmisítésére,
ki jogosult erről dönteni és milyen eljárásrendnek kell ezt megelőznie. Korábban már utaltunk
arra, hogy ezek nem közvetlenül alkotmányos kérdések, ugyanakkor a váratlan támadás
forgatókönyvei közé felfűzhető a fegyverként használt utasszállító esetköre. Nem vitathatóan
politikai szintű döntésről van szó, amelynek kihatása háborús kimenetelű is lehet, különösen
tévedés esetén.

510
511

OBH 7459/1996. számú jelentés 24. p.
A modell időben és variabilitásában zártabb a rakéták elháríthatósága esetében.
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Mindez olyan szituációt eredményez, amelynek alkotmányossága elbírálhatatlan: nem
meggyőző a német érvelés, amely generálisan megtiltotta a gép lelövését,512 ugyanakkor –
reményeik szerint – az érintett pilóta végső soron a tilalmat megszegi és ’feláldozza a gépet’.
Büntetőjogi terminológiára lefordítva mindez tömeges szándékos emberölést jelent, ahol
legfeljebb a társadalomra való veszélyesség hiánya lehet mérlegelési szempont. Ennél
korrektebb szabályozási technikának tűnik az új Hvt. 62. § egyértelmű, de feltételekhez kötött
lehetősége végső soron a fegyverként használt légijármű lelövésére: a törvénysértő parancs
megtagadásának kötelezettsége, mint általános korlát nem jelenik meg, csak a végjáték
elkerülésére irányuló fokozatossági feltételek. Ráadásul e szempontból mellékes, hogy a
Chicagói Egyezmény a konkrét eset felmerülése előtt generális jelleggel megtiltotta a
cselekményt. Hadijogi oldalról ugyanis a védettség elvesztése létező érvelési alap, amely a
végveszély jellegű szituációban felmerülhet, a tételes jogi tilalom ellenében is.
Az már más kérdés, hogy a kivételes jelleg milyen feltételeket tesz szükségessé: mind a
kiváltó ok, mind a beavatkozásra adott felhatalmazás vonatkozásában a feltételeknek való
szigorú megfelelés indokolt, az analógia alkalmazása pedig kizárt. Ugyanakkor a legitimitás
szempontjából a demokratikus elem megléte elengedhetetlen, vagy szakpolitikai döntésként
mindez katonai elöljárói döntésként is szabályozható. A politikum minden esetre nem tartotta
fenn a döntés igényét önmaga számára sem ellenzéki, sem pedig kormánypárti oldalról: a
döntés ugyanis e szituációban nem halasztható, néhány perc áll rendelkezésre a
következményi sorozatba való beavatkozásra, ahol döntéshozó elérhetetlensége technikai
oldalról sem menthető. A választott megoldás tehát: katonai döntés azonnali jelentés és
tájékoztatás mellett, a kizárólagos nemzeti vétó lehetőségének fenntartása mellett.
Utóbbi ugyanakkor nemcsak Magyarország légterére vonatkozik, hanem a kijelölt NATO
felelősségi körzetre is, legyen szó a szlovén légtérrendészeti feladatok állandó felvállalásáról,
vagy a balti légtérrendészetben való váltásos közreműködésről. A 62. § (3) bekezdése ugyanis
– a (7) bekezdésben biztosított önálló önvédelmi tűzmegnyitáson túl – lehetőséget biztosít a
fedélzeti fegyverét alkalmazó, vagy más módon fegyverrel vagy eszközzel az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető, súlyos, erőszakos cselekmény elkövetése, illetve katasztrófa
előidézése esetén a figyelmeztető tűz megnyitása mellett a megsemmisítő tűz alkalmazására
is. A c) pont mindezt kísérleti szakra is lehetővé teszi azzal, hogy a nem együttműködő gép
elleni

512

fegyverhasználatot

az

ilyen

cselekményekre

utaló

egyértelmű

szándék

is

Az eset „eltárgyaiasítási” olvasatát lásd: Balogh (2010) 40.p.
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megalapozhatja. A (4) bekezdés ráadásul a megelőző felszólítás és figyelmeztető tűz
mellőzését is a késedelem élet- és vagyonbiztonságot sértő veszélye esetében lehetővé teszi.
Az új Hvt. tehát a szövetségi alárendeltség esetében a légierő ügyeletes parancsnoki vétó
fenntartásával, illetve a nemzeti alárendeltség esetében a légierő parancsnok kizárólagos
parancsadási jogának meghatározásával kivételes felelősséget helyez katonai vezetői szintre:
ha helyesen mérlegelt és időben döntött, ő lehet a megmentő, aki viszont döntési felelősségét
másra nem háríthatja át. Ennek megfelelően végső soron felelőssége nagyobb, mint a
megsemmisítő tűzmegnyitást alkalmazó pilótáé. Az esetükben ugyanis lokális harcfeladatról
van szó, ahol a különleges jogrend egyik alakzatába átlépésre közjogi döntés nélkül kerül sor.
Helyzetük ennyiben hasonló a katasztrófa megelőzése érdekében békében alkalmazott
megelőző intézkedésekéhez: itt is matematikai modell befolyásolásáról van szó, de ennek
időtávja lényegesen rövidebb.

8.1.4. A tűzszerész különös rész
A békeidejű halálesetek körében a tűzszerészeti tevékenység kiemelkedő részaránnyal bír:
ennek indokaként ugyanakkor csak részlegesen volt elfogadható a tevékenység objektív
veszélyessége, mivel az élet kockáztatásán túl a tevékenység áldozatainak visszatérő jellege a
korrekció szükségességét, az eredmények visszatérő értékelését tette szükségessé. Az
ombudsman saját tevékenységének eredményei között kiemelte, hogy a hadkötelezettség
időszakában úgy került sor a feladatrendszerben a tűzszerészeti tevékenyég nevesítésére, hogy
egyúttal abból a hadkötelesek kizárásra kerültek.513 Vitatható ugyanakkor, hogy az új Hvt.
miért sorolta e tevékenységet a fegyverhasználatot megalapozó körbe, mivel a mentesítés
jellege önmagában, leszámítva a terület-biztosítási feladatokat fegyverhasználat nélküli.
A tűzszerészeti tevékenység ombudsman általi felülvizsgálhatóságát ráadásul elősegítette az a
tény, hogy alapvetően egy integrált katonai szervezet látja el, ugyanakkor a rendvédelmi
tevékenység körében is van összehasonlítható jellegű szaktevékenység. A tűzszerészeti
feladatok missziós elterjedésével egyidejűleg ráadásul éppen a tevékenység közös, rögtönzött
robbanóeszközök (IED) felkutatására és megsemmisítésére irányuló elemében bontakozott ki
a fejlődés főiránya: mindez azt is eredményezte, hogy a tűzszerészek kiemelt katonai célokká,
ezáltal áldozatokká is váltak a békemissziók ellátása során. A rendkívüli halálesetek
vizsgálatából kiinduló ombudsman-elemzések összehasonlítása alapján megállapítható, hogy
513

„Lásd Polt (1997 b) 11-12. pp.
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a honvédelmi feladatrendszer e sajátos szegmensében kifejezetten korán megjelent a kiképzés
erősítésének igénye amellett, hogy a légierőhöz hasonlóan a technika- és költség-igény a
veszélyeztetettségre is visszaható módon magas.
Ez volt ugyanakkor az a szektor, amelyben élesen elvált egymástól a korábbi hadkötelezettek
és a hivatásos/szerződéses katonák alkalmazhatóságának megítélése: mivel a szolgálat időbeli
korlátai kizárták a kiképezhetőséget, csak az utóbbi személykörben volt a túlélőképesség
kapcsolható elsődlegesen a személyi kvalitások alkalmassá tételéhez, másodlagosan pedig a
technikai felszereltség modernizálásához.514 Az ombudsman a feladatellátás megszervezése
vonatkozásában a más állami szervhez áthelyezés lehetőségének felvetésén túl 515 nem tett
javaslatot, azonban az OBH 6883/1997. számú ajánlás 2. pontja a módszertani részben a
helyszíni

megsemmisítést

ajánlotta a tipikusan alkalmazott

elszállítás

helyett.

E

vonatkozásban tehát az ombudsman a másokat fokozottan veszélyeztető szállítás helyett a
területzárások irányába mozdította el a gyakorlatot. Az más kérdés, hogy ilyen mély
beavatkozás a szakmai szabályokba a legmarkánsabb alapjogi érvek esetén is elfogadható-e.
Az ajánlás sorkatonák kivonására vonatkozó elemével kapcsolatban pedig megállapítható,
hogy a békeidőszaki tehermentesítés végső soron a szakirányú utánpótlás kialakíthatósága
szempontjából

jóval a

hadkötelezettség

megszüntetését

megelőzően

eredményezett

hiátusokat, a békeidejű konkrét veszély kiváltása áraként. Nem állítható, hogy a tevékenység
szabályozásának jogállami kialakítása, a védőruházat elterjesztése, a hazai- és külföldi
képzési rendszer elterjesztése, valamint a szolgálat- és elhelyezési körülmények javítása
vonatkozásában ne lett volna egyértelműen pozitív az ombudsman közreműködése. A
beavatkozás okozatossági folyamatossága, illetve a szakmai tartalom érinthetősége
ugyanakkor nem elégséges módon tűnt indokoltnak. A visszatérő tűzszerész vizsgálatok
további sajátossága, hogy az ütemezetten megjelenő változások alapvető költségvetési
korlátai mellett megjelent a terrorelhárító tűzszerészeti tevékenység és a világháborús
lőszermaradványok kezelése vonatkozásában az eredetileg elválasztott feladatrendszer
összeolvadása. Az ombudsman modelljében megelőlegezte a tevékenység új súlypontjának
kialakulását a rögtönzött robbanótestek elleni, tipikusan missziós területi szolgálatteljesítés
vonatkozásában. Az más kérdés, hogy az Afganisztánban életüket vesztett tűzszerészek esete
nem eredményezett helyszíni ombudsman-vizsgálatot.
514

Az ombudsman-tevékenység ciklusokon áthúzódó visszatérő elemét jelentik az eredetileg halálesetek miatt
kiváltott, majd az eredményeket visszaigazoló jelentések. Lásd: OBH 6883/1997. OBH 5274/2000. OBH 5274/2000.
OBH 1259/2008 számú jelentéseket.
515
OBH 6883/1997. számú jelentés Ajánlásainak felvezető szövegrésze és 1. pontja.
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8.1.5. A missziós dilemmák
Az elsődleges missziós dilemma szerint a katonai szolgálati jog vonatkozásában az EU
egységesítő munkajogias szemlélete által megjelennek olyan igények, amelyek a gyakorlat
szempontjából irreálisnak tűnnek: a tüzet is ugyan csak a rendelkezésre álló állománnyal lehet
eloltani, de tervezhető időn belül rendelkezésre állhat olyan kiegészítő vagy felváltó erősítés,
amely biztosítja a megerősítést. Egy missziós területen körbezárt katonai alegység esetében
ugyanakkor a kiválthatóság időigénye például a munkaidő-szervezési irányelvekkel nem
összeegyeztethető időintervallumokat hordoz. E területen már a NATO-csatlakozás első
időszakában is felmerült, hogy az 1998. évi LXXXIX. törvény tartalmazza a szövetséges
fegyveres erőkön belüli sajátos vezetési rendben történő szolgálat lehetőségét, amely a
missziós tevékenység esetében a békeidejű szabályokhoz képest szigorúbb elemeket hordoz.
Az elkülönülést tovább erősítette a régi Hjt. hatályba lépése, de a még markánsabb eltérő
elemek sem feleltek meg a katonai vezetők gyakorlati problémák általánosításán alapuló
elvárásainak. Különösen a fenntartások (caveats) köre említésre méltó: a missziós szolgálat
többnemzeti jellegének a nagyobb legitimitás ellenoldalaként jelentkező problémája a
különböző nemzetekhez tartozó katonák eltérő szolgálatteljesítési szabadsága. Az akadályt
képező fenntartások lehetnek politikai vagy alkotmányos indokúak, a nemzetközi hadviselési
szabályok eltérő hatályából adódóak, vagy egyszerűen területiek.516 Mindezekhez a kiképzés
szükségletét is hozzávéve, még élesebb a dilemma a munkaviszonyok EU-konform elvei és a
missziós életkörülmények között: hiába a közös humanizálási igény, a katonák standardjai
csak alacsonyabb szinten biztosíthatók annak érdekében, hogy a misszió területén lakók jogai
nagyságrendileg javuljanak.
Ráadásul a fegyverhasználati szabályozás során egyre nagyobb önállóságot, ennek körében
többszintű és részben külföldi szabályozást megengedő szolgálati viszony végső korlátja a
nemzetközi közjog büntetőjogi tényállásainak köre, amelyek eltérő anyagi jogi korlátokat és
végső soron nemzetközi fórumrendszer előtt is elbírálható büntetőjogi tényállásokat

516

Így egy hipotetikus példát véve: az afganisztáni szerepvállalás körében a magyar katonák csak az ISAF
mandátum határain belül járhattak el, a „coalition of the willing” részben azonban már nem működhettek közre.
Nem telepíthettek taposóaknákat, mivel annak tilalmában Magyarország részes, illetve nem léphettek át pl.
Pakisztán területére egy esetleges üldözés során. Mindegyik típus egy művelettervező elöljárói szint
szempontjából leküzdendő adminisztratív nehézség, azonban a honi politikai rendszer szempontjából –
figyelemmel a balkáni holland tapasztalatokra – végső soron a kormányozhatóságra is kiható veszélyforrás.
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eredményeznek.517 Végső soron tehát a missziós szolgálat során nagyobb jelentőséget nyerhet
a fegyverhasználat lehetősége, illetve a szolgálat körülményei is veszélyesebbek, és e
veszélyeztetettséget a nemzetközi büntetőjogi fenyegetettség is olyan irányba befolyásolja,
amely a jogi szempontok fokozottabb mérlegelését eredményezi. Ennek kezelhetősége
érdekében alkalmazásra kerülnek pozitív és tilalmi ellenőrző listák, amelyek a körülmények
mérlegesése során biztosítanak egyfajta rutinszerű eligazodást a döntésképesség érdekében.
Ahogyan a légierő fegyverhasználata körében látványosan nyer jelentőséget a rendelkezésre
álló idő elégtelensége, a missziós szolgálatteljesítés mindennapjai során egymásba mehetnek
át az ön- és másokra veszélyes éles fegyverrel végrehajtott szituációk. Az elháríthatatlanság és
az időbeli korlátozottság pedig olyan szempontok, amelyeket az alkotmánybíróság a
járványveszély vonatkozásában a legalapvetőbb jogok korlátozhatóságára is visszaigazolt.518
Ha a nemzetközi katonai együttműködést érintően nem indul be egy önkorlátozó trend, a
hazai jogalkotásnak egyre mélyebben kell beavatkoznia e körülmények meghatározásába, a
szabályozásnak ugyanakkor egyidejűleg legalább kettős szempontból kell fenntarthatónak
bizonyulnia: biztosítania kell a rugalmasságot, de egyidejűleg nem kérdőjelezheti meg azokat
a humanizációs alapértékeket, amelyek védelme igazolja a missziók létét. Arra azonban az
ombudsmani aktivitás első időszakában sem merült fel példa, hogy a missziós
szolgálatteljesítés életveszélyt alapvetően befolyásoló olyan elemében, mint a fegyverzet
szükségessége, a missziós mandátum felülbírálatába bocsátkozott volna: így az végső soron a
katonai szakértelem által befolyásolt politikai mérlegelési tartalom maradt.519

8.1.6. A kiképzési idő és a sanyargatás
Az ombudsman megkeresést intézett AJB-7519/2013. számon a honvédelmi miniszterhez,
hivatkozással a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés

517

„Az az állam tehát, amely a háborús bűncselekményeket vagy az emberiség elleni bűncselekményeket üldözi
és megbünteti, a nemzetek közössége mandátuma alapján cselekszik, a nemzetközi jogban megállapított feltételek
szerint. A nemzetek közössége esetenként igényt is formál arra, hogy nemzetközi szervek útján felülbírálja azt a
nemzeti gyakorlatot, amely nem felel meg a nemzetközi jognak.” 53/1993. (X. 13.) AB határozat Indokolás IV/13.
518
„Az azonnali végrehajthatóság elrendelése alkotmányosan indokolt, ha mások alapvető jogainak megóvása
vagy alkotmányos közérdek érvényre juttatása azt feltétlenül megköveteli, és a kívánt cél más módon nem érhető
el. (…) Ezért az azonnali végrehajtás szempontjából eltérő alkotmányossági megítélés alá esnek az életkorhoz
kötött védőoltások és a járvány kitörése, vagy annak konkrét veszélye miatt elrendelt védőoltások.” 39/2007. (VI.
20.) AB határozat Indokolás VI.3.2.
519
Lásd: OBH 6066/1996. számú Okucani IFOR jelentés 5-6. pont azzal, hogy a fegyverzeten és lőgyakorlatigényeken túlmutató önvédelmi felszerelések (védőmellény) mennyisége vonatkozásában az életvédelmi
igénytámasztás már megjelent.
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elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT) kihirdetéséről szóló 2011. évi
CXLIII. törvény 2015. január 1-től működésbe lépő megelőző mechanizmusával (3. cikk)
összefüggésben. Az ombudsman tervezte valamennyi tartós vagy ideiglenes fogvatartási hely
tematikus látogatását, amelyhez szükségessé vált a Honvédség elkülönítő őrizetbe vételi
körleteinek katalogizálása is. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 132. §-a
a szabadságelvonások körében nevesíti ugyan a katonai fogdát, a 2007. évi XXVI. törvény
hatályba lépéséig önálló katonai szervezetként működött is az MH Katonai Fogháza, annak
megszüntetését és integrálását követően feladatait a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézetének (Tököl) elkülönített szervezeti eleme látja el. Tekintettel azonban arra, hogy a
katonák esetében előzetes letartóztatás sem hajtható végre rendőrségi fogdákban, a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény elvben lehetővé teszi ennek helyőrségi
fogdákban történő lefolytatását, azonban ezek 2006-óta nem működnek. Az új Hjt. 18. § (2)
bekezdése ugyanakkor fenntartja az előállítás legfeljebb 6 óráig tartó intézményét, amelynek
végrehajtására 7 katonai szervezetnél került kijelölésre ideiglenes őrzési hely.
A missziós feladatokkal összefüggésben felmerülő elfogások viszont az OPCAT 4. cikke
szerint nem tartoznak a hazai joghatóság alá, bár a kínzás és embertelen bánásmód tipikus
megvalósulási terepe a misszió lehetne. Mindez két vonatkozásban nyerhet jelentőséget: a
katona potenciális elkövetői minőségében, illetve sui generis kiképzési célzattal, az esetleges
atipikusan veszélyes szolgálati körülményekhez való hozzászoktató kiképzés körében. Az
első esetkör a háborús és emberiség elleni bűntettek nemzetközi kriminalizálása által kizárt
kérdéskör: esetleges megszegése esetén ráadásul a Nemzetközi Büntetőbíróság is felléphet, ha
a hazai igazságszolgáltatás elégtelen. A szabályozás tehát e tekintetben zárt.
Izgalmasabb a különösen veszélyes műveleti szolgálatteljesítési körülmények modellezése
kiképzési igények között, amelyre a 70/2009. (VI. 30.) AB határozatot követő jogállási
szabályozásban egyre erősödő törekvés volt kimutatható. Az eltérő szabályozás mélysége,
valamint a kiképzési gyakorlat a szükségesség és arányosság vonatkozásában mérlegelhető,
amelyet az ombudsman kivizsgált, de visszásságot a körülmények mérlegelése következtében
nem állapított meg.520 Összességében még a kínzás és megalázó bánásmód feltételeinek

520

„A Különleges Műveleti Zászlóalj speciális feladatok végrehajtására létesült, ami különleges felkészültséget,
a szokásostól eltérő kiképzést igényel. (…) A túszhelyzet során alkalmazott bánásmód, az embert próbáló
feladatok, gyakorlatok célja nem a katonák sanyargatása vagy büntetése, hanem a minden tekintetben
legalkalmasabbak kiválasztása. Álláspontom szerint a kiválasztás folyamata és az annak során alkalmazott
módszerek hosszú távon éppen a katonák élethez való jogának védelmét szolgálják. A nem kellően körültekintő
kiválasztás, az alacsony követelményszint és a különleges feladatokra történő nem megfelelő felkészítés okozna
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formális megvalósulása esetében is elfogadta a túlélés esélyének kiképzés általi erősítését
ahelyett, hogy pl. a különleges műveleti specializáció szükségességét kérdőjelezte volna meg.
Érvelésében ráadásul a honvédelem és a rendőrségi tevékenység életveszéllyel járó
esetköreiben kimondott alkotmányos tételek egymásra vetítése eredményezte az elvi
visszaigazolhatóságot,521 amelyhez a végrehajtási sérülés-veszély elhárításra irányuló konkrét
eszközök számbavétele is szükségszerűen kapcsolódik.522
Összességében az önkéntes szolgálatteljesítés során a legszigorúbb szolgálati körülmények is
visszaigazolhatóak kiképzési céllal, ha előmozdítják a túlélő-képességet. Így az ombudsman
visszaigazolta a 70/2009. (VI. 30.) AB határozat után felerősített kiképzés-specializálási
szabályozási irányt. Ehhez képest csak relatív hiányérzet a köztes Hvt. szerinti terrorizmus
elleni harc katonai feladatainak a speciálisan felkészített erők feladataihoz kapcsolódása. Ez
az alkotmány-konform értelmezési tartomány, amelyben a kínzás-közeli kiképzés feltétele az
élethez való jog biztosításának általánosabb összefüggéseiben is visszaigazolható.

8.1.7. Az egészséghez való jog sajátos előfordulásai
Ha az ombudsman stábja fogékony az egészséggel összefüggő körülményekre és különböző
helyszíneken az elhelyezési normák hiányát, esetleg az elhelyezésre alkalmatlan körülmények
közötti szolgálatteljesítést tapasztalt, egyes megbetegedések következtében halálesetek
esetében vizsgálat indul, mint ez a meningitisz-járványt követően két kiképző központban
az élethez való joggal összefüggő visszásságot. A fentiek alapján a kiválasztás során alkalmazott módszer
tekintetében alapjoggal összefüggő visszásság nem merült fel.”AJB-551/2013. számú jelentés, 2013. május, 4. p.
521
„Az Alaptörvény II. cikke a két legfontosabb emberi jogot, az élethez és az emberi méltósághoz való jogot
rögzíti. Az emberi méltósághoz való jogot, mint az emberi lét alapját az élethez való joggal egységben
fogalmazza meg, és minden ember jogát elismeri az élethez és az emberi méltósághoz. Bizonyos esetekben
ugyanakkor az élethez való jog is korlátozható. A hatályos honvédelmi törvény tartalmazza azt az esküt, amelyet
a katonai szolgálat megkezdésekor le kell tenni. [2011. évi CXIII. törvény 41. § (3) bekezdése] Ez a
korábbiakhoz hasonló módon magában foglalja, hogy a honvédnek akár az élete árán is meg kell védenie
Magyarországot. (…) Az államra ezzel kapcsolatban az a kötelezettség hárul, hogy olyan feltételeket teremtsen,
amelyek megalapozzák a rendőri feladatellátás szakszerűségét, ezzel minimalizálva a rendőr élete elvesztésének
kockázatát. Ezen feltételek körébe tartozik különösen a szolgálati szabályzat megalkotása, az abban foglaltak
ismeretének megkövetelése, a kiképzettség és a technikai ellátottság biztosítása. A rendőr oldaláról mindez úgy
jelenik meg, hogy joga van az élete megóvásához szükséges felkészültség megszerzésére.’” AJB-551/2013.
számú jelentés, 2013. május, 2-3.pp.
522
„A jelölteket a foglakozásokat megelőzően részletesen tájékoztatták a végrehajtás szabályairól, a
korlátozásokról, amelyek tudomásul vételét aláírásukkal igazolták. (…) A kiválasztás azonnali befejezésével jár,
ha a kiképző súlyos szabálysértést észlel, a jelöltnek azonnali beavatkozást igénylő egészségügyi felmentés
szükséges vagy saját elhatározásából bármikor kijelenti, hogy nem kíván tovább részt venni a gyakorlaton. A
jelöltek nyilatkoznak arról, hogy a különleges bánásmóddal kapcsolatos eljárásrendet tudomásul vették, illetve a
túszhelyzet gyakorlatot követő, pszichológus által irányított foglalkozáson részt vettek. Tájékoztatást kapnak a
további pszichológusi szaktevékenység elérhetőségéről is.” A Honvéd Vezérkar főnökének beidézett
tájékoztatása az AJB-551/2013. számú jelentésben, 2013. május, 1.p.
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megvalósult. E jelentés nem állította, hogy a sorkatonai szolgálat lefolyási rendje váltotta ki a
fertőző agyhártya-gyulladásos megbetegedéseket, azonban az eredmény azon laktanyaelhagyási szabályok propagálása érdekében nyert exponálást, amelyek ténylegesen
hozzájárultak a külső kórokozók beteg katonák útján történő bekerüléséhez. Bizonyított, hogy
a vizsgált időszakban voltak infrastrukturálisan alkalmatlan fogdák és külső őrzési körletek.523
A 6016/1999. számú kalocsai meningitisz ügyben ismét a halálos eredmény determinált, az
elhelyezési körülmények pedig nem voltak kirívóan alkalmatlanok.
A kötelezettség és az élet veszélyeztetésének összemérése az alkotmánybírósági gyakorlatban
a védőoltások mellékhatásai vonatkozásában a generális prevenció közérdeke és a konkrét
egyéni veszély között volt kimutatható. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor még a lelkiismereti
konfliktus esetében sem áldozta fel a nemzetközi szintet meghaladó oltottsági rátából eredő
előnyöket524 az állam tevési kötelezettségi oldalát erősítve. A meningitisz-ügyben távolabbi
okozatosság volt a kötelezettség és az eredmény között: bármely helyszínen szerzett fertőzés
eredményezhetett az adott időszakban bel- és külföldön megbetegedést, akár halálos
kimenetelt is. Az ombudsman mégis az ügyet a hadkötelezettséggel szemben használta fel,
pedig a járványügyi intézményrendszer a szabályok összehangolásán alapult.525
Ez volt az a vizsgálat, ahol az elhelyezési és ellátási körülmények összegzett tapasztalatain túl
a honvédségi közrehatás gyanúját kizárólag a karantén-szabályok eltérő értelmezése
eredményezte: a laktanya egészét tekintette az ombudsman a térbeli egységnek szemben az
épületek elkülöníthetőségével. Érve az élelmezési helyiségek közössége volt, amely egy falusi
menzarendszer esetében szintén fennállhat, utóbbi legfeljebb a kötelező igénybevétel
hiányában eltérő (totális intézményi szemlélet). A jelentés utalt ugyan a járványügyi
szolgálatok megfelelő együttműködésére, ennek esetleges hiányait ugyanakkor csak katonai
oldalról sugallta. A jelentés egyoldalúsága miatt akkor sem lett volna alkalmas precedenssé
válásra, ha az önkéntes haderőre való áttérés nem tette volna egyébként is okafogyottá.526

523

OBH 6715/1996. számú tatai körlet-vizsgálat, OBH 3228/1999. börgöndi vagyonvédelmi őr-ügy.
39/2007. (VI. 20.) AB határozat Indokolás V.4.2.1. „A védőoltások elmaradása veszélyeztetheti az egyént és a
közösséget. Ugyanakkor nincsenek veszélytelen védőoltások. (…) A kockázatok szempontjából alapvető
jelentőségű, hogy az oltóanyagok minőségéről, megbízhatóságáról, folyamatos ellenőrzéséről is végső soron az
államnak kell gondoskodnia.” 847/B/2000. AB határozat Indokolás III/3.1.-3.2.
524

526

„Álláspontom szerint az önkéntesen vállalható, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyra való
átállással alapjogi szempontból minőségileg más helyzet állt elő, mint a kötelező sorkatonai szolgálat működése
alatt, ebből következően az ombudsmani vizsgálat is részben a korábbiaktól eltérő szempontrendszert,
munkamódszert követett. Az önkéntesen vállalt, személyes döntésen alapuló alapjog-korlátozás esetében
(hivatásos, szerződéses jogviszony) az alapjogi konfliktus eredendően nem az állampolgárok hadkötelezettség
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8.2.

Az egyenruhás állampolgár méltóságától az egyenruhára méltóságig

Ugyan az élethez való jog és az emberi méltóság tipikusan egységként védendő jogi tárgyként
jelentkezik, azonban kimutathatók olyan konfliktusos szituációk a gyakorlatban, ahol az élet
(testi épség) veszélyeztetése nélkül az emberi méltóság megjelenési formájának, önállósult
részterületének sérelme vagy veszélyeztetése az állított sérelmi elem. Az OBH 2249/2008
számú ügyben született jelentés például a diszkriminációs kérdésfeltevés mellett az emberi
méltóság tematikáit érintő ügyek közé is sorolható, amelyek alkotmányos relevanciája
alapvető szélsőségek között mutatható ki.
Az emberi méltóság ugyanakkor tipikusan a női olvasatban megnyilvánuló nemek szerinti
diszkriminációs kérdésfelvetéssel is összekapcsolható, amelynek katonai alkalmazása
túlmutat a munka szerinti jövedelem vonatkozásában kizárt diszkrimináción és a nő-védelmi
intézményeken: részben infrastrukturális vetületűek, másrészt pedig hierarchia- és előmenetelcentrikusak. Az infrastrukturális olvasat szerint a nők élettani jellemzőire tekintettel
arányosan kell számukra biztosítani a higiéniai lehetőségeket akkor is, ha ezáltal a
matematikai arányosítás el is tolódik: ha lehetséges női szolgálatteljesítés (márpedig szűk
körében indokolható a kizárás), az első alkalomtól biztosítandó a női infrastruktúra.527 Az
előmenetel Vadai-olvasata szerint pedig azért nem demokratikus a Magyar Honvédség, mert
nincs női tábornok. Feltéve, de nem megengedve, hogy egy ’dísznő’ megjelenése a tábornoki
karban minőségi változást eredményezne, szükséges arra utalni, hogy a fegyveres szerveknél
van női tábornok (és nyugdíjasként ex-dandártábornokot a katona-egészségügy is örökölt),
más hadseregekben valóban teljesítenek nők tábornoki szolgálatot, a Magyar Honvédségben
azonban az ezredesi szintet érték mindeddig csak el az időnként előmenetelt biztosító
(mint alapvető alkotmányos kötelezettség) és a katonák alapvető jogai között alakul ki, ahogyan a kötelező
sorkatonai szolgálat során. A hivatásos, szerződéses állomány tagjai esetében ezzel szemben kérdésként merül
fel, hogy a szolgálat ellátásához kapcsolódó, a jogviszony jellegéből következő, tudatosan és önként vállalt – a
törvényben meghatározott elvi keretek közötti – korlátozásokon túlmenő, egyedi vagy tendenciózus
alapjogsérelem előfordul-e a gyakorlatban vagy az alacsonyabb szintű szabályozásban. Érdemes utalni arra,
hogy az átlagosnál nagyobb jelentősége van ezen a területen az állam pozitív alapjogvédelmi feladatainak, így
különösen az életvédelmi kötelezettségből következő megfelelő élet és munkakörülmények meglétének, az egyenlő
bánásmód követelménye betartásának, a lelkiismereti- és vallásszabadság biztosításának, vagy éppen a
szankciórendszer arányosságának.AJB 2940/2010. számú (utóvizsgálati) jelentés 26. p.
527
„A katonai objektumokban a szociális helyiségek berendezési tárgyait elhelyezési norma szerint kell tervezni,
amelynek részletes szabályait az infrastrukturális fejlesztések és az elhelyezési ellátás során alkalmazandó egyes
normák közzétételéről és alkalmazásáról szóló 45/2003. (HK 12.) HM utasítás határozza meg. A beérkezett
válasz szerint a Laktanya Rekonstrukciós Program keretében a nemeknek megfelelő infrastruktúra biztosítására
figyelemmel voltak. Azoknál az épületeknél, ahol a felújítás még nem történt meg, a női szociális helyiségeket a
létszám és a rendelkezésre álló kapacitás függvényében jelölték ki.” AJB 2940/2010. számú (utóvizsgálati)
jelentés 8. p.
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beosztásokat is visszautasító hölgyek. Míg az összefoglaló jelentés az érvelést a zéró
végösszegű játszma-jelleg ellenére is felvállalta,528 az utóvizsgálati jelentés a szervezet
hierarchikus jellegében és szabályozottságában látta a potenciális nemi diszkriminációs
problémák kiszűrhetőségét.529 A nemi diszkriminációs kérdés hadkötelezettségi olvasata
ugyanakkor egyértelmű: amíg a különleges jogrendi katonai szolgálati kötelezettség a
férfiakra terjed ki, az önkéntesség körén kívül a nőkre nem vonatkozhatnak szabályok, eltérve
a kötelezettségrendszer életkor szerint differenciáló egyéb eseteitől.530 Mindez akkor is
alkotmányos követelmény, ha önkéntes jelentkezés hiányában meglévő katonai szakértelem
pazarlódik el.531 A 46/1994. (X. 21.) AB határozat kötelezettségi különbségtételi
visszaigazolása így az önként vállalt hivatásra is visszahatott.
Hasonló helyzetet eredményezett férfi-férfi összevetésben a korábbi katonai szolgálati
kötelezettség közszolgálati idő beszámítási kötelezettsége, amely azonban a kizárólagosan
befizetésekre épülő korábbi magánnyugdíj-pénztári szolgáltatásokra nem, csak az általános
társadalombiztosítási és munkajogi kérdésekre hatott ki.532 A korlátozott körben ugyanakkor a
hadkötelezettség alapján teljesített szolgálat továbbhatása mutatható ki alkotmányos
követelményként. A 6/1997. (II.7.) AB határozat határidő tűzésével semmisítette meg a
köztisztviselői törvény rendelkezését, amely a kötelező szolgálati időt csak részlegesen
engedte beszámítani a közszolgálati időbe, illetve a besorolás körében. A határozat az
időszámítást az alapjogoknak nem minősülő szabályok diszkriminációs, végső soron emberi
méltósági tesztje szerint értékelte megállapítva, hogy önkényesnek minősül a kötelezettségi
528

Bírálatát lásd: Till (1997 b) 56-57.pp.
„A Honvédség más intézményekhez képest sokkal inkább formalizált belső élete szabályozottabb, ezért e téren
kizárhatók az előmenetel folyamatából azok a szubjektív szempontok, amelyek más társadalmi szegmensekben
olyan visszásságokhoz vezetnek, mint az azonos munkakörben dolgozó férfiak és nők eltérő bérezése. Az
állomány tagjának illetményét ugyanis – a nemtől függetlenül – három különböző tényező határozza meg. Ezek
közül a leghangsúlyosabb a beosztás, kisebb jelentőséggel bír a rendfokozata, illetve a szolgálati idő.” AJB
2940/2010. számú (utóvizsgálati) jelentés 6. p.
530
„Támadta az indítványozó a Hvt. 71. §-át is, amely a tájékoztatási kötelezettséget tartalmazza. Mivel a
tájékoztatási kötelezettség a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a hadkötelezettség részkötelezettsége, értelmetlen
lenne egy szorosan a hadkötelezettség megvalósításához szükséges nyilvántartást kibővíteni olyan állampolgárok
adataival, akiknél a hadkötelezettség lehetősége még fel sem merülhet. (…) A polgári védelmi kötelezettségnél
és a honvédelmi munkakötelezettségnél az életkorok eltérő meghatározása ilyen, a nők védelmét biztosító
szabályokat jelent. Akárcsak a hadkötelezettség szabályozása, ezek a megoldások is a nők olyan pozitív
megkülönböztetését jelentik, amelyek nem sértik az Alkotmány 66. § (1) bekezdését, illetve 70/A. § (1)
bekezdését.” 28/2000. (IX. 8.) AB határozat Indokolás IV/2-3.
531
„Az Alkotmánybíróság a nemek közötti egyenjogúság megítélésében az ’esélyegyenlőségi egyenjogúság’ elvét
követi, amely szerint a jognak a nők oldalán meglevő, alkati sajátosságok kiküszöbölésére kell törekednie. Az
Alkotmány ugyanis a nők védelme érdekében pozitív diszkriminációt alkalmazó szabályok kiadására ad
felhatalmazást. Ez az alkotmányi felhatalmazás nyilvánvalóan a férfiak és a nők természeti, biológiai és fizikai
különbözőségéből adódó eltérések elismerésén alapszik. (…) A vizsgálat a katonanők helyzetével összefüggésben
nem tárt fel olyan tényt, amely a diszkrimináció tilalmával összefüggésben alkotmányos visszásság gyanúját
alapozta volna meg.” AJB 2940/2010. számú (utóvizsgálati) jelentés 30-31. pp.
532
Vesd össze: 6/1997. (II. 7.) AB határozat, 25/2003. (V.21.) AB határozat és 867/B/1997. AB határozat.
529
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időszak mellőzése a számítás során.533 E határozat alapján tehát a teljes kötelező katonai idő
beszámítása alkotmányos követelménnyé vált valamennyi foglalkoztatási viszonyra a
szolgálat időpontjától függetlenül. Ehhez képest – mintegy utóvizsgálatként – a 25/2003. (V.
21.) AB határozatban a vizsgálat további szempontok szerinti megismétlése vált szükségessé,
ezúttal a közalkalmazotti szabályozás vonatkozásában. Az Alkotmánybíróság azt a technikát
választotta, hogy ezúttal megsemmisítés nélkül fél éves határidővel hívta fel a törvényalkotót
a követelményeknek megfelelő szabályozásra. Németh János különvéleményében ennél
tovább ment, az élő jog hiányára tekintettel elégségesnek ítélte az alkotmány-konform
értelmezés követelményének meghatározását. Az Alkotmánybíróság ezúttal a vizsgálat körébe
vonta a szolgálati jog fogalomhasználatát is. Elsődlegesen a jogviszonyok eltérő jellegére
tekintettel visszaigazolta a közalkalmazotti törvény vonatkozásában a Munka törvénykönyve
szubszidiárius helyzetét. Komolyabb bonyodalmat okozott a szolgálati törvények és a korabeli
honvédelmi törvény részlegesen eltérő szóhasználata, mivel a közalkalmazotti törvény
önmagában nem definiálta a szolgálati viszony fogalmát, így mind a ’katonai szolgálati
viszony’, mind pedig a ’szolgálati viszony’ jogalkalmazást orientáló alternatívának tűnt.534
A 25/2003. (V.21.) AB határozat Indokolása az értelmezés körébe vonta a régi Hvt. 44. § és
51. §-ának összevetése alapján a ’tényleges állományú katonák katonai szolgálati viszonyát’,
valamint a régi Hjt. 1.§ (1) bekezdése szerinti ’szolgálati viszony’ fogalmát, amely a hivatásos
és szerződéses katonákra vonatkozott. Figyelemmel volt ezen túl a Hkt. 1. § (1) bekezdésében
szolgálati viszonyként rövidített ’hadköteles állomány katonai szolgálati viszonyára’,
valamint a Hszt. 1. § (1) bekezdéséből a ’fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszony’-ának fogalmára is, amely hatálya alá ebben az időszakban a katonák már
nem tartoztak. Utólagos megítélésünk szerint a pontosabb szabályozást a köztisztviselői
törvény 72. §-a tartalmazta, amely a hivatásos szolgálati viszonyban töltött időt külön
felsorolási elemként értékelte a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálathoz
képest, így legfeljebb a szerződésesként szerzett idő beszámíthatósága vitatható. A
közalkalmazotti törvény korabeli 64. § (2) és 87. § (1) bekezdése ugyanakkor csak a
533

„A kötelező (sor- vagy tartalékos) katonai szolgálat az Alkotmány 70/H. §-a alapján, a honvédelmi
törvényben meghatározottak szerint rendelhető el; az érintett személynek ezzel kapcsolatban választási
szabadsága nincs. A munkavégzési kötelezettség tartós szünetelése egyedül az ilyen személyek esetében vezethető
vissza alkotmányos kötelezettségre. Az alkotmányos kötelezettség teljesítése olyan jellegű speciális szempont a
vizsgált körben, amelyet a mérlegelésnél megkülönböztetetten kell figyelembe venni.” 6/1997. (II.7.) AB
határozat Indokolás II/2.
534
Jogi fogalmi szempontból a honvédelem az Alaptörvényt követően magasabb rendezettségi szintre lépett: a
honvédelmi és a szolgálati törvény átfedő fogalmi definíciói helyett az új Hvt. általános, a ’honvédelmet érintő
törvények’ alkalmazási körében érvényesülő fogalmain túl az új Hjt.-nek csak a nem determinált terminológiái
esetében engedélyezett a fogalommeghatározás.
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’szolgálati’ jogviszonyban töltött időre hivatkozott, amely szerint a hadkötelezettség alapján
teljesített kötelezettség beszámíthatósága vitatható volt. E szempontból ugyanakkor kettős
követelményt kellett – a Munka törvénykönyve háttérjogszabályi jellegére is – érvényesítenie:
a hadkötelezettségi diszkriminatív helyzet kizártságát, valamint a munkavégzési időszakok
mérlegelt beszámíthatóságát, amelyek egybevetése alapján elvben lehetséges csak a
kötelezettségi idő, illetve valamennyi katonai idő beszámítása is, de a kötelezettségi idő
mellőzése viszont nem lehetett alkalmas a 6/1997. (II.7.) AB határozat miatt.
Ehhez képest a szolgálati törvények egyszerűsítésre törekvő fogalmi rövidítései miatt a nyitott
hivatkozás kiutalása vált vitathatóvá, amely – feltételezve a kétirányú áthelyezést – a
reaktivált katonák szolgálati ideje szempontjából is értelmezhető volt.535 A Munka
törvénykönyve nélkül a Kjt. a korábbi határozatának nem felelt volna meg, a szubszidiárius
helyzet miatt ugyanakkor az Mt. ki nem zárt rendelkezései alkalmazandók, ha tartalmilag
eltérő szabályozás nem adott.536 Az Alkotmánybíróság értékelése szerint a két tétel
összevetése alapján a jogalkotó kezelte a közalkalmazotti jogviszony alatti szolgálati
kötelezettséget, de a korábban teljesített szolgálat beszámítása elmaradt.
Tipikusan a diszkriminációs kérdésfeltevések emberi méltósághoz köthető szintjéhez
tartoznak a homoszexualitással kapcsolatos szolgálatteljesítési kérdések is, de a kérdés
hadkötelezettségi mentesítési esetkörön túlmutató gyakorlata nem jelent meg. 537 Megjelent
később viszont a hivatásos-szerződéses összevetés is, amely a különbségtételek indokolási
kötelezettsége vonatkozásában egyértelműen, a járandóságok kiegyenlítésére irányuló igény
szempontjából már nem feltétlenül alapjogi. A differenciált munkajogi szabályozási rend
mindamellett az egységes csoportképzés szempontjából nehezen kezelhető helyzeteket is
eredményezett. A hivatásos és a szerződéses jogviszony eltéréseit viszonylag kevés
alkotmánybírósági döntés érintette: alapvető probléma az összehasonlítható csoportba
tartozás, illetve annak hiánya a jogviszony jellegzetességei szerint. Az összehasonlíthatóság
535

25/2003. (V.21.) AB határozat Indokolás III/3.
„A Kjt. a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt letöltött kötelező katonai szolgálat időtartamának
beszámítására vonatkozó speciális szabályokat nem tartalmaz. (...) Ugyanakkor a jogalkotó a Kjt. 24. § (2)
bekezdésében, az Mt. 107. § a) pontja rendelkezésének a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó alkalmazását
sem zárja ki. Ezért amennyiben a közalkalmazotti jogviszony fennállásának ideje alatt kerül sor a kötelező
katonai szolgálat teljesítésére, abban az esetben a katonai szolgálat idejét a közalkalmazotti jogviszony
számításánál figyelembe kell venni.” 25/2003. (V.21.) AB határozat Indokolás IV.
537
OBH 4624/2000 „Az újságcikkben szereplő Gábort azonosította a hadkiegészítő parancsnokság és ennek
alapján megállapítottam, hogy az írásban megjelent kifogások nem felelnek meg a valóságnak. Az érintett
sorköteles maga kérte a homoszexuális beállítottsága miatti felülvizsgálatot, ami meg is történt. (…) Az
egészségi vizsgálat során az okmányon nem szerepel a homoszexuális megjelölés, csak a ’személyiség zavara’
definíciót használják.”
536
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eseteinek összefoglalását a jogviszony-megszüntetési okok részleges eltérése alapozta meg.538
Az azonos törvényen belüli inhomogén csoportok összehasonlításának kizárására, illetve az
azonos csoporton belüli részkategóriára vonatkozó szigorúbb szabályozás visszaigazolására
viszont éppen a honvédelem nem katonai állományának az esetében volt precedens,539 bár a
civilek lehatárolása főszabályként a fegyveresek jogállásáról szintén a gyakorlat része.540
A jogviszony időleges megszakítása választott politikai tevékenység miatt és az ezt követő
„reaktiválás” tárgyában azonban a hasonló politikai tilalommal érintett bírói jogviszony
esetében született analóg módon alkalmazható precedens, amely a Rekvényi ügyön túl
alkalmas a katonai jogállási törvények intézményrendszerének visszaigazolására. A törvények
ugyanis a választott tisztségviselői jelöltség időszakára a jogviszony szüneteltetését,
megválasztás esetén viszont a jogviszony törvény erejénél fogva történő megszűnését
tartalmazzák azzal, hogy a mandátum leteltét követően mindez preferenciális visszavételi
kötelezettséggel jár. Ez a bírói jogállás vonatkozásában nyert visszaigazolást a katonákra is
kiterjeszthető értelemben.541 Az már más kérdés, hogy a vitatható Lex-Borkai módosítás miatt
a szabályozást átmenetileg a szerződéses katonákra kellett korlátozni, mivel az időn túli
alkotmányos tilalom csak a volt hivatásosokat érintette. 542

538

„A Hszt. indokolása nem szól arról, hogy min alapszik a különbségtétel a szolgálati viszony
megszüntethetőségében, és az egyéb rendelkezésekben sem lelhető fel olyan társadalmi cél, amelynek
megvalósulásához szükség lenne a különbségtételre. Ellenkezőleg, ugyanazon szervezeti változás váltja ki a
fegyveres szerv részéről a felmentést, mint a szerződés felbontását. A megkülönböztetésnek nincs tárgyilagos
mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes.” 27/2001. (VI. 29.) AB határozat Indokolás III.
539
A 711/B/2002. AB határozat közvetlen tárgya a köztisztviselői törvény hatály-megvonása, amelynek
következtében az ügykezelők és a fizikai állományba tartozók egy módosítással kikerültek a köztisztviselői
törvény hatálya alól, majd az ügykezelők visszakerültek a több ponton pontosított törvény hatálya alá. A fizikai
alkalmazottak Mt. hatálya alatt tartásával összefüggésben – a contrario – értelmezte újra a testület a sztrájkjogi
különös szabályok diszkriminációs olvasatát: „Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy egy korábbi határozatában
nem állapította meg az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének sérelmét abban az esetben sem, amikor a törvényi
szabályozásból kifolyólag homogén csoportokat alkotó köztisztviselők és közalkalmazottak között a jogalkotó a
munkáltatói jogokat gyakorló szerv sajátos jogállása miatt tartotta szükségesnek a különbségtételt a sztrájkjog
gyakorlására vonatkozó eltérő szabályozás útján, ennek viszont kellő alkotmányos indoka volt. A 88/B/1999. AB
határozatában az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a ’honvédségnél és a rendvédelmi
szerveknél alkalmazott köztisztviselők és közalkalmazottak olyan szervezetekben látják el a feladataikat, amelyek
hatékony és zavartalan működéséhez (…) különösen fontos alkotmányos érdek fűződik.’” 711/B/2002. AB
határozat Indokolás III/4.
540
„A Hszt. és a Ktv. személyi hatályának egybevetéséből egyértelműen megállapítható, hogy a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyát, illetőleg a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyát
más-más törvény szabályozza. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, illetőleg a köztisztviselők nem
tartoznak azonos szabályozási csoportba, következésképpen az eltérő szabályozás alkotmányellenessége nem
állapítható meg, az nem ellentétel az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével, ezért az Alkotmánybíróság ebben a
részében elutasította az indítványt.” 904/B/2005. AB határozat Indokolás III/1.
541
518/B/2000. AB határozat Indokolás III/2.
542
A kapcsolódó jogintézmény abszurditását eredményezte az indokolatlan korlátozás: ha abszolút érdek a
politikamentesség, a politizáló szerződéses katonák esetében fel sem merülhetne a visszavétel lehetősége.
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A 42/2003. (IX.19.) AB határozat volt az alaphivatkozás, amely a kártérítés szabályainak a
személyi jövedelemadó-törvényben történő egységes kezelésére tekintettel valamennyi
foglalkoztatási viszonyt egységesen kezelte. A határozat sajátossága az 51/2011. (VI. 24.) AB
határozatra is figyelemmel, hogy a szolgálati jogi sajátos társadalombiztosítási kapcsolódásai
miatt a szabályozásnak lett volna némi sajátossági indoka.543 A munkaviszonyra vonatkozó
szabályok együttes kezelése olyan diszkriminációs panaszáradatot indított el, amelyhez képest
az Alkotmánybíróság mozgásterét ki kellett alakítani.544 Hasonló indokolást alkalmazott az
ombudsman is immár a szerződéses jogállás egészének visszaigazolhatósága érdekében.545

8.2.1. A katona méltósága
Az Alkotmánybíróság anyajogi (szubszidiárius alapjogi) jogértelmezése következtében a
sérelmi esetek széles spektruma bontakozott ki az alapjogi érvelés szintjére felemelt
gyakorlati példáktól a személyiség mélységes kiszolgáltatottságának lehetőségéig. Jelen sorok
szerzője például a szakállviselet, mint a szükségességében vitatott korlátozás emberi jogokat
érintő elméletét a gyakorlati tesztje szempontjából utólag is bírálható, mint csekély jogi
543

„Megállapítható, hogy a Hszt. és az Mt., Ktv., Kjt., valamint az Üsztv. hatálya alá tartozó személyek egyaránt
foglalkoztatottnak minősülnek, foglakoztatási jogviszonyban állnak. A foglakoztatási jellegű szolgálati
jogviszonyban állók a többi, foglakoztatási jogviszonyban álló személlyel az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése
alkalmazása szempontjából azonos szabályozási körbe tartoznak. (…) A 21/1990. (X.4.) AB határozat
értelmében az a kérdés, hogy a megkülönböztetés az alkotmányos határok között maradt-e, csakis a mindenkori
szabályozás tárgyi és alanyi összefüggésében vizsgálható, ugyanaz a kritérium a kontextustól függően
minősülhet diszkriminatívnak. Az egyenlőségnek az adott tényállás lényeges elemére nézve kell fennállnia.(…) A
Hszt. érintett szabályozására vonatkozó bírói kezdeményezés – mint arra már történt utalás – annyiban
különbözik az Abh.-ban vizsgált indítványtól, hogy a konkrét ügyben eljáró bíró kérte az ’egészségbiztosítási
járulékot’ szövegrész-elem alkotmányellenességének megállapítását is.” 51/2011. (VI. 24.) AB határozat
Indokolás III/2.1-2.2.
544
Ennek egyik plasztikus példája a 495/B/2001. AB határozat Indokolás III/1-2. az alábbiak szerint: „Azonos
feladatok ellátása (így, ha jogszabályok ezt nem zárják ki, akár a közfeladatoké is) többféle szervezeti
struktúrában is megvalósítható. Az eltérő szervezeti struktúrában foglalkoztatottak munkaviszonya a szervezeti
struktúrához kötődik, így a különböző szervezeti formában működő intézmények és munkavállalóik között
létrejött jogviszonyok alapján a munkavállalók jogai és kötelezettségei eltérőek is lehetnek (többek között: a
felelősség, a szabadság mértéke, az előmeneteli rendszer, a foglalkoztatás biztonsága tekintetében). (…) Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint – a felmentési idő és a jubileumi jutalom szempontjából –
csoporthomogenitás a munkavállalói jogok és kötelezettségek azonossága esetén volna megállapítható. (…)
Önmagában ugyanis a tényleges munkafeladat azonossága nem eredményez csoportképző ismérvet. Az
indítványozó által megjelölt két munkavállalói csoport két különböző munkajogi jogviszonyban áll, melyekből
származó, mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára keletkező jogok és kötelezettségek – a korábban
kifejtettek szerint – egymástól teljesen eltérőek.”
545
Az ombudsman utóvizsgálati jelentése 2010-ben igazolta vissza a hivatásos és szerződéses katonai jogviszony
eltérő jellegét, szemben a diszkriminációs kérdésfelvetéssel, általános munkajogi összefüggésekre utalva:
„Felmerült a szerződéses katonák körében, hogy hátrányos megkülönböztetésnek élik meg azt, hogy hogy rájuk
nem vonatkozik a kedvezményes nyugdíj korhatár, pedig azonos feltételekkel dolgoztak, dolgoznak a
hadseregben, mint a hivatásosok. (…) Alkotmányos szempontból azonban ez nem tekinthető hátrányos
megkülönböztetésnek. A munkajog ugyanis elismeri a munkáltatónak azt a jogát, hogy munkaerő-szükségletét
ilyen konstrukcióban elégítse ki, és ez a megkülönböztetés a szolgálati viszony határozott idejűségéből
következik.” AJB 2940/2010. 31.p.
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jelentőséggel bíró, de a katonai szocializációból eredő ápoltság-fogalommal látható módon
konfrontálódó üzenet egyik képviselője. Utólag a szerző emberi méltósági felfogása annyiban
szervezet-centrikusabbá vált, hogy ma már hajlik arra, hogy a kérdés kevésbé közvetlenül
kapcsolódik a személyiség szabad kibontakoztatásához, mint azt a Hszt. végrehajtási
joganyagának előkészítése időszakában feltételezte,546 vagy legalább korlátozható: minden
esetre a tilalmat felváltó feltételes jogosultság esetében kialakított, mérhető korlátok mellett a
szolgálati tevékenység jellegét értékelő szabályozás a vonuló tűzoltók esetében alkotmányos
megerősítést is nyert. A 812/B/2006 AB határozat ugyanis a diszkrimináció ésszerű indok
szerinti, alkotmányos alapjogokon kívüli szintje szempontjából az életvédelmi célú gázálarcviselési érvelést visszaigazolható korlátozásként nevesítette az érintett és a menekített
oldaláról egyaránt. Ha tehát a tevékenység megvalósítása a technikai eszköz használatától
függ, a szükségességi oldalról visszaigazolt lehet a szakálltilalom.
E látszólag marginális kérdés az analógia határai szempontjából érdekes: a szükségességi
érvelés modellje azonos lenne a lövészet / veszélyes (forgó) technika kezelése körében az
ékszertilalommal, azonban nem lenne alkalmas pl. a tetoválás547 tilalmának alátámasztására,
az önkényuralmi jelképeket tartalmazó extrém ábrázolások más irányú tilalmán túl. A szakáll
elutasításának eredeti egységességi érve ugyanis egyfajta ízlésbeli megítélés szervezeti
szabállyá válása, amelyhez képest csak leszűkített értelmezési tartományban volt illeszthető a
gázálarcok technikai akadályoztatása. Marad olyan korlátozási tartomány is, ahol csak a
hagyomány és a szakmai közízlés szempontjából mérlegelhető, hogy mi méltó, vagy éppen
méltatlan a tevékenység gyakorlójához. Ami pedig a szervezet oldaláról méltatlannak tűnik,
az gyakran az ellenoldali érvelésben illegitim beavatkozás az érintett emberi jogaiba, amely
ráadásul a méltatlansági eljárás kiváltó oka és vitatott indokolási eleme is lehet.548
Valós méltósági korlátozásként az alkotmánybíráskodás kezdeti időszakában ismétlődő
módon jelent meg a házasságkötéshez való jog és a foglalkozásbeli korlátozások összemérése:
egy évvel az után, hogy a 22/1992. (IV. 10.) AB határozat az anyakönyvvezetés korabeli
546

A korabeli történet szerint voltak olyan ezredesek, akik (ápolt) szakállt viseltek. A hasonló szándékát alapjogi
hivatkozásokkal is erősítő százados esetében az elöljáró azt tanácsolta, hogy hivatkozzon meglévő engedélyére,
az ezredesekkel szemben fennálló diszkriminatív helyzet exponálása helyett. Ebből három dolog következett:
senki sem mert rákérdezni az engedélyező személyére, az már fel sem merült, hogy van-e egyáltalán
engedélyeztetési eljárásrend, ráadásul az egyre szaporodó szakállas katona szolgálatteljesítése sem döntötte meg
a hadsereg egységes kinézetéről fennálló, egyébként a hajviselet/kopaszság, illetve szemüvegviselet által
egyébként is relatív vélelmet. Az ezt követő deregulációs, majd feltételes lehetőség-szabályozási szakasz már a
probléma konszolidációjához tartozik.
547
E szempontból mellékes, hogy pl. a haditengerészet esetében a tetoválás voltaképpen ugyanolyan szervezeti
lojalitási szimbólum volt, mint a KuK hadsereg esetében a harcsabajusz és a szakáll.
548
A politika-tilalma és a véleménynyilvánítás példáit lásd a későbbiekben.
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törvényerejű rendeleti szabályozásából iktatta ki a parancsnoki engedélyezés feltételét a
szabályozási szinttel indokolva, a 23/1993. (IV. 15.) AB határozat a rendőrségi szolgálati
szabályzatból kényszerült hatályon kívül helyezni annak szervezeten belüli oldalát, immáron
tartalmi érveléssel. A két határozat közös indoka szerint a házasságkötés szabadsága az
önrendelkezési jogból levezethető, védett alapjog, amely a foglalkoztatási követelmények
körében, akár összeférhetetlenségként is korlátozható a testületi „…életformával járó
speciális helyzetek és körülmények, így az állami és szolgálati titok működéséhez fűződő
rendvédelmi érdekek, a fegyveres testület tagjaival szemben támasztott fokozott erkölcsi
követelmények stb…”549 miatt. A határozatok további közös eleme, hogy mindkettő a
jogbiztonság érdekében hosszabb határidővel írta elő az újraszabályozásnak is lehetőséget
biztosító megsemmisítést. A Hszt. ennek ellenhatásaként érintette a méltatlanság szabályai
között viszonylag terjedelmesen a hozzátartozó méltatlanságából eredő fel nem róható
megszűnési okot, amelynek preferenciális elemei már a Hjt.-ből kiszorultak.
Az emberi méltóság azonban a szervezet szempontjából nem feltétlenül konfliktusos helyzetű,
ráadásul a működési szabályok védelmet is biztosíthatnak az alapjognak a diszfunkcionális
elöljárói eljárással szemben. A 769/B/2006. AB határozat a katonai büntetőjog egyik sui
generis tényállását, az alárendelt megsértése bűncselekmény bírói gyakorlatban konkretizált
tényállását igazolta vissza a teljes exemplifikáció alkalmazhatatlanságára, hatásköri
hiányokra, illetve a katonai szankciórendszer komplexitására (fegyelmi eljárás lehetősége)
tekintettel. Ennek során a testület a kettős védett jogi tárgyat, a szolgálati rend és fegyelem
mellett az alárendelt emberi méltóságát is kiemelte.550 A fegyveres szervnek tehát az
állománya irányában van büntetőjogilag is szankcionált eljárási kötelezettsége az alárendeltek
(más tényállásokban az elöljárók) méltóságának védelme érdekében, ha a sérelem egyidejűleg
a szolgálati rendet is veszélyezteti. E határozat áttételesen az ombudsman alapjogi indokolási
elemét voltaképpen igazolta vissza: a szervezet a jogkövető magatartást gyakorló mellett
fellépve nemcsak annak helyzetét erősíti, de ténylegesen az összetartozást is. Az egyenruha
által is szimbolizált összetartozás kollektív kifejezése ugyanakkor kivételes esetben, az emberi
méltóságból levezetett kegyeleti jogokkal ütközve orvosolhatatlan jogsérelem kialakulásához
is vezethet a kellő körültekintés hiánya és/vagy a tiszteletadás abszolutizálása miatt (pl.
kiemelt jelentőségű temetés ütközése térben és időben az azonos temetőben folytatott

549

23/1993. (IV. 15.) AB határozat indokolás II. 1.
A tényállással kapcsolatban Balogh Elemér párhuzamos véleménye az állam intézményvédelmi
kötelezettségéhez kapcsolódást is felvetette.
550
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egyidejű temetéssel).551 Az egyenruha elemeként a névkitűző használata kapcsolódik az egyén
kilétének titkolhatóságához, illetve a hatósági fellépés esetén az azt elszenvedő azonosításra
irányuló érdekéhez. A törvényi úton nyilvánossá tett személyes adatok – a terrorelhárításban
érdekelt extrém helyzetek kivételével – ezeket az érdekeket hangolják össze.552

8.2.2. Az egyenruha közpolitikai megjelenését kísérő szabályozási problémák
(A szükségességre épített modell első áttörése – 2009. december)
„Az egyén állam iránti politikai-erkölcsi elkötelezettsége
elsősorban személyiségétől függ.(…) Az egyén állampolgársága mint az egyén jogi státusa, nem tekinthető az
érintett lojalitása – és így rátermettsége – egyetlen vagy
döntő bizonyítékának. A nemzetbiztonsági kockázat kétség
kívül indoka lehet a katonai szolgálati viszonyba való fel
nem vételnek, de ez nincs szükségszerű összefüggésben az
érintett kettős állampolgárságával…”553
Az egyenruhás állampolgár státusz szimbolikus megjelenése, az egyenruha egészen kivételes
helyzetben vált alkotmánybíráskodási tárgykörré, bár a szolgálati viszony központi eleméről
van szó. Az 54/2000. (XII. 18.) AB határozat az egyenruha egyéni azonosítást eredményező,
így egyúttal a rendőr információs önrendelkezési jogát törvényileg felhatalmazott körben
korlátozó elemeinek viselési kötelezettségét a rendeletben szabályozott módon a közhatalmat
elszenvedők oldaláról, valamint a szolgálati rend és fegyelem oldaláról egyaránt
visszaigazolta. Az érintettség háromszögében itt a szervezet jogszerű működésének és a
tevékenység elszenvedőjének érdeke együtt eredményezett védendő érdekkomplexumot,
amely akár az állományba tartozó –azonosítási alternatívák szerint eltérő mértékű –
veszélyeztetettségét is eltűri. Van tehát olyan szabályozási esetkör, ahol az alapjogi
mérlegelés legalább háromoldalú viszonyítás szempontjainak egymáshoz mérésére irányul.

551

Néhai Stefán Géza KBH főigazgató temetése – AJB 747/2010. számú ügy 2010. április.
„A Hszt. 203. § (3) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja nevét, továbbá a beosztására,
rendfokozatára és kitüntetésére vonatkozó adatot a hivatásos állomány tagja beleegyezése nélkül is
nyilvánosságra lehet hozni. (…)Az intézkedés alá vont állampolgárnak jogos érdeke az, hogy a hatósági fellépés
teljes időtartama alatt tisztában legyen a vele szemben intézkedő személyazonosságával ’egyediségével’. (…) Az
alkotmányos célnak egyaránt megfelelő módszerek közötti választás nem alkotmányossági kérdés.” 54/2000.
(XII.18.) AB határozat Indokolás III/2.1-2.2.
553
52/2009. (IV.30.) AB határozat Indokolás III/2.2.
552
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A régi Hjt.-t módosító 2009. évi CXLII. törvény kihirdetésével viszont – az egyenruha
nyilvános viselésével összefüggésben – a katonákra vonatkozó alapjogi szabályozás eddig
ismert kihívásaihoz képest minőségileg más típusú probléma jelent meg, ahol a társadalmi
elvárás-rendszer egyik szegmensének alapvetően eltérő logikájú megformálása történt. Igaz
ez akkor is, ha a Hszt. is párhuzamosan módosult. A két törvénymódosítás közös logikai
felépítésű 1., illetve 3.§-a,554 és a kapcsolódó nyugdíjas szabályozás az 1996-óta fennálló
rendszert lényegét változtatta meg az állományba tartozó / tartozott személyek egyenruhaviselési joga vonatkozásában a közérdekre hivatkozva, kivonva a nyilvános gyülekezést az
alanyi jogú egyenruha-viselet köréből, privilegizált szabályok kialakítása nélkül.555
Mindez az egyenruhával való esetleges visszaélés parlamenti pártok által egységesen
felvállalt preventív kizárása, tehát cél által meghatározott szabályozási irány volt. Az
eredmény: a régi Hjt. és a Hszt. utolsó Alkotmány alapján kiírt országgyűlési választások
évére belépő, tartalmilag azonos egyenruha-viselési korlátozási szabálya, ami viszont látensen
eljárási különbséget hordozott. A Hjt. módosítása ugyanis messze az alkotmányozó többséget
is meghaladó szavazataránnyal történt, a Hszt. viszont „csak” egyszerű többséggel módosult.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az érdemi kérdés mérlegelése mellőzhető, ha nem
orvosolható alaki hiba miatt lezárható megsemmisítéssel a vita.
A mérlegelés tehát legalább három szinten merülhetett fel: van-e kétharmados szabályozási
kötelezettség, lehetséges-e az egyenruhás gyülekezés kizárása, más olvasatban az
egyenruhások kizárása a gyülekezési jog gyakorlása alól, illetve szükséges és arányos
korlátozásról van-e szó, tehát az elérni kívánt alkotmányos cél megvalósítása érdekében a
legkisebb lehetséges korlátozási szintre irányul-e. A politikai rendszer résztvevői, köztük a
köztársasági elnök is vélhetően megengedő választ adott: a demokratikus intézményrendszer
védelme érdekében szükségessé válhat a gyülekezési jog gyakorlási módjára vonatkozó
korlátozás akkor is, ha a korábbi szabály értelmezése, vagy a törvényjavaslat eredeti szándéka
alapján az érdekképviseleti tevékenység privilegizált szabályozása elvárható lett volna. A
releváns parlamenti pártok egyenruhával kapcsolatos veszélyérzetét ugyanakkor a megengedő
554

A régi Hjt. 23. §-a helyébe javasolt szöveg: „23. § Az állomány tagja a választási eljárásról szóló törvény
hatálya alá tartozó gyűlésen egyenruháját nem viselheti. Egyéb politikai rendezvényen, illetve a gyülekezési
hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényen egyenruháját csak a Honvédséget képviselő személyként, az
állományilletékes parancsnok engedélyével viselheti.”
555
„Ismeretes, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megítélése szerint is az alapjogok indokolatlan
korlátozását jelenti a szakszervezet által szervezett demonstráción az egyenruha viselésének tilalma. Ezért, a
Honvédszakszervezet elnökségének döntése értelmében, december 14-én levélben fordultunk Dr. Sólyom
Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez, a Magyar Honvédség főparancsnokához(…) éljen az alkotmányban
biztosított vétó jogával…” Mészáros (2010) 13. p.
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szabály esetleges visszaélésszerű használata ténylegesen kijátszhatóvá tette: feltételezve egy
politikai rendezvény társszervezőjeként fellépő szakszervezetet,556 annak jogosultsága az
egész rendezvény egyenruhás jellegének lehetőségét is megteremthette volna. Ha tehát nem
sui generis alapjogi korlátozásról, hanem – célja szerint – alkotmányos rendszer-védelmi
szabályról van szó, annak bevezetése nem tűrhetett kivételt.
A félelmet keltő egyenruha, vagy összetéveszthető ruházat tömeges viseletéhez képest még
nagyobb veszélyt jelent a közhatalmat megtestesítő egyenruha és a más csoportok
szimbólumainak keveredése. Ha nem alapjogról van szó, a korlátozhatóság megalapozásához
nem feltétlenül alkalmazandó a szükségességi-arányossági teszt, a tárgyilagos mérlegelés
szempontjából racionális érvrendszer is elégséges. Ha azonban a politikai tevékenység
korlátozásának alkotmányos tilalma által visszaigazolható alapjog-korlátozó szabályról van
szó, annak alkotmányos kapcsolódási pontja az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt az
alkotmányos szabályra visszaható módon tehető vitássá. A kockázat egy formális res iudicata
döntés, vagy pedig az Alkotmány 40/B. §-án alapuló rendszer hosszabb távú kudarca volt.
Összességében

a

2006-ban

parlamentbe

jutott

pártok

egyenruhával

kapcsolatos

intézményvédelmi igénye annak árán eredményezett minden korábbinál szigorúbb szabályt,
hogy a bevett módon jogkövető érdekképviseletek tevékenységének módszerbeli korlátozása
az alkotmányos vita valamennyi intézményét érintő eljárás-sorozat veszélyét hordozta egy
olyan időszakban, amikor a Honvédség tevékenységének meghatározó részét képező missziós
tevékenységekkel kapcsolatos, az anyagi ellátásokat kifogásoló érdekképviseleti aktivitás
hazai lehetőségei lezárultak. A több mint tíz éves NATO -, valamint öt éves EU tagság
viszont a nemzetközi kontroll-intézmények fokozottabb beavatkozása felé tolta el az
érdekérvényesítés

hangsúlyait.

intézményrendszerbe,

növelve

Ennek

jelei

azt

alapvető

az

visszaszűrődnek

a

ellentmondást,

hazai
amely

jogvédelmi
a

külföldi

szolgálatteljesítés háború-közeli körülményei és a békeidőszaki szükségességi-arányossági
mérce önkéntes alapjogi korlátozás által korrigált értelmezési rendszere között fennállt.
A politika által tematizáltan tehát olyan szabály jött létre, amely a politikai és érdekképviseleti
intézményrendszer egyes intézményei által eltérő hangsúlyokkal értelmezve, a szolgálatteljesítési szabályrendszer alappilléreinek jogon kívülivé válásának a lehetőségét is hordozta.
A nemzetközi szolgálatteljesítés jogi akadályainak lebontása helyett így létrejöhetett egy az

556

A későbbiekben a Szolidaritás Mozgalommal perszonálunióban működött az FRDÉSZ (Fegyveres és
Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége).
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Európai Unió vagy a nemzetközi emberi jogvédelmi intézményrendszerre alapozott
következmény-tömeg, amely a nemzetközi katonai tevékenységre vonatkozó szabályrendszer
más minőségű, de adekvát tartalmú megjelenését,557 rosszabb esetben a nemzetközi katonai
együttműködés jogszerű formájának ellehetetlenülését eredményezhette volna.
A jelen fejezet ezért a 2009. évi CXLII. törvény tartalmi összefüggéseket mutató 1., 2. és 28.
§-át elemzi tekintettel a Honvédség feladatrendszerének és a katonák alapjog-korlátozásának
összemérésén túli új szempont megjelenésére, amely a szükségesség-arányosság szempontjait
egészíti ki. A korlátozás igényét ugyanis a hadsereg működése önmagában nem alapozta meg,
szükséges volt a hadsereg-kép, illetve az alkotmányos modell védendő jogtárggyá minősítése
is. Azt, hogy az új elemek kellőképpen megalapozhatták-e a katonák sajátos alapjogi
korlátozását, alapvetően befolyásolja, hogy az egyenruhás állampolgár doktrínája az
egyenruha szolgálati tevékenységen kívüli viselését is alapjogi kérdéssé emeli-e.558
A köztes Hvt. – a nemzetközi hadijog ’kombattáns’ fogalmára tekintettel – a 145. §-ban a
nyugállományúak kivételével kizárólag a tényleges katonai állomány egyenruha-viseletét tette
lehetővé a rendszeresített formában, rendfokozattal ellátva. Kapcsolódó szabályokat
tartalmazott a régi Hjt., rendeleti szinten pedig az Öltözködési szabályzat kiadásáról szóló
9/2005. (III.30.) HM rendelet, amelynek 1. pontja összekapcsolta az egyenruha viseletét a
Honvédséghez tartozással. Az egyenruha szabályos viselete a szervezeten belül a fegyelmi
oldalról volt biztosított, a tényleges állományon kívüli személykör esetében ugyanakkor az
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet fegyveres szervi
terminológiája miatt az első Hjt. hatályba lépése óta aggályos volt, ténylegesen sokáig
mellőzésre került.559
Az Alkotmány 8. § (1) bekezdése szerint az állami alapjog-védelmi kötelezettség a békés
gyülekezést, valamint a nem tiltott célú egyesülethez tartozást is érintette, az alapvető jog
pedig csak szükséges és arányos módon, de a lényegi tartalom érintése nélkül volt
korlátozható. Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett európai emberi jogi egyezmény 11.
557

A nemzetközi humanitárius jog másik állam – egyén viszonyrendszerén kívüli szabályrendszere helyett elvi
megoldást a NATO/EU kettős kötődésű országok szolgálati jogi problémáinak elmélyülése, vagy pedig a közös
katonai szervezetek közös nemzetközi szolgálati jogi szabályozásainak igénye válthat ki. A nemzetközi jogi
szabályozás meglévő határairól lásd: Lattmann (2009) 83-92.pp.
558
A kérdésfeltevés azonban a politikum ingerküszöbét nem érte el.
559
A szabálysértési joganyag törvényi újraszabályozásáig az egyenruha védelme a fegyveres szervekre
korlátozódott, amely fogalomból – a régi Hjt. hatályba lépése pillanatától – a katonák kiszorultak. A
szabálysértés / közigazgatási bírság tárgyává tett normaszegésekkel szemben felvethető, hogy az ország
szegényebb tájain az őszi munkák, illetve a horgászat szinte elengedhetetlen kellékének számított a zöld
gyakorló…
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cikke pedig a gyülekezés és az egyesülés joga körébe vonta a szakszervezet-alapítás illetve
ahhoz való csatlakozás szabadságát is, melyek viszont demokratikus társadalomban a
nemzetbiztonság és közbiztonság védelme, valamint a zavargások elkerülése érdekében
korlátozhatók, illetve e jogok gyakorlását a fegyveres erők és más állami szervek körében a
fokozott felelősség érvényesítése érdekében törvény korlátozhatja. Utóbbi alkalmatlan,
aránytalan és a legenyhébb szintet meghaladó mértéke ugyanakkor alkotmányellenes.
A korabeli érdekképviseleti interpretáció szerint, ha a Honvédség működésének hűségen és
áldozatkészségen alapuló rendje nem fér össze a pártérdekekkel, a depolitizálási igény csak a
politika szűk, pártpolitikai szeletére vonatkozhat, a tág politikai döntés-befolyásolási igényre
már nem. Különösen védett az érdekvédelmi célú gyülekezés, mivel sztrájkjog hiányában az
eszközrendszer kiüresítéséhez vezethet. A szakszervezeti gyülekezési jog a tág értelmű
politika-befolyásoló tevékenység kitüntetetten védett részterülete, ahol nem jelenik meg a
pártpolitika, mivel a szolgálati körülményekkel összefüggő jogokra irányul. Az érdekképviseletek elkülönült feladatai elégséges garanciát nyújtanak a pártpolitikától elkülönülésre, így
e körben az egyenruha-viselés korlátozása nem feltétlenül indokolt. Az alapjog-kiterjesztő
értelmezés szerint az egyenruha-viselet csak kifejezett jogszabályi tiltásnak vethető alá, illetve
törvényben szükséges garantálni az érdekképviseleti gyülekezés privilegizált szabályát. A
szolgálati jogok és jogos érdekek képviseletére létrehozott szervek és szövetségek jogállási
törvényben szabályozott feladataival összefüggésben szervezett gyűlések esetében a viselési
rendnek megfelelő, egységes egyenruha-viselet engedélyezéstől mentes alanyi jogára irányult
az igény. Az érdekképviseleti egyenruha-tilalom ugyanis demokratikus jogállamban
szükségtelen korlátozás, amely a Rekvényi ítélet átmenetiségét követően nemzetközi emberi
jogi bírósági szinten az Alkotmány 40/B. § (4) és (5) bekezdésének hatályon kívül helyezését
is kikényszeríthette volna. Privilegizált érdekképviseleti szabály hiányában pedig mind a
parancsnoki mérlegelésen alapuló engedélyezés, mind az ex lege tilalom indokolatlan
aránytalan korlátozás, a hadsereg társadalmi megítélése pedig nem lehet konkuráló védett
jogtárgy. Az egyenruhás állampolgár-jelleg megköveteli, hogy a szolgálat érdekérvényesítési
aspektusa is az egyenruhás megjelenés jogába tartozzon, mint a szolgálati tevékenység része.
A hadkötelezettségi viták során említést nyert a „haza védelmének szent kötelessége”, amely
a pártállami Alkotmány korai szövegváltozatában anakronisztikusan megjelent. Az idézet
„szent jog és kötelezettség” változatban is említést nyert, a korábbi nemesi vármegyei
védelem-szervezési módját is beemelve, alanyi jogi olvasattal kiegészítve a kötelezettségi
megfogalmazást. Hasonló jog / kötelezettség átértékelődésen ment át az egyenruha is: a
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hadkötelezett civil ruha viselete eredményezett alapjogi vitát annak tudomásul vételével, hogy
a hivatásos állomány civil ruházata a bejárás során nem korlátozható, nem írható elő tehát
kötelezően az egyenruha viselete a szabadidő terhére.560 E ponton tehát a hadijoggal is
összefüggő egyenruha-viselési kötelezettség határterületén jelent meg a civil ruha használata.
Az érvelés megfordítása az egyenruha szolgálaton kívüli igénnyé válása: nem a szolgálati
helyre bejárás lett a vita tárgya, de a „társasági eseményeken” való egyenruhás megjelenés, a
némileg militarizálódó társadalmi gondolkodás következményeként értékelhetjük az
egyenruhás döntés-befolyásoló igény megjelenését. Társadalmi presztízs hiányában az
érdekképviseleti tiltakozások egyenruhás, vagy attól eltiltott jellegének nem lett volna
jelentősége. Utóbbi nélkül fel sem merült volna a ’bármikor jogosult vagyok az egyenruha
viselésére’ érvelés, mint a jogiasított igény, amely érdekképviseleti megfogalmazásában
kompenzációs igényt is hordozott a sztrájkjog hiányának ellentételezéseként.
Kivételként ugyanakkor a nyugállományúak esetében kétségtelenül jogosultságról volt szó: a
Hszt. szerkezetileg az alábbi felépítést mutatta: jogosultsági kitétel, személyes kizárás a
jogviszony felróható megszűnési módja miatt, tartalmi tilalom a politikai rendezvényen
egyenruha-viseletre, utólagos személyes méltatlansági eltiltás: nyilvános megbotránkoztatás /
szervezeti megbecsülés- és tekintélyrombolás / szándékos bűncselekmény miatt kiszabott
szabadságvesztés.561 E szabályozási rendszerben a nyugállományúak esetében a jogosultság
eredendő korlátja volt a fegyveres szerv tekintélyének védelme: ennek sérelme a jogosultság
megvonását eredményezhette. A régi Hjt. 2009 végéig hatályos nyugállományú rendelkezései
e logikát részben a hadijogból eredő katonai kiegészítésekkel tartották fenn:562
 igazolható „jogosultság” a viselésből eredő magatartási előírásokkal, a „joga van”
terminológia helyett megengedő szabály alkalmazásával,
 tartalmi tilalom: politikai rendezvényen tilalom, a külföldi viselet formakényszer
nélküli engedélyhez kötése,
560

Veszélyességre hivatkozással ezen túl az egyenruhában közlekedés lehetősége biztonsági intézkedésként
esetenként kifejezetten tiltott is a nemzetközi gyakorlatban, vélelmezett terror-célpontok esetén.
561
A szabályozás struktúrája: Hszt. 204. § (1) a nyugállományban kivételekkel az egyenruha viselhető + nyá
megjelölésű rendfokozat viselhető. (5) Ezek alól + a szolgálati lakás bérletének folytatása alól kizáró ok, ha a
jogviszony felróható módon szűnt meg. Generális tilalom: 205. § (1) a politikai rendezvényen egyenruha
viselésére. (2)-(3) bekezdés alapján utólagos méltatlanság megállapítása, ha egyenruhában nyilvánosság előtt
megbotránkoztató magatartás tanusítása, a fegyveres szerv presztizsét romboló tevékenység folytatása, vagy
szándékos bűncselekmény miatt elítélés.
562
Az azonos funkciójú Hjt. 230. § szerkezete eltérésekkel beazonosítható volt: az (1) bekezdés hatálya alá volt
szerződéses katonák is bekerülhettek a hivatásosok mellett, rokkantság esetén, a (2) bekezdés a politikai
rendezvényen egyenruhaviselet teljes tilalma mellett a külföldi viselet engedélyhez kötését tartalmazta, a (4)
bekezdésben megjelent az egészségi okú eltiltás lehetősége. A (6)-(8) bekezdés részletesebb eljárási
rendelekzések mellett vonatkozott az utólagos eltiltás megegyező esetköreire, a (9) bekezdés pedig a kivételes
egyszeri előléptetés lehetőségét tartalmazta.
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 személyes kizárás a jogviszony felróható megszűnési módja miatt,
 egészségi állapot miatti korlátozás lehetőség (más dimenziójú tekintély-védelem),
 (utólagos) személyes méltatlansági eltilthatóság részletes eljárási szabályokkal és
jogorvoslattal: nyilvános megbotránkoztatás / szervezeti megbecsülés- és tekintélyrombolás / szándékos bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés.
Összességében tehát a nyugállományúakra 2009 végéig vonatkozó egyenruha szabályok
esetében vált törvényben nevesített joggá a fegyveres szervre jellemző kötelezettség. Az
egyenruha-viselést megengedő szabály ugyanakkor eredendő korlátozásként hordozta a
fegyveres szerv / Magyar Honvédség tekintélyének részben eltérő védelmi kötelezettségét. Az
egyenruha viselete nem alapvető jogot, hanem a törvény által feltételekkel biztosított
jogosultságot, kedvezményt, amelynek korlátozhatósága nem függött a szükségességiarányossági teszttől. Még akkor sem, ha a hivatásosok egyenruha-viseleti kötelezettsége és a
nyugállományúak lehetősége a nyilvános

rendezvényeken az érdekvédelem

során

kapcsolódhatott. Más oldalról az egyenruha tömeges viselete önmagában is alkalmas
másokban félelem keltésére, így annak szabályozatlan formája kerülendő: különösen az
összetéveszthetőség mások jogainak gyakorlása, akár a szervezet hivatalos álláspontjának
látszata szempontjából is aggályos. Mindez azonban a kommunikációs alapjog-csoport
szempontjából mérlegelendő elsődlegesen.

8.3.

A véleménynyilvánítás részterületei
„A szolgálati rend megtartásához fűződő érdek a sajátos
katonai

függelmi

viszonyok

közepette

tilalmakat

indokolhat, amelyek a katonának a szervezeten belüli
közösségi magatartására vonatkoznak. (…) A katonai
szolgálati rend és a függelmi viszonyok elleni csoportos
szembeszegülés kizárására és megelőzésére rendelt
tilalmak azonban nem terjedhetnek odáig, hogy az
érintett jog alapvető rendeltetésének érvényre jutását
meggátolják, mert ez az alapjog lényeges tartalmának
korlátozása lenne.”563

563

51/1991. (X.19.) AB határozat Indokolás III. 3.
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A régi Hjt. hatályba lépésével a Hszt. rendvédelmi szervekre korlátozódó alapjogi, illetve
elkülönülten kezelt érdekképviseleti fejezetéhez képest a szabályok részben rendszer-, részben
normaszöveg-szinten változtak.564 A szabályozás minden esetre érvényesítette azt a
jogkorlátozási elvet, hogy az önkéntes jogviszony-létesítés miatt a beleegyezés nagyobb
alapjogi

korlátozhatóságot

eredményez, mint

a hadkötelezettség egyoldalú

állami

akaratnyilatkozata és nincs az alapjogoknak a beleegyezés által nem érinthető magja. Az
alapjog még jobban korlátozható a nemzetbiztonsági érdek kapcsolódása miatt a katonai
nemzetbiztonsági fejezetben. A befogadott képviselői módosító javaslatokból eredően
ugyanakkor a korlátozás mértéke időben/térben differenciálhatóvá is vált, tipikusan a
kapcsolódó érdekképviseleti vonatkozásokban: műveleti területen a feladatok miatt az
érdekképviseleti tevékenység korlátozott, garanciái csak összeegyeztethetőség esetén
maradhattak fenn.565
A régi Hjt. tehát rendszerszinten háromosztatú alapjogi korlátozási szemléletet vezetett be,
amely elkülöníti a békeidejű feladatok ellátását az intenzív nemzetközi együttműködési
műveletektől, ahol az alapjogi szint fogalmilag alacsonyabb,566 illetve a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok érdekképviseleti rendszere lényegében különálló alrendszert
alkot. Ehhez képest a politikai tevékenységgel, vagy annak befolyásolásával összefüggő
alapjogok vonatkozásában a 21. §-ban minimális korrekcióval fenntartotta az Alkotmány
40/B. § (4) bekezdéséből eredő párttagság tilalmát (a párttisztség elhagyása a tagsági generális
tilalom részeként indokolható), és a párt hozzáállásától függetlenül nemcsak a nevében, de az
érdekében történő közszereplés is a tilalmazott maradt. A szerződéses állományra a (2)
bekezdés szerinti párttagság-felfüggesztési kényszer az Alkotmány 40/B. § (5) bekezdése
alapján annyiban volt bírálható, hogy a passzív tagság szüneteltetési kényszere nem lépte-e túl
a korlátozási felhatalmazást.567
Az érdekképviseleti tevékenység megmaradt a politizálás tilalma privilegizált elemének: az
51/1991. (X.19.) AB határozat továbbhatásaként az egyesülési és véleménynyilvánítási jog
564

Tekintettel arra, hogy a Hjt. 2001-es elfogadása 95%-os támogatottsággal történt, a korábban tipikus
kétharmadossági csapdát ezúttal mellőzhetjük.
565
Till (2002 b) 16. és 25-26.pp. A legjellemzőbb példa erre a szakszervezeti kifogás lehetőségének teljes
kizárása a műveleti területen.
566
„A közös humanizálási igény ellenére a katonák standardjai csak alacsonyabb szinten biztosíthatók annak
érdekében, hogy a misszió színhelyének lakói szempontjából az általános jogi színvonal javuljon. Ez az a
dilemma, amelyre a szövetségi és az uniós közös tagság által kiváltott jogfejlődés még nem találta meg a
megnyugtató, a szükségesség és az arányosság összhangjára épülő szabályozási módszert.” Till - Dankó (2009)
68. p.
567
Till (2002 b) 18-19.pp.
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korlátozhatóságába az érdekképviseleti tárgykör annyiban lett bevonható, hogy a szolgálati
törvény(ek) a szakszervezeti működés teljeskörű szabályozására törekedtek. Egyesülési jogi
kapcsolódásként viszont vitatott volt, hogy bírói ítélet hiányában a honvédség feladataival
ellentétes célú szervezet megállapítható-e, illetve elhatárolható-e a régi Hjt. 24. § (3)
bekezdésének kötelező tilalmi, illetve tilalmazási lehetőségi fordulata. A beosztással és
hivatással össze nem egyeztethető szervezet, illetve a bizonytalan szolgálati érdek sérelme
vagy veszélye ugyanis az eltérő joggyakorlat, vagy a tilalmi tendencia veszélyét hordozta.568
E kérdések a régi Hjt. első hét évében döntően elméletben merültek fel: az egyesülési és
gyülekezési jogra vonatkozó Hjt. 23-24. §-ok alkotmányossági megítélésének a határterületi
jellegét a Kommentár is exponálta: az egyesülési jogban visszaigazolta a 24.§ érdekképviseletekre vonatkozó megengedő szabályát, a csatlakozási tilalmat pedig igazoltnak látta a
haza védelmi kötelezettség megvalósításával szemben álló (pl. anarchista) csoportok esetében,
a politikai tevékenység korlátait csak a pártpolitikai részben ítélte védhetőnek, különösen a
rendvédelmi szervek állományára.569 A gyülekezés körében viszont a közrend és közbiztonság
miatt igazolt korlátozásnak ítélte a szolgálati helyen a nyilvános rendezvény egyenruhaviseletének állományilletékes parancsnoki engedélyezését, ugyanakkor a 23.§ szerinti
politikai rendezvényen való részvételnél a békés jelleg és az egyenruha összehangolhatóságát
eseti mérlegelési jogkörbe sorolta. Utóbbi körben az általános törvényi tiltás a gyülekezési
szabadság lényeges tartalmát érinthette:570 érvelése szerint helyesebb lett volna a cél által
kötött parancsnoki mérlegelés, mint a fogalmilag túlzott generális tilalom. Ezzel szemben az
önkéntes vállaláson alapuló érvelési rendszert a 70/2009. (VI. 30) AB határozat teljesítette ki.
Az indokolás III. pontjának meghatározó érvelési elemei szerint:
 a régi Hjt. viszonyát a Hszt.-hez a Hvt. együtt-alkalmazási kötelezettsége színezte;
 a Hjt. lényegileg foglakoztatási törvény, ahol az anyagi lét biztosításáért munkaerejét
rendelkezésre bocsátó gyengébb fél, a foglalkoztatott jogi védelme indokolt;
 a munka jellege, így a foglalkoztató és a foglalkoztatott sajátos jogai és kötelezettségei
miatt az indokolt és mérlegelt körben sajátosságokat tartalmazhat a szabályozás;
 a Hjt. a közszolgálat más területeihez képest az önkéntes vállalásra és a jogkorlátozás
helyett hivatkozott önkéntes joglemondásra tekintettel életvitelbeli korlátozásokat
eredményezhet a közhivatal-viselés körében, emeltebb javadalmazásért;571
568

Till (2002 b) 21. p.
63. § 6-7. bekezdés In: Jakab (2009) 2322-2323. pp.
570
62. § 22 és 30. bekezdés In: Jakab (2009) 2312. és 2315. pp.
571
„Az Alkotmánybíróság az 52/2009. (IV. 30.) AB határozatában arra is rámutatott, hogy az említett
569

229

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

 a közszolgálati átlaghoz képest fokozottabb fizikai-pszichikai megterhelés, szigorúbb
függelmi rend és fegyelmezettség, valamint veszélyes helyzetben az áldozat- és
kockázatvállalás a feladat jellegéből ered, amely nemcsak a harctevékenységre, de a
begyakorlás életben maradási esélyeket fokozó idejére is vonatkozik;
 a megterhelés ellentételezése a sajátos szolgálati nyugdíjrendszer és az egészségügyi
ellátások emeltebb mértéke az anyagi juttatásokon túl;
 a katona szabadon dönt a jogviszony létrejöttéről és fenntartásáról, de az alapjogi
korlátozás csak az elérni kívánt célhoz képest lehet szükséges és arányos mértékű.572
Ha a régi Hjt. alapjogi és szolgálatteljesítési szabályainak alkotmányosságát korábban érintő
kérdésfeltevéseket vizsgáljuk, a tevékenység sajátosságára vonatkozó alkotmányos érvek
elégségesek a rendszer egészének visszaigazolásához. Ez még a halálbüntetés eltörlése
érdekében

abszolutizált élethez

való

jog

honvédelmi

folyományára is

igaz:

az

Alkotmánybíróság a kockáztatás kötelezettségét elismerte a háborús körülmények között.
Félretéve azt az kérdést, hogy a professzionális-önkéntes haderőben az élethez való jog
kockáztatása

nagyobb

mértékben

elvárható

lenne-e,

a

hadkötelezettség

békeidejű

megszüntetésének másik aspektusa témánk szempontjából figyelmet érdemel: a megszűnt
kötelezettség és a biztonság hiányérzetének eredőjeként a fegyveres társadalmi presztízs
felértékelődése, vagy legalábbis a társadalmi-kommunikációs veszélyforrásként értékelése.

8.3.1. A kommunikációs jogcsalád közös őstörténete
A honvédségi érdekképviselet lehetősége majd eszközei kialakítása érdekében több
szakaszban zajlott a szervezési és szabályozási folyamat, magában hordozva a részleges
sikereket és a visszalépéseket, bár a kiterjesztő trend nem volt egyértelműen kimutatható. A
szükségességi probléma sarokköve az érdekelt csoportok kiterjedtségén és a bonyolult,
részleges érdek-egybeesésekből adódó, eshetőleges eredményekkel is leírható, amelyben a

korlátozásokat a katonák az állam szolgálatára vállalják. Ezért a katonai szolgálati viszonyra vonatkozó
szabályok alkotmányosságát az Alkotmány 70. § (6) bekezdésében rögzített közhivatal viseléséhez való jog
alapján kell megítélni, melynek értelmében minden magyar állampolgárnak alkotmányos joga van közhivatal
viselésére, ami csak rátermettségétől, képzettségétől és szakmai tudásától függhet. (ABK 2009. április, 436,
438.)” 70/2009. (VI.30.) AB határozat Indokolás III.
572
„Az Alkotmány 5. §-ában és 40/A. § (1) bekezdésében foglaltak megvalósítása érdekében indokolt és
szükséges, hogy azon személyek meghatározott alapjogait, akik ebben közvetlenül részt vesznek (azaz a katonák
alapjogait) más személyekhez képest szélesebb körben korlátozzák. (…) Az állam az állomány elégtelen létszáma
miatt nem hivatkozhat alkotmányos kötelezettsége teljesíthetetlenségére, s a meglévő állomány terheinek
növelésével (alapjogai aránytalan korlátozásával) nem ellensúlyozhatja a létszámhiányból eredő nehézségeket.”
70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás III.
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kulcsszó a fegyveres szervek politikai tényezővé válásától való félelem, az 1994-re
Alkotmányba emelt politikamentesség. A folyamat kiinduló pontja a Honvédszakszervezet
jogelődjének létét ténylegesen visszaigazoló 51/1991. (X.19.) AB határozat volt, amely az
alkalmatlan eszközzel elkövetett szabályozások bírálati sorozatába is beleillik: a Szolgálati
Szabályzat rendeleti szintű szabályaiba iktatott politikai védelmi elemek közül a normaszint
eredendő elégtelensége miatt formahibás szabályok kerültek hatályon kívül helyezésre,
ellentétben a korábbi szabályok formai megengedhetőségével, amely csak kisebbségi
véleményt eredményezett. A korabeli tilalmak ugyanakkor a többpártrendszer kialakulása
során a hadsereg politikán kívül rekesztését voltak hivatva biztosítani (amikor a korábbi
állampárt tagsága a közelmúlt öröksége volt a tiszti állomány domináns részénél), ennek során
azonban túlzó általánosítások is a szabályozás körébe csúsztak. A megsemmisített 10/A-10/E.
pontok egyesülési és gyülekezési jogi vetületei az alábbi elemeket tartalmazták:
 a szolgálati helyen politikai vagy egyéb társadalmi szervezet alapításának generális
tilalma a befogadásra is kiterjedő módon (10/A)
 a szolgálati helyen párt / társadalmi szervezet nézetei terjesztésének tilalma (10/A)
 szolgálaton kívüli társadalmi szervezeti részvétel szabadsága tiltott tárgykörökkel:
elöljáró, szolgálati viszony, szolgálat teljesítésének érintettsége/társadalmi megítélése,
összességében a katonai szolgálattal kapcsolatos információk generális kizárása (10/B)
 felhatalmazás kivételével politikai-katonai szakértői tevékenység tilalma (10/C)
 a társadalmi szervezeti tevékenység egyenruhás tilalma: a ’látszat’ elkerülése573 (10/D)
 a sajtónyilatkozat elöljárói engedélyhez kötése egyéni vagy szervezeti szinten a
katonai tevékenység vagy a személyi állomány vonatkozásában (10/D)
 a parancsnok társadalmi egyeztetési tilalma, a mandátum központosítása (10/E).
A megsemmisített alcím egészéről elmondható, hogy az egyesülési jog gyakorlása helyett a
tilalmak legalább annyira a véleményszabadság korlátozására irányultak, mint az egyesülésigyülekezési jogok vegyes kezelésére: a formahibás szabályozás szándéka ugyanakkor a
rendszerváltás politikai-társadalmi aktivitásának a honvédségi szervezetrendszeren kívül
tartására irányult, ami akár védendő jogtárgyként is értékelhető lett volna. Az
Alkotmánybíróság e korai határozatában ugyanakkor értékelve a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya 22. cikke szerinti demokratikus társadalmi korlátozhatósági
573

„A 10/B. pontban említett társadalmi tevékenység során a katona egyenruhában nem jelenhet meg, nem
keltheti azt a látszatot, hogy véleménye, nyilatkozata, állásfoglalása vagy bármilyen más megnyilatkozása a
fegyveres erők vagy annak személyi állománya véleményét vagy állásfoglalását tükrözi” A fegyveres erők
6/1987. (X.15.) HM rendelettel kiadott szolgálati szabályzatának AB által megsemmisített 10/D. pontja.
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kitételt, tartalmilag is aggályosnak ítélve „a politikai és egyéb célú társadalmi szervezet”
alapításának kivétel nélküli tilalmát, vitatva a tilalmi jellegében megnyilvánuló (abszolút)
mértéket az arányosság és elkerülhetőség vonatkozásában, és felvetve a lényeges tartalom
sérelmét is. A határozat aszimmetriája ugyanakkor, hogy büntetőjogi/rendszertani analógiák
alapján, négy különvéleménnyel nem iktatta ki a kollektív panasz formahibával nem terhelt,
korábbi tilalmait.
E korai döntés a szövegkörnyezetből kiragadta a 10/A. pont szerinti, honvédségen belüli
szervezetalapítás kérdését, amely az érdekképviseleti problémafelvetés támogatási igényéből,
mint ’policy’-ból eredő metodikai hiba. A politikai és társadalmi szervezetek akkoriban még
nem voltak differenciáltak: későbbi meghatározó pártok mozgalmi korszakukat élték, és
kerülték az elnevezés használatát. Így a túlzott tiltás legalábbis szociológiai alapja adott volt.
Ehhez képest a hatályban tartott 841. és 842. pont a panaszjog kollektív formáit tilalmazta,
ellentétben a panaszjog vagylagos alkotmányos megfogalmazásával. Míg az indokolás III.
pontjában jelzett miniszteri vélemény szerint a formahibásan beiktatott korlátozó
rendelkezések ”a fegyveres erők különleges szolgálati viszonyai által indokolt mértéket nem
lépik túl”, a szükségességi érvelést az Alkotmánybíróság az ügyben tartalmilag összefoglaló
jelleggel vizsgálta, a gyűjtőfogalomra alapított teljes tilalmat utasítva vissza. Megjelent
ugyanakkor az újraszabályozásra biztosított mintegy fél évben, illetve a Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
összevetésében annak lehetősége, hogy olyan szabályozás valósuljon meg, amely
arányosságában és céljában a teljes tilalmi szint alatt védhető. A tartalmi megengedhetőség
vonatkozásban a különvélemény tovább is lépett a nem formahibás tilalmak meghaladása
érdekében, különbséget téve a csoportosan, mások nevében történő kollektív panasz
indokolatlan tilalma, illetve az általuk szükségesnek és elégségesnek minősített „alakzatban,
őrségben, ügyeleti szolgálatban és kötött foglalkozás alatt” tilalmi formákkal. Érvelésük
egyúttal a szűk értelmű érdekképviseleti tevékenységen is részben túlmutatott:574
Az Alkotmánybíróság döntéséből következett, hogy az érdekképviseleti tevékenység nem
maradhatott a parancsnoki gondoskodás körében monopolizálható, tehát az önszerveződés a
tiltott/tűrt kategóriából a tűrt/támogatott kategóriába került, a politizálás kizárása viszont nem
került le a napirendről. Megmaradt az a rendszerszintű ellentét, amely a rendszerváltozás
574

„A szervezkedés lehetővé tétele és az ’összebeszélés tilalma’ nem fér össze. Ha pedig az új szabályzat a
csoportos panaszt csak érdekvédelmi szervezeten belül engedné meg, ez diszkrimináció lenne a szervezeten kívüli
katonák szempontjából.”Ádám Antal, Kilényi Géza, Vörös Imre és Zlinszky János különvéleménye, 51/1991.
(X.19.) AB határozat
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egyesülési jogból eredő társadalmi-közéleti aktivitásának következtében az érdekképviselet
formális keretek közé terelése, illetve a korábban egyirányú pártpolitikai befolyás pluralizálás
helyett alkalmazott depolitizálási iránya között keletkezett.575 Az Alkotmánybíróság
ugyanakkor a fegyveres erők, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományának politikamentessége Alkotmányba emelését megelőlegezve is védte a hatalmi
ágak összecsúszását akadályozó összeférhetetlenségi megoldásokat, nevesítve a fegyvereseket
is576 és fellépett az aktív és passzív választójog elválasztására irányuló törekvések ellen is.577

8.3.2. A politika tilalma és a véleménynyilvánítás következményei
A következő vitasorozatot a politika-tilalmat alkotmányos szintre emelő 1993. évi CVII.
törvény váltotta ki, amely a fegyveres erők és egyes rendvédelmi szervek (a rendőrség és a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos állománya esetében a párttagságot és a
politikai tevékenységet generálisan megtiltotta. Az Alkotmánybíróság hatásköre hiányának
megállapításával elutasító végzést hozott,578 az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig a
Rekvényi kontra Magyarország ügyben579 alkotmányos szabályt ütköztetett az emberi jogok
nemzetközi egyezményben garantált standardjával. A Bizottság megítélése szerint az Európai
Emberi Jogi Egyezmény 10. és 11. cikkében biztosított véleménynyilvánítás szabadsága és
gyülekezési jog sérelme merült fel: azonos szavazatarány mellett az első sérelmét felvetették,
a másodikét viszont nem. A bizottsági érvelés szerint a véleménynyilvánítási tilalom
homályos és túl általános, ezért nem tekinthető a „törvény által előírtnak”. A bírósági érvelés
szerint a demokratikus társadalomban központi jelentőségű politikai vita lehetősége a
véleménynyilvánítás sajátos aspektusa, amely a katona személyekre és az államigazgatás

575

Zárótanulmány 99-100. pp.
„Az összeférhetetlenség intézményének egyik alapvető rendeltetése a hatalom megosztásának, az
államhatalmi ágak elválasztásának biztosítása. (…) A polgármesteri tisztséghez kötődő, a rendőrség hivatásos
állományú tagjait is érintő vizsgált összeférhetetlenségi rendelkezést a rendőrségnek mint fegyveres testületnek
elkülönült hatalmi pozíciója, hierarchikus felépítettsége teszi szükségessé.” 1158/B/1990/7. AB határozat
Indokolás II/2-3.
577
„Sem az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdésében, sem a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi
szabályok nem jelentik azonban egyszersmind az érintett személyek passzív választójogának olyan irányú
korlátozását, amely kizárná az országgyűlési választásokon jelöltként való indulásukat.” 16/1994. (III.25.) AB
határozat Indokolás II/2-III.
578
„Az Alkotmánybíróság nem semmisítheti meg – az indítványozó szóhasználatával: nem törölheti – az
Alkotmány egyetlen rendelkezését sem. Ha valamely rendelkezést az országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata az Alkotmány előírásai közé iktatott, az az Alkotmány részévé vált, fogalmilag sem lehet annak
alkotmányellenességét megállapítani.” 293/B/1994. AB végzés Indokolás 2. pont.
579
Az Emberi Jogok Európai Bírósága 1999. május 20-án kelt 25390/94. sz. ítéletét a Rekvényi kontra
Magyarország ügyben kivonatosan közölte a FUNDAMENTUM c. folyóirat 1999. évi 3. száma 85-93. pp.
576
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dolgozóira egyaránt kiterjed. A beavatkozás ténye a bíróság bizonyított volt, értékelést a
törvény előírásain alapultság és a szükséges korlátozás aspektusa igényelt.
A törvényen alapultság tartalmi mérlegelését a politika definíciójának hiányából, valamint a
végrehajtási joganyag korábbi eredetéből kialakult előreláthatósági hiátus eredményezte,
amely az alkotmányos rendelkezések esetében korrigálható a jogrendszer egészével. 580 A
korlátozási szükségesség vonatkozásában ugyanakkor a kormányzati érvelés az időtávot a
tranzitállami

lét

specialitásaira

alapozta,

kísérletet

téve

a

demokratikus

államok

standardjaihoz képest emeltebb szint visszaigazolására.581 E kísérlet a sikertelenség komoly
veszélyét hordozta, mivel kettős standard kialakítására irányult leválasztva a próbaidős
demokráciákat a bevett gyakorlatról. A Bíróság e kettős standard helyett a rendőrség
politikamentességét, mint az esetleges kompromittálódást kizáró eszközt általános jelleggel
védhető célnak minősítette, bár a részletes szabályok áttekintése során a megengedett
joggyakorlási formák felsorolása körében némileg nagyvonalúnak bizonyult.582 Az ítélet az
egyesülési jogi részhez képest a gyülekezési jog körében kevésbé részletező, figyelemmel az
egyezmény 11. cikk 2. bekezdésének kifejezett utalására a fegyveresek és az államigazgatás
tagjai körében a törvényi korlátozásának lehetőségére. E vonatkozásban a korábbi szolgálati
szabályzat Alkotmánnyal ellentétes elemének formális átmeneti hatályban tartása sem érte el a
bíróság ingerküszöbét, bár Fischbach bíró különvéleményét eredményezte. A 11. cikk 2.
bekezdése szerinti korlátozás visszaigazolási körében is alkalmazandónak ítélte ugyanis a
szükségességi feltételt, így demokratikus társadalomban szükségtelen korlátozásnak
minősítette a párttagság tilalmát, utalva a politikaformálás hatékonysági hiányaira.
A Rekvényi ítéletből és az azt követő joggyakorlatból azonban néhány következtetés adódik:
 a politika elmaradt meghatározása, mint az Alkotmány/Alaptörvény alkalmazásában
tilalmi tényállások elemeként bizonytalan politikai fogalom jogi alkalmazhatósága a
bírósági joggyakorlati vagy kodifikációs egyértelműsítés feladatát hordozta,

580

„…Még ha elfogadjuk is, hogy esetenként a rendőrség hivatásos állományú tagjai nem tudnák teljes
bizonyossággal eldönteni, hogy egy adott cselekvés – az 1990. évi szolgálati szabályzatra tekintettel – nem
ütközik-e az alkotmány 40/B. § (4) bekezdésébe, akkor is lehetőségük volt arra, hogy előzetesen felvilágosítást
kérjenek feletteseiktől, vagy, hogy a törvény értelmének megvilágosítását illetően bírósági határozatra
hagyatkozzanak.” Fundamentum 1999/3. 88.p. 37.pont.
581
„39. A kormány azt állította, hogy a szóban forgó alkotmányos rendelkezés célja a rendőrségnek a
pártpolitikától való mentesítése a totalitárius államberendezkedésből a plurális demokráciába való átmenet
időszakában. Tekintettel a rendőrség múltbeli állampárti kötődésére, a korlátozásra a nemzetbiztonság és a
közbiztonság védelme, illetve a zűrzavar megelőzése érdekében került sor.” Fundamentum 1999/3. 88.p.
582
Lásd Fundamentum 1999/3. 90.p. 46. és 49. pont.
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 az 1999-es megengedhetőségből időbeli hatálya nem következett kényszerítően, így a
kormányzati tranzitállami érv bekapcsolása esetén azt felül kellett volna vizsgálni,
 Fischbach bíró tévedése többszörösen bebizonyosodott, mivel
o volt katona és rendőr nyugdíjazását követően miniszteri/államtitkári szerepet
töltött be a politikai térfelektől függetlenül,
o hivatásos katona részt vett olyan politikai tematika szakmai-társadalmi
napirenden tartásában, mint a hadkötelezettség megszüntetése (HEL ügy),
o rendőr szakszervezeti vezető kis híján az Európai Parlamentbe került párton
kívüli listás képviselőként, szervezetközi együttműködési megállapodás
alapján (Tettrekész Rendőr Szakszervezet – Jobbik),
o hivatásos

katona,

szakszervezeti

vezető

mozgalmat

szervezve

–

jogviszonyának megszűnését követően – választási párt kiemelt vezetőjeként
országgyűlési képviselővé vált,
o az egyenruhás demonstráció583 külön értékelhető műfajjá vált, szigorúan a
sztrájk értelmezési tartományán kívül.
 a politika tilalma a magyar politikai elit számára tabu maradt, amely olyan túlhajtást is
eredményezett, mint a viszonylag rövid ideig hatályosuló a Lex Borkai alkotmánymódosítás, a 40/B. § (4) bekezdésének a szolgálati viszony megszűnését 3 évvel
követő, bármiféle arányosítható elemet nélkülöző passzív választhatósági tilalom.
A példák közül az ombudsman az OBH 1027/1999. számú jelentésében a Hadkötelezettséget
Ellenzők Ligája (HEL) ügyében ütköztette a politikai szerepvállalásról alkotott felfogását a
HM fegyelmi kezdeményezésével.584 Az ombudsman aktivitását a HM nyilvánosságra került
politika-értelmezése váltotta ki, amely szerint „politikai tevékenységnek számít a hadsereg
szempontjából minden olyan tevékenység, amikor valaki a fennálló hatályos törvényekkel és
szabályokkal szembenálló értékeket terjeszt, azok nevében agitál, illetve kritizálja a törvényes
rendet a hadseregben. Ezt lehet csinálni állampolgári alapon, természetesen, csak nem fér
össze az egyenruha viselésével.”585 Az ombudsman Rekvényi-ítélet adaptációja szerint a
politikai tevékenység tilalma „a politikai szabadságjogok fokozott korlátozhatóságát jelenti
azzal, hogy a korlátozás konkrét formájának és mértékének meghatározása nem a
583

Az 1997-ben felbukkant jelenség sajátos nyomásgyakorlásként való leírását lásd: Fapál (1997) 63-65.pp.
Az ügy mintegy fél évvel követte a Rekvényi ügyet és hozzájárulhatott volna a fogalmi tisztázáshoz, azonban
egyetértés hiányában az eltérő pozíciók rögzítését követően továbbvitele elmaradt. Az ombudsman annak
ellenére avatkozott be, hogy a fegyelmi ellen az érintett nem élt jogorvoslati kérelemmel, vitatva hatékonyságát.
Utóbbi abból a szempontból igazolható, hogy a miniszteriális szint hozzáállása egyértelmű volt, a bírósági út
lehetőségére tekintettel viszont az ombudsman beavatkozása utólag vitatható.
585
Kossuth Rádió, Esti Krónika, 1999. január 13., Idézi: OBH 1027/1999. számú jelentés 3. p.
584
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jogalkalmazók szabad belátásán múlik, hanem az csak a hivatásos katonák politikai
szabadságjogait szabályozó tételes rendelkezéseken alapulhat.”586 Ezen túl az igazságügyi
tárcához kötődő szakértő azon értelmezését is idézte, amely szerint a politika tilalmának a
pártpolitikai tevékenység tilalma irányába kell korrelálnia.587 Az ombudsman felvetése szerint
tehát a politika leszűkítő felfogásának hiányában a közéletben való részvétel valamennyi
formája potenciálisan politikai tevékenységnek minősíthető, még akkor is, ha az a szakmai
meggyőződésen alapuló javaslat kivetülése.588 Összegzett értelmezése szerint: „Valamely
alkotmányos jogot szabályozó alacsonyabb szintű normát nem lehet az Alkotmányra
hivatkozva megszorítóan, a jogalanyra számára korlátozó módon értelmezni, nem lehet az
Alkotmányra hivatkozva a tételes jogban nem szereplő korlátozásokat felállítani; ugyanakkor
helye lehet az Alkotmány általános rendelkezéseire, elveire hivatkozó kiterjesztő,
többletjogokat biztosító értelmezésnek vagy gyakorlatnak.”589 Másképpen fogalmazva: a
„mindent szabad, ami nem tilos” elvét a hadseregen belül érvényesíteni kellene a személyi
állomány esetében annak ellenére, hogy a hadsereg külső megítélése, ezáltal a
felelősségviselés mércéje is a „csak azt szabad, ami megengedett” elve.
A vitában a tárca utalt arra is, hogy a pártpolitikai szinttel azonosíthatóság szükségtelen
ismétlést jelentene az alkotmányos szövegben, illetve a bírósági jogértelmezés szerepére
utalás mellett kiemelte azokat a megengedett véleménynyilvánítási formákat, ahol a jogállási
törvény mentesít az érdekérvényesítés, a tudományos szabadság és a törvénysértő parancsok
bírálata körében. 2000 márciusában mindezt az ombudsman a tágítás alapjaként elfogadható
hozzáállásként akceptálta, a konferencia-részvételen túl elfogadva annak lehetőségét, hogy
lehetnek „nagy nyilvánosságot elérő” nyilatkozati formák, ahol a felelősség érvényesítése
szükségessé válhat. Utóhatásként a szolgálati törvények 2009. év végi módosítása során az
informális szerveződésekben való részvétel törvényi tilalmi körbe vonásával megvalósult –
további bírói értelmezést szükségessé tevő bizonytalan határokkal – a tiltott véleménynyilvánítási tárgykörök kodifikációs kiterjesztése, amely a HEL ügy szervezeti hiátusának
korrekciójaként is értékelhető. Szükséges ugyanakkor arra is felhívni a figyelmet, hogy a bírói

586

OBH 1027/1999. számú jelentés 4. p. (2) bekezdés.
OBH 1027/1999. számú jelentés 5. p. 3. számú lábjegyzet – idézve Bán (1999) 97. oldalról.
588
„A véleménynyilvánítási jog kulcseleme a kritika. Ha a kritikai vélemény hangoztatása általánosságban tilos,
akkor az a véleménynyilvánítási jog alapvető tartalmát korlátozza. Még a politikai pártokkal való
kapcsolattartás sem minősül feltétlenül politikai tevékenységnek. (…) Ezzel együtt lehetnek a pártokkal való
kapcsolattartásnak olyan formái, amelyek már indokolt és legitim módon korlátozhatók, ezek kereteit azonban
jogszabályban kell rögzíteni. A megoldást az jelenti, ha alapvető különbséget teszünk a szakmai és a politikai
tevékenység között.” OBH 1027/1999. számú jelentés 5. p.
589
OBH 1027/1999. számú jelentés 9. p.
587
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jogalkalmazás értelmezési szerepfelfogását előzetesen a 46/1994. (X. 21.) AB határozat
indokolásának II/3. pontja visszaigazolta az egyesületi célok értékelése esetében.
A politikai tevékenység tilalmának megsértése – különösen a szankcionálás szempontjából –
több szinten merülhet fel: elképzelhető markáns esetben büntetőjogi olvasata is, de tipikusan
szolgálati jogi hatásai vannak. Az egyik rendőrségi érdekképviseleti vezető ügyében a
jogviszony megszüntetését eredményező jogsértő véleménynyilvánítás büntetőjogi problémáit
ügyészségi szakcikk elemezte.

590

Egyetértve Fejes Erik azon megállapításával, hogy az

Emberi Jogok Európai Bírósága Alkotmánybíróság által is hivatkozott szektorális gyakorlata
elismeri védhető tárgynak a szolgálati rendet és fegyelmet, az 58/1997. (XI. 5.) AB határozat
értékelése során az álláspontját árnyalnunk kell az indokolás kiemelt mondata esetében. Az
Alkotmánybíróság ugyanis megsemmisítette a korabeli Btk. 212. §-át, a bűncselekmény
elkövetésére irányuló, vagy azt megvalósító társadalmi szervezet vezetését vagy szervezését,
elkülönítve a feloszlatott társadalmi szervezet további működtetésére irányuló 212/A. §-tól.
Az indokolás szerint a Btk. 212. § nem volt szükséges az egyesülési szabadsággal visszaélés
visszaszorításához, mivel az egyesülési jogban a bejegyzéskor és a törvényességi felügyelet
gyakorlása során, vagy a nevesített egyéb tényállások által biztosított a bűncselekményre
irányuló szervezkedés kizárása,591 amint pedig a párhuzamos indokolás kiemeli, nincs vezetői
általános bűncselekmény-elhárítási kötelesség.592 Mindez ugyanakkor nem akadálya, hogy a
büntetőjog más sui generis tényállása, így a bujtogatás katonai bűncselekménye legyen
megállapítható. E büntetőjogi alakzat azonban csak a szolgálati rendet és fegyelmet érintő
nyilatkozatra vonatkozik, a politikatilalom tárgya ennél lényegesen szélesebb. E ponton
mellőzve a Rekvényi ítélet tranzitállami értelmezhetőségét593 az is megállapítható, hogy a
pártállami egyoldalú pártlojalitás többpártrendszeri tilalma látens pártszimpátiák formális
tilalma mellett ténylegesen „all in” helyzetet alakított ki: a preferencia kinyilvánítása negatív
esetben a jogviszony-megszüntetését hordozza, de a pozitív elkötelezettségi olvasat
extraprofittal, soron kívüli előmenetellel is járhat. Így a 2010. nyári Lex Borkai módosítás
olyan korlátozás időbeli és személyi kiterjesztését valósította ténylegesen egy választás
vonatkozásában, amely még a fegyveres szerveken belül is hatékonysági hiátusokkal terhelt.
Arról nem is beszélve, hogy a hivatásos / szerződéses különbségtétel 594 alkotmányos szinten
590

Lásd Fejes (2011 b) 80-81.pp.
58/1997. (XI. 5.) AB határozat Indokolás II/1. és 2.
592
Tersztyánszky Ödön párhuzamos indokolása 6.
593
Lásd Jakab (2011 a) 113. számú lábjegyzet 226-227.pp.
594
Jakab András észlelte a szerződéses állomány korlátozásának jelentőségét. Lásd: Jakab (2011 b) 30.§, 106.p.
591
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nem volt indokolható, a módosítást követő Hjt. szövegváltozat pedig funkcionális oldalról vált
vitathatóvá: azok visszaáramlása vált mérlegelendővé a politikusi létszakot követően, akik
pályamódosításának véglegessége vélelmezhető lett volna. Az Alaptörvény végül is elhagyta
a passzív választójog korlátozására irányuló igényt, a kérdést összeférhetetlenségi
megoldásként kezelve, kiváltva a Hjt. elemeinek megelőző változathoz hasonló korrekcióját.
A bírósági alapjog-védelmi gyakorlat azonban ettől lényegesen eltérő értelmezést követett: a
kiinduló HEL-Szűcs Mihály értelmezésében az ombudsman a hadkötelezettséget elutasító
állásfoglalás nyílt megjelenését a védendő véleménynyilvánítási esetkörbe vonta. A
szigorodás első lehetőségét az elektronikus üzenő-falon egyenruhás képpel együtt elhelyezett
trágár megjegyzés okozta: az időközi kormányváltás ellenére a méltatlansággal végződő ügy a
mindenkori miniszterelnök katona általi becsmérlését nagy nyilvánosság előtt kizárta.595
Ehhez képest Kónya Péter esetében a politikai tilalmát csak a Kúria ítélte védendő jogi
tárgynak az Mfv.II.10.378/2013/4. számú felülvizsgálati bírósági ítéletben.596 Volt ugyan
szabályozási törekvés a szakszervezetek preferált véleménynyilvánítási jogállásának
kialakítására,597 azonban ez nem valósult meg, pótlására pedig a bíróság nem jogosult.
Megítélésünk szerint a Kúria döntése kialakította a véleménynyilvánítás szabadságának az
alkotmányos korlátozásnak megfelelő értelmezési keretét. Elképzelhető lenne a politika
tilalmát elhagyó rendszer kialakítása is, de erre és a korrekciókra a politikum nem nyitott.
Bár a Kommentár a 40/B. § (4) és (5) bekezdéssel összefüggésben a konkrét párttagság és a
politikai tevékenységi tilalom határozatlan jogfogalmi jellege eltérésére utalt az alkotmányos
értelmezési

tartomány

kitöltésének

törvényhozási

feladatával,

a

tág

értelemmel

összefüggésben utalt az Emberi Jogok Európai Bíróságának részvételi hivatkozásaira, illetve a
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Az eset és a kiváltó terminológia részletes bemutatását lásd: Fejes (2010) 64.p.
„A katonák a törvények és más jogszabályok, valamint a nemzetközi jog előírásainak megfelelően, a Magyar
Honvédség feladataihoz igazodó szakmai ismereteik birtokában sajátos közszolgálatot teljesítenek. Mindezekből
következően az Alaptörvény hivatkozott rendelkezésének célja a sajátos közszolgálatot teljesítő katona politikai
semlegessége, e semlegességet megkérdőjelező magatartások tilalma. (…) Az alkotmányos cél tükrében téves a
munkaügyi bíróság jogi álláspontja, miszerint politikai tevékenység tilalma szűk értelemben véve a pártpolitikai
tevékenység tilalmát jelenti, mert csak az adott tényállás valamennyi ismérve mérlegelésével lehet
megalapozottan állást foglalni abban a kérdésben, hogy a katonának a Honvédség által kifogás alá eső
magatartása alkalmas volt-e arra, hogy a politikai semlegességet megkérdőjelezze. (…) Az alperes a felperessel
szemben a legenyhébb fenyítést szabta ki, így megállapítható, hogy az alperes nem ítélte a felperes
fegyelemsértését súlyosnak, a kiszabott fenyítés pedig az ügy valamennyi ismérvét értékelve nem jogellenes.”
597
„E szabályok indoka, hogy a közhatalmi tevékenység alapvető feltételét jelentő közbizalom ne sérüljön a jog
határán megvalósuló rendezvények, illetve szerveződések résztvevőjeként kivételesen megjelenő katonák miatt, és
következetesen valósuljon meg az alkotmányos depolitizálási követelmény.” Szekeres Imre miniszteri expozéja a
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
módosításáról szóló T/10874. számú törvényjavaslat általános vitájában 236. ülésnap (2009.10.27.) 9.40.
www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.
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46/1994. (X.21.) AB határozat alapján az (5) bekezdés hadkötelesekre korábban megvalósult
differenciált formáira.598 Ehhez képest az alkotmányos szöveg további csapdákat rejtett:
elsődleges, hogy a politikai tevékenység pártpolitikánál tágabb értelmezése csak a 40/B. § (4)
bekezdése szerinti személykörhöz kapcsolódott, tehát annak körén a szerződéses állomány (is)
kívül állt. Erre tekintettel legalábbis vitatható volt a régi Hjt. megoldása, a szerződéses
különös szabályok hiánya még akkor is, ha a hivatásos-szerződéses különbségtételt az
Alkotmánybíróság az önkormányzati összeférhetetlenség kérdésében összemosta.599 A
hivatkozás további tartalmi eleme a korlátozhatóság: ellentétben a korábbi (4) bekezdésen
alapuló szabályozással az (5) bekezdés felhatalmazási körén kívülinek értelmezzük a tiltást.
Így a szerződéses állományra aggályos volt mindvégig a tiltás 40/B. §-hoz kapcsolása: a
felhatalmazás csak a pártbeli tevékenységre vonatkozott, a tág értelemre nem volt releváns.
Ugyanakkor az aktív választójog gyakorlása sem feltétlenül biztosítható problémamentesen,
különösen a külföldi veszélyes szolgálati körülmények között megvalósuló altípus esetében.
Belföldi szolgálat esetén a Hjt. 24. §-a a lakóhelyen tartózkodás kizártsága esetében a
választások időpontját 15 nappal megelőzően kiértesítési kötelezettséget ír elő, amely
alkalmas az átjelentkezés lehetőségének biztosítására: ebben az esetben a korábbi hadköteleselengedési szabályhoz képest az akadályozás esélye csökkent, mivel tipikus a szolgálati hely
vonzáskörzetében található lakás, vagy az átjelentkezés intézménye az általános választási
szabályok szerint rendelkezésre áll. Radikálisan eltér ugyanakkor az aktív választójog
biztosíthatósága a külszolgálat esetében: az új Hjt. 201. § (2) bekezdés – némileg eufemizáló
– megfogalmazása szerint600 ugyanis az egyén vagy a misszió többi résztvevője biztonsága
érdekében az aktív választójog gyakorlása kizárható, hasonlóan a régi Hjt. 18. § (5) bekezdés
tartalmához.
A két rendelkezés összevetése alapján megállapítható, hogy azok indirekt fogalmazásán (a
passzív választójog említésének mellőzésén) túl a tartalmi elemek azonossága döntő
mértékben fennáll, ugyanakkor az újabb változat az alapjog-korlátozás szempontjából
mérlegelhető elemek közé a szolgálati feladatokat is beemelte az egyén élete és testi épsége
598

40/B. § 32-39. bekezdés; In: Jakab (2009): 1468-1470. pp.
„Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy a Hszt. és a Hjt. vizsgált rendelkezései valójában az Alkotmány 40/B.
§-a (4) bekezdésében foglalt speciális összeférhetetlenségi rendelkezéseknek a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjaira - nevezetesen a Hszt. a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, míg a Hjt. a Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjaira - vonatkozó konkretizálása.”
3/2002. (I.30.) AB határozat indokolás.
600
„A külföldi szolgálatot teljesítő a műveleti területen köteles betartani a személyes biztonságának megóvása
vagy a halaszthatatlan szolgálati feladatok ellátása érdekében a magyar és a külföldi szolgálati elöljáró által
hozott, a szolgálati hely elhagyásának módjára és feltételeire vonatkozó korlátozó szabályokat.”
599
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mellé. Az új arányosításból adódik például ugyanúgy a tábor egyidejű elhagyásának tilalma,
mint a veszélyes tömeges egyidejű szállításé. Megítélésünk szerint így különösen az újabb
szövegváltozat a katonai szükséglet oldaláról kellő mélységben indokolja az aktív választójog
átmeneti akadályozását a szolgálati helytől eltávozás oldaláról, ha a szavazóhely biztonságos
elérése nem garantálható. Felvetődik ugyanakkor az a további kérdés, hogy a szolgálati
helyen, mozgó urnával miért nem biztosítható a szavazás. Megítélésünk szerint ebből a
szempontból egy missziós katonai tábor már zárt közösségnek tekinthető, ahol a részvétel és
távolmaradás közötti választás szabadsága egyértelműen nem, a katonai szervezeti elem
politikamentessége pedig csak bizonytalanul biztosítható. Ha pedig az Alkotmánybíróság a
levélben történő távszavazás szükségességét általános jelleggel nem írta elő,601 a veszélyes
katonai körülmények közötti szolgálat többletszabály-igénye a publicisztika és a politikum
részéről a katonai szükségesség oldaláról opponálható módon merülhet csak fel.

8.3.3. A véleménynyilvánítás lelkiismereti oldala
Az állami passzivitással szemben az intézményteremtés kérdőjeleződött meg 20 évvel ezelőtt
a lelkiismereti és vallásszabadsággal összefüggésben: belső, katonai jogászi kihívás érte
ugyanis az intézményesülő Tábori Lelkészi Szolgálatot. A beadvány a hivatásos és sorkatonák
vallásszabadságának egyidejű biztosítására hivatott intézményhez a felekezetek egyenlősége
és az állam-egyház elválasztása vonatkozásában intézett kihívást. A kérdésfeltevő utóbbi
körben hiányolta az ateista meggyőződésűek távolmaradásának intézményi garanciáit a
lelkészi közreműködéssel megvalósuló katonai rendezvényektől, valamint másodsorban a
politikamentesség tényleges megvalósulási lehetőségeit.602 Utóbbi körben érdekes az a
gondolatmenet, amely szerint a túlhangsúlyozott depolitizálás által keletkeztetett ideológiai
vákuum kitöltését szolgálta a vallás térnyerésének intézményi segítése.603 Ezen érvelés szerint
601

A 3048/2014. (III. 13.) AB végzés elutasította a tartós luxembourg-i tartózkodás esetében a levélben történő
szavazás lehetőségének igényét még akkor is, ha az adott országban nem működik külképviselet. Ennek során az
Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény több rendelkezésében is megjelenő
„magyarországi lakcímmel nem rendelkező” korlátozást nem iktatta ki a szabályrendszerből.
602
„Napjainkban a közeli országokban lezajlott események példázzák, hogy a világi hatalomba, a politikai
kérdésekbe való beleszólási törekvés nem idegen egyes egyházaktól. (…) Így van ez akkor is, amikor az egység
csapatzászló átadási ünnepségre sorakozik fel, ahol az utóbbi időben már elmaradhatatlan napirendi pontnak
számít a zászló szentelése is. Lévén pedig az vallásos jellegű szertartás – aligha szorul bizonyításra, hogy az
ilyen esetben parancsra felsorakozott nem vallásos katonák sérelmére a gondolat, a lelkiismereti és
vallásszabadság alkotmányos jogának tömeges megsértése történik.” Sárosi (1996) 24. és 32. pp.
603
„A fegyveres erők tagjai lelkiismereti és vallásszabadsága biztosításának – a bevezetőben hangsúlyozott –
túlhangsúlyozott kezelés ugyanazokra a politikai gyökerekre vezethető vissza, amely politika a rendszerváltás
kezdetén – célul tűzve ki a hadsereg teljes depolitizálását – 1994-re már odáig jutott, hogy a hivatásos katonát
eltiltotta mindenféle politikai tevékenység gyakorlásától, anélkül azonban, hogy a politikai tevékenység tartalmát
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a depolitizálás tényleges célja a korábban kizárólagos politikai-ideológiai rendszer
laktanyáktól távoltartása volt, amelyhez képest a többi kizárt elem eltűrt mellékhatás. A
Rekvényi ítéletbe befogadott magyar érvelés is legalább részlegesen visszaigazolja e bírálatot,
az egyházi olvasat ugyanakkor erősen vitatható: húsz év távlata alapján megállapítható, hogy
az Alkotmánybíróság a Sárosi-beadvány elutasítása során604 valós társadalmi igény
kielégítésének intézményrendszerét ítélte alkotmányosnak, másrészt megkímélte önmagát az
’ideológiai’ harcba sodródástól. A döntés ugyanis a politika vallási helyettesítésére vonatkozó
érvelést nem is érinti, vélhetően a korabeli beadvány rejtett indokai bemutatásának hiányában.
A tábori lelkészi szolgálat pedig a bírált vallási expanziója (pasztorizáció) mellett különösen a
külszolgálati körülmények között érdemben járult hozzá a katonák lelki gondozásához,
különös tekintettel a rendkívüli halálesetek pszichológust segítő feldolgozása során.
A kollektív vallásgyakorlás vitairatban kiemelt zászlóavatási szertartása viszont kivételesen
ténylegesen szükségessé teszi a más felekezetekhez tartozók és ateisták részvételét parancs
alapján, a TLSZ egyéb rendezvényei (az adventtől a felekezeti zarándoklatokon át a
hozzátartozók által igényelt egyházi temetésekig bezárólag) szigorúan ügyelnek az önkéntes
részvétel elvéhez. A kialakított gyakorlat az alkotmánybírósági követelményeken túlmenően
is figyelemmel van a lelkiismereti szabadság más irányú elemeire605 még akkor is, ha az
ateizmus terjesztésének intézményrendszere valóban nem került felállításra. A katonai eskü
ugyanakkor minden esetben tartalmazza az ’Isten engem úgy segéljen!’ lezáró fordulat
mellőzhetőségét az esküt tevő meggyőződése függvényében. E ponton, valamint a katonai
temetés egyházi elemének választhatósága vonatkozásában a lelkiismereti szabadság
intézménye mindenképpen kimutatható, nem is beszélve a Szolgálat igénybevételének
lehetőségi szabályozásáról a jogállási törvényekben. A köztisztviselői eskü vonatkozásában

közelebbről meghatározta volna. (…) A kialakult eszmei-ideológiai vákuum kitöltését célozva a HM-ben már
1992-ben megkezdődtek egy ideológiai átprogramozó munka előkészületei. Ezekhez a munkálatokhoz készséges
partnernek bizonyult maga a klérus (…)” Sárosi (1996) 29-30. pp.
604
„Az Alkotmány 60. §-a és az Lvt. alapján az államnak az a kötelezettsége, hogy a katonai szolgálatot
teljesítők körében – a katonai szervezet és szolgálat speciális jellegére figyelemmel – a vallás szabad gyakorlását
megkülönböztetés nélkül biztosítsa. A szabad vallásgyakorlás biztosítására e területen az állam számos
megoldást választhat, amelynek egyik formája az R-ben foglaltak szerinti Szolgálat létesítése.” 970/B/1994. AB
határozat Indokolás II/2. a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet
alkotmányellenességének elutasításáról, 1995. február 20.
605
„Az Alkotmány 60. §-ában meghatározott vallásszabadságot és annak szabad gyakorlását, továbbá az
egyházak egyenjogúságát az sértené, ha az R. bármelyik bejegyzett egyházat és vallásfelekezetet vagy az azokhoz
tartozó hívő katonákat korlátozná a szabad lelkipásztori tevékenység illetőleg a vallás gyakorlása kifejtésében.”
970/B/1994. AB határozat Indokolás II/2. a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet
alkotmányellenességének elutasításáról, 1995. február 20.
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megállapított alkotmányos követelmény alkalmazandóságát606 ugyanakkor az új Hvt. 4. és 40.
§ (3) bekezdéseihez kapcsolódó adatkezelés során is vélelmezni kell attól függetlenül, hogy a
jogviszony-keletkeztető aktus szabályozása a többségi határozat által elfogadott szekularizált
eskü-fogalom607 által a kisebbségi véleményekben érintett nazarénus egyház tagjai számára
kizáró jellegű is lehet.608 Mindez ugyanakkor nem honvédelmi sajátosság, mivel az esetleges
nemzetbiztonsági kockázati tényező civilek esetében is fennállhat.

8.3.4. Az egyesülési jogi kihívás
A 2009. évi CXLII. törvény 2. §-a az egyesülési jogi részében a vitatott gyülekezési részhez
kapcsolódó és a politikai tevékenység bizonytalan értelmezési tartományát is hordozó
problémával szembesült: a korábban a régi Hjt. 24. §-a esetében mérlegelési és elhatárolási
probléma helyett a gyakorlatban az egyesület-szerű, de formálisan be nem jegyzett
szervezetekben való részvétel tilalmazása vált szabályozási igénnyé. Ehhez képest a T/10874.
számú törvényjavaslat elfogadott 24/A. §-ának609 részletes indokolása szerint a védendő
érdekek e körben a szolgálati rend és fegyelem, a cél az atipikus formájú politikai
tevékenység kiszűrése, nem érinthető védett tárgyak viszont az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény 5. §-a szerinti kapcsolatok, így a lelkiismereti szabadság, a baráti, iskolai és
rokoni közösségek, alkotóműhelyek, kórusok, filmklubok, és egyéb laza szerveződések.
A szabályozás a politikai vonatkozásában ugyanazt az értelmezési bizonytalanságot hordozta,
mint a gyülekezési rész, azonban szabályozás-technikai oldalról ellentétes technikát
alkalmazott: a taxatív tiltás helyett a törvényi analógiát, amely a politizáló személyegyesülést
formakötöttség nélkül kívánta a Honvédségen kívül tartani. A kiterjesztő szabály
szempontjából irreleváns volt a 24. § (1) és (4) bekezdése szerinti érdekképviseleti és kamarai
rendszer, annak alkalmazhatósága a (2) bekezdés szerinti feladatrendszerrel ellentétes, illetve
a (3) bekezdés szerinti hivatással nem összeegyeztethető, a szolgálat érdekét sértő vagy
veszélyeztető tevékenységre korlátozódott. A kiterjesztés körében ugyanakkor hatványozottan
érvényesült az elöljárói mérlegelés eredendő bizonytalansága. Összehasonlítva a 24/A. §
606

47/2009. (IV. 21.) AB határozat rendelkező rész 1.: „Az Alkotmánybíróság megállapítja: a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12. § (3) bekezdésének alkalmazásánál az Alkotmány 59. és 60. §-án
alapuló alkotmányos követelmény, hogy az esküokmány nem tartalmazhat a köztisztviselő lelkiismereti, illetve
vallási meggyőződésére utaló adatot.”
607
47/2009. (IV. 21.) AB határozat INDOKOLÁS III. : 2.1.-2.5.
608
47/2009. (IV. 21.) AB határozat lásd Balogh Elemér és Bragyova András különvéleményét.
609
„A 24.§ rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az egyesülési jog alapján létrehozott, társadalmi
szervezetnek nem minősülő, de szervezett politikai tevékenységet folytató közösséghez, valamint a
tömegmozgalomhoz történő csatlakozásra és részvételre is.”
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szabályozási megoldását az egyenruhás gyülekezési jog korlátozásával megállapítható, hogy
ez esetben generálisan érvényesülő, nem kizárólag egyenruha-védelmi korlátozásról volt szó,
amely ugyanakkor többfokú mérlegelést követően ugyancsak elérhette a tilalom szintjét. A
szabályozás központi szereplője itt is az állományilletékes parancsnok, döntése ellen a
szolgálati panasz, végső soron pedig a bírói út biztosított jogorvoslatot.
A kettős állampolgárságot megengedő 52/2009. (IV.30.) AB határozat Indokolásának III/2.2.
pontja ugyanakkor az államszervezeti lojalitás oldaláról a nemzetbiztonsági alkalmasságvizsgálat jelentőségét felértékelte, amely az egyesülési-gyülekezési jogi területére is áthat. Ha
az alkotmányos politikai-jogi konszenzus egyik tabuja, alapvető működési garanciája a
Honvédség politikamentességi igénye, az alapjogi, vagy azzal érintkező szabályozásban olyan
megoldásokra kell törekedni, amelyek az állomány tagjainak érdekében is a „szürke zónák”ra épített karrierterveket szelektálják. Az egyesülési korlátozás kiterjesztése így az alapjogkorlátozási igénynek tett eleget, nem pedig a szervezeti presztízs védelmét szolgálta
kizárólagosan. Ráadásul az analógiával kiterjesztett mérlegelési jogkör a politikai fogalomkör
tisztázatlansága ellenére is a teljes ex lege tilalomnál enyhébb beavatkozást eredményezett.

8.3.5. A sztrájk tilalma
Az Alkotmánybíróság a politika értelmezésétől való tartózkodással ellentétben két
alkalommal érintette a tág értelemben vett, így a Honvédségre is kiterjedő hatályú fegyveres
szervek személyi állománya sztrájkjogát. Némileg szokatlan módon az 1989. évi VII. törvény
elkülönült szabályozási technikájára tekintettel a sztrájkjog önálló vizsgálatára került mindkét
alkalommal sor annak ellenére, hogy a tárgykör, illetve az esetleges kompenzációs technikák
nem különíthetők el az érdekképviseletekre vonatkozó szabályozás egészétől, ide értve a
’munkaharc és munkabéke’ érdekérvényesítési gyakorlatát is. Az elsődleges kezdeményezők
a 88/B/1999. AB határozat értelmében kettős diszkriminációs helyzetet jeleztek a
sztrájktilalomban érintett, fegyveres szervek által foglalkoztatott civilek esetében: helyzetüket
az azonos szervnél foglalkoztatott katonákhoz/rendőrökhöz képest, illetve a más szerveknél
foglalkoztatott közalkalmazottakhoz/köztisztviselőkhöz képest is hátrányosként állították. E
jelzett kettős diszkrimináció egyik viszonylatában eltérő csoportok nem adekvát szabályozási
elkülönítése,610 összemosása volt az állítás tárgya, míg a tisztviselők közötti, tehát csoporton

610

„Az indítványozók a hivatásosoknál elfogadhatónak tartják a sztrájk tilalmát, mert ott a munkavállalói jogaik
korlátozásának ellenében a jogszabályok megfelelő garanciát és érdekérvényesítési lehetőségeket, nagyobb
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belüli indokolatlan különbségtétel a másik esetben. Az Alkotmánybíróság többsége a korábbi
igazságszolgáltatási tilalmi precedens hatókörének és a nemzetközi szerződések elvárásain túl
a feladatrendszerre alapítva szükségesként értékelte e sajátos korlátozási helyzetet.611
A határozat közvetlenül hivatkozta az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Egyezségokmánya és az Európai Szociális Charta rendelkezésein túl a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) 87. és 98. egyezményét, 612 illetve az esetjogában értelmezett
sztrájkjogot, valamint a fegyveres és államigazgatási állomány jogkorlátozásának lehetőségét.
A nemzetközi összehasonlítás a joggyakorlat sokrétegűségét, jogcsaládi és regionális
szórtságát emelte ki a definitív részkategóriák elemzése következtében. Az alkotmányos
szabályozás, az egyesülési jogból levezetettség, a tilalmak (vadsztrájk, politikai sztrájk), az
eljárási feltételek (előzetes egyeztetési kötelezettség, szavazás), a tartalmi korlátozások
(szolidaritási sztrájk, elégséges (köz)szolgáltatás), a tulajdoni formák szerepe és a
közszolgáltatás terjedelme, illetve a formális jogi engedélyezettség és a fenyegetési szinten
megrekedés jelentős szórást mutatott. A hazai alkotmányos helyzet nyitott szabályozása
(jogosultak körének alkotmányos mellőzése, a szabályozás törvényre utalása feltételek nélkül)
miatt az Alkotmánybíróság korlátozható, nem alanyi természetű alapjognak nyilvánította a
sztrájkjogot, amely a tipikusnál mélyebben korlátozható, a kizárás viszont „csak alkotmányos
indokból, valamely alkotmányos jog, alkotmányos érték, cél védelme érdekében” 613 volt
alkalmazható.
Az Indokolás II/4. pontja a rendszerváltás előtti sztrájktörvény és a 2004-es alkotmányi
terminológiai be nem azonosíthatóságán, a fegyveres erő fogalom jogrendszerből kikerülésén
is, mint a jogbiztonsági szemponton is túllépett, érvelését az alaprendeltetésből eredő alapjogkorlátozási kényszerre alapítva.614 Ezt a mozzanatot a későbbi ombudsman vizsgálat során az

szociális biztonságot és jövedelmet biztosítanak, mint az ugyanott foglalkoztatott közalkalmazottaknak és
köztisztviselőknek.” 88/B/1999. AB határozat Indokolás I.
611
„A honvédségnek és a rendvédelmi szerveknek más közszolgálati szervektől eltérő jogállása, alkotmányos
helyzete és funkciója miatt a sztrájkjog gyakorlása szempontjából az e szervezetekben dolgozó köztisztviselők és
közalkalmazottak nem tekinthetők a közigazgatási szervekben, illetőleg közintézményekben dolgozó
köztisztviselőkkel és közalkalmazottakkal azonos szabályozási körbe tartozóknak.” 88/B/1999. AB határozat
Indokolás III/5.
612
Kihirdetve a 2000. évi LII. és 2000. évi LV. törvénnyel.
613
88/B/1999. AB határozat Indokolás III/3.
614
„(…) összefoglalóan megállapítható, hogy a Honvédség és a rendvédelmi szervek – az igazságszolgáltatási
szervekhez hasonlóan – az Alkotmányban meghatározott alapjogok érvényesülését segítik elő, alapvető feladatuk
az alkotmányos rend és az alapvető emberi jogok védelme. E szervek az Alkotmányban biztosított alapvető jogok
védelmét kötelezettségeik maradéktalan teljesítésével tudják hatékonyan szolgálni. (…) A hivatásos szolgálatot
teljesítők munkáját közvetlenül segítő köztisztviselők és közalkalmazottak sztrájkja esetén az általuk ellátott
feladatok elmaradása, vagy azok teljesítésében való késlekedés jelentősen hátráltatja a szervezetet feladatainak
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igazságügyi kormányzat is hivatkozta a status quo fenntartásának indokaként.615 Ehhez képest
Kovács Péter és Kiss László alkotmánybírák már e határozathoz fűzött különvéleményükben
utaltak arra, hogy az ILO és a Szociális Charta monitoring-gyakorlata alapján a magyar
szabályozás meg nem engedhető korlátozást tartalmaz, a hivatásos érdekegyeztetést pedig a
katonai/rendvédelmi

szervek

civil

egyeztetésnél

hatékonyabbnak

értékelték.

A

különvéleményi értékeléshez képest a korrekció szükségessége vonatkozásában azonos, a
hivatásos érdekvédelem hatékonysága szempontjából viszont ellentétes értékelést tartalmazott
az ILO joggyakorlatát elemző Zárótanulmány, amelynek fókuszában a hivatásos állomány
érdekérvényesítési intézményrendszerének vizsgálata állt. A Zárótanulmány olyan időszakban
keletkezett, amelyben a költségvetési kényszerek folytán a honvédelmi vezetés az azonos
politikai családba tartozó szakszervezetekkel kényszerült látszat-eredményeket hozó
tárgyalási pozíciókba, félelemmel figyelve a szakszervezeti eszközrendszer innovatív
alkalmazását, a jogkiterjesztést elutasítva, a kollektív jogok szűkítését pedig elvben kizárva.
A Zárótanulmány – a kollektív jogok közszférán belüli érvényesülését vizsgálva – az
érdekérvényesítés elemeként tekinti a sztrájkjogot, és a közszférára vonatkozó atipikus
elemként értékelte a tripartid jelleg helyett a szabályozó és munkáltató állam szerepeinek
összecsúszását, az üzemi tanácsok hiányában a részvételi jogok elmaradását, a kollektív
szerződés nélküli, állami oldalról alakítható kapcsolatrendszert, a szakszervezetek jogait
korlátozó reprezentativitási limitet, valamint az érdekvita közszolgálati szabályozatlanságát.
Ehhez képest a hivatásosokra vonatkozó szabályozás további korrekciós-szűkítő elemeket
tartalmazott a Munka Törvénykönyve háttérjogszabályi szerepéből átszármazó részjogok
kizárásával, a konzultáció önálló szabályozásával, a sztrájktilalom teljességével, valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatok sui generis jogkorlátozásával. Utóbbi körben a többletjogosultság, a jóléti célú forrásokra vonatkozó együttdöntés (praktikusan vétójog) ellenoldala
az egyharmados alapítói létszámhoz kötött, szövetségből kizárt érdekképviselet, a kifogás
halasztó hatályának hiánya, valamint az érdekképviseleti képviseleti jog kizártsága. 616

teljesítésében, ezzel akadályozhatja az állami feladatok ellátását, az élet- és vagyonmentést, vagyis mások
alapvető jogainak érvényesítését.” 88/B/1999. AB határozat Indokolás III/4.
615
„A miniszter szerint az Alkotmánybíróság hivatkozott mindkét határozatában azt állapította meg, hogy a
honvédség és a rendvédelmi szervek személyi állománya egészére nézve, ide értve a köztisztviselőket és a
közalkalmazottakat is, a Sztrájktörvény 3. § (2) bekezdésében rögzített sztrájktilalomnak alkotmányos indoka
van.” AJB 6567/2009. számú jelentés, 2009. október, 2-3. pp.
616
Zárótanulmány 9, 10 és 17. pp.
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A Zárótanulmány a vizsgálat körébe vonta a 151. és 154. ILO egyezményt617 is a
köztisztviselők esetében a kollektív tárgyalások hiánya, és a sztrájkot korlátozó megállapodás
feltételrendszere, valamint a szektorális tisztviselői sztrájktilalmak vonatkozásában is felvetve
az egyezmények sérelmét.618 Ezen túlmenően a sztrájkról szóló törvény 3. § (2) bekezdésében
a katonák és a rendvédelmi hivatásos állomány összevont kezelése miatt az Európai Szociális
Charta szakértői a bizottsági kontroll-gyakorlata szempontjából is alapvető aggályt vetettek
fel: a fegyveres kategórián belül megengedhető szervezetalakítási korlátozási szint a
rendőrség vonatkozásában már nemzetbiztonsági

vagy közbiztonság-védelmi, tehát

szükségességi indokoláshoz kötött. A Zárótanulmány konklúziója szerint viszont az eszközök
kizárása ellentételezéssel a haderőnél és a rendvédelmi szerveknél a végül is elfogadható.619
A fegyveres szervek szakszervezetei tevékenysége és gondolkodásmódja szempontjából
meghatározó volt a civil szférákhoz képest lényegesen jelentősebb, a reprezentativitási
követelményt esetenként többszörösen meghaladó szervezettség, illetve a részleges
eszköztelenség. A szolgálati jogi szabályozás következményeként időről-időre felmerült a
szervezetalakítási / csatlakozási vita, illetve az egyes eszközök jogszabályi tilalma. Szigorító
szabályozói igény volt a régi Hjt. elfogadása során a nemzetbiztonsági különös szabályok
körében Hszt. különös fejezeti szakszervezet-tilalmi szabályaira való visszalépés: de ha a
polgári nemzetbiztonsági állományban kizárt a szakszervezet-alapítás, a Honvédszakszervezet
működése is a katonai nemzetbiztonság területén kívülre korlátozható. Ellentételezéseként
ugyanakkor

a

nemzetbiztonsági

szolgálatok

jóléti

pénzeszközeivel

összefüggő

érdekképviseleti jogok az együttdöntésig terjedtek a kollektív szerződés fogalmi kizártsága
mellett. Így állt össze az elsődleges szakszervezeti igény-modell: a sztrájktilalom
elfogadásáért ellentételezés620 együttdöntési jogokkal, tehát vétójoggal.
A Zárótanulmány egyebekben túl könnyen húzott párhuzamot a rendvédelmi szervek és a
honvédség felépítési rendje között (megyei szint helyett a haderőnemi tagozódás), részben a
617

Kihirdetve a 2000. évi LXXIII. és a 2000. évi LXXIV. törvénnyel.
Zárótanulmány 35 és 39. pp. A sztrájkjog megengedhető korlátozása esetében a feltételek az alábbiak
lennének: az élet / személyes biztonság / egészség szűken értelmezett közvetlen veszélyeztetése, a
politikaformáló / bizalmi vezetői szint / kritikus terjedelmű elhúzódás / súlyos nemzeti krízis.
619
Zárótanulmány 60. és 129.pp.
620
„A munkáltatók elég érzékenyen reagálnak a demonstrációkra, mint egyikük fogalmazott, ’a tüntetések
rosszul felmért helyzetelemzésekből erednek’, amelybe a szakszervezeti vezetés bele is bukhat. Ugyanakkor
látható, hogy a demonstrációk szaporodása az eszköz gyengülését is maga után hozza – a munkáltatók egyre
kevésbé reagálnak rá. (…) A sztrájkjog követeléséről a szolgálati jogviszonyban lévőket tömörítő szakszervezetek
jórészt önként mondtak le, belátva, hogy ha meg is kapnák ezt a jogot, nem tudnának élni vele, illetve ennek
alkalmazása rendkívül nehézkes lenne. Két szakszervezet vezetője úgy nyilatkozott, hogy komoly fegyver a
sztrájkjog, de akkor sem alkalmaznák, ha lenne, ugyanakkor ’a sztrájkjog fejében nincs miről lemondani’. Így a
sztrájkjog követelése helyébe az egyetértési jog követelése lépett.” Zárótanulmány 117. p. és 151. lábjegyzet.
618

246

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

vonatkozó törvényeket is összekeverve.621 Rávilágított ugyanakkor a szakszervezeti eszközök
civil érdekegyeztetéstől eltérő jellegéből adódó diszfunkcióira, amelyek eredőjeként értékelte
a helyi szinten kezelhető problémák „felfelé tolását”,622 de az atipikus függő viszonyt is,623
amelynek a 2012-es Hjt.-re áttérés érdemi eltérését is eredményezte a függetlenített „fizetett
forradalmár” státuszok felszámolásával. A munkaharc sui generis korlátozástól624 mentes
eszközei ugyanakkor intenzív alkalmazást nyertek.625 A vizsgált időszakban a fő
veszélyforrásnak a civilesítési program626 tűnt, amely szakma-családok fegyveres szolgálatból
kirekesztését eredményezte volna, ugyanakkor a horizonton a szolgálati nyugdíj
korrekciójának lehetősége is felmerült, amelyet átmeneti jelleggel a legalább 20 szolgálati
évvel rendelkezőkre vonatkozó választási szabály tompított a két szolgálati törvényben.
A szűk értelmű hivatásos állomány sztrájkjoga ügyében második alkalommal az ombudsman
is az ILO ország-jelentésére építve kezdeményezte a kizáró szabályok felülvizsgálatát. A
szabályozási szituáció közvetlenül kapcsolódott a szükségességi érveléshez: ha a személyi
állomány sztrájkjoga abszolút érték, a közszolgáltatások hiánya is megvalósulhatna, tehát az
ország védelem nélkül maradhatna. Az Alkotmánybíróság intézményvédelmi felfogásában
ugyanakkor az ugyanúgy elképzelhetetlen lenne, mint a tűz- és katasztrófavédelmi
tevékenység627 időszakos kiesése. A szállítási közszolgáltatók sztrájkjainak minimális
621

Zárótanulmány 19. és 120.pp.
„A felsőbb szintű konzultációkon a problémák egy részét a szakmai és a politikai szempontok keveredése
okozza, amely a HÉF és a Hjt. esetében zárt működéssel is párosul. ” Zárótanulmány 113. pp, A HÉF –
Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum.
623
„Valójában rendezetlen a szakszervezeti tisztségviselők jogviszonya is, jelenleg a függetlenített
tisztségviselők rendelkezési állományban vannak és a munkáltatótól függ, hogy vezényli-e őket tényleges
szolgálatba. (…) A rendelkezési állományban lévő függetlenített tisztségviselők illetményét a minisztériumok
fizetik.” Zárótanulmány 112-113. pp, az eredeti kiemelés szerint.
624
„A 2007. június 1-jei fáklyás tüntetés kezelése a munkáltatók részéről merőbe újszerű volt, a Honvédelmi
Miniszter például levelet írt a HOSZ vezetőségének ennek kapcsán, amelyben fontos kérdésekben az
egyetértéséről biztosította a szakszervezetet, majd a honvédségi érdekegyeztetés 15. évfordulója alkalmából
néhány nappal később rendezett ünnepségen kitüntette a szakszervezeti vezetőket.” Zárótanulmány 119. p.
625
„A viták megoldásának sajátos módja az országgyűlési biztoshoz, illetve az Alkotmánybírósághoz fordulás.
Míg az előbbi általában tisztázó jellegű és valóságos megoldást hoz, az AB eljárásának időigénye ismeretlen,
esetleg több év is lehet, mire a döntés megszületik, a kifogásolt szabály esetleg hatályát vagy érvényét veszti. Így
ezzel a szervezetek ritkábban élnek.” Zárótanulmány. 117-118. pp.
626
„A Hszt. jelenlegi módosításai közül egy munkáltató emelte ki a civilesítést, mint olyant, amellyel nem ért
egyet, tekintettel arra, hogy ’minden, ami vonzó lehet ezeken az életpályákon a munkavállalóknak, az a szolgálati
viszonyhoz kötött: 100%-os táppénz, 57 éves nyugdíjkorhatár, rendfokozati pótlék. Ha ezek elvesznek, ám a
kötelezettségek, a ’vekzálás’ megmarad, a pálya nem lesz vonzó a munkavállalók számára.’” Zárótanulmány
120. p.
627
A harmadik generációs ombudsman a katasztrófavédelmi feladatok kiemelt vizsgálatára az időszakosan
sérülékeny helyzetbe került csoportok értékelése szempontjából három időszakban kényszerült vizsgálni az
állami reakció hatékonyságát. A 2006. augusztus 20-i vihar elemzése során a lakosság felkészítésének hiányai és
az informálás alapvető jelentősége nyert kiemelést, a 2010-es devecseri-kolontári vörösiszap katasztrófa
esetében a felkészítés és lakosságvédelem rendszerszemléletű közelítésének szükségessége, valamint a ’social
media’ alkalmazásának igénye, amely a 2013 év eleji havazások esetében még hangsúlyosabban jelentkezett.
Hajas – Kurunczi (2013) 440. p.
622
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szolgáltatási vitái ugyanakkor az ombudsman jogkiterjesztő attitűdje szempontjából
lehetséges megoldási modellt jelentettek. Megjelent a szektorális sztrájktilalom nemzetközi
szerződésbe ütközésére alapozott igény is: az ILO kutatást követő rendészeti szakszervezetek
által felvetett érvrendszert az ombudsman is felvállalta,628 azonban az igazságügyi tárca ezzel
nem értett egyet. A következmény: az Alkotmány 70/C. § (2) bekezdése miatt nyitott, a
rendszerváltás előtt alkotott, de csak kétharmaddal módosítható sztrájktörvény visszafogott
alkotmánybírósági gyakorlata629 éppen a fegyveresek körében találkozhatott választási
időszakban alapjogi kihívással. Az érvelés ráadásul tilalmat és nem korlátozást támadott,
amelyet tipikusan nehezebben igazoltak az alkotmánybírósági eljárásokban.
Az AJB 6567/2009. számú rendvédelmi sztrájktilalmi eljárásban az ombudsman az ügyet a
jogkiterjesztés érdekében vállalta fel:630 külön exponálta annak jelentőségét, hogy itt
korlátozás helyett a jog gyakorlásának teljes tilalmáról van szó. Érvelése alapján a
sztrájktörvény szerinti funkcionális (hatás alapú) korlátozásnak a nemzetközi egyezménykonformrendelkezése mellett az egyes csoportok alanyi kizárása aggályos, az államigazgatási
nem fegyveres állomány megállapodási fordulata formailag (megegyezésre utalás) és az
elhatárolási jogbizonytalanság miatt, a fegyveresek kizárása pedig tartalmilag az ILO
jogfejlődés és a tiltás, mint fogalmilag nem legenyhébb fokozatú korlátozás miatt. A jelentés a
rendvédelmi szervek folyamatos szolgálatellátását – a feladatrendszer eltéréseinek
exponálásával, illetve egyes tevékenységek azonnali intézkedési jellegének eltérésével – az
állam intézményvédelmi kötelezettsége körébe tartozó közérdeknek minősítette. A Magyar
Honvédség katonai állományát szintén nem vonta az ajánlás körébe, bár a vizsgálat e
vonatkozásban is elindult, és az IRM által hivatkozott döntések is egységes indokolást
tartalmaztak a Hszt. és a Hjt. vonatkozásában. A status quo elutasító érvelés kiemelte a
88/B/1999. AB határozatból a szervek jogokat biztosító feladatait, ennek körében a
folyamatos működőképességi érdeket, a személyi állomány egészének összehangoltsága miatt
az egyes csoportok elkülönítésének kizártságát, a szervezeti működési hiátus folytán pedig a
mások alapvető jogainak érvényesíthetőségére visszahatást.
Az jelentés intézkedési részét vizsgálva kiemelendő, hogy az ombudsman a Hszt. 27. § (2)
bekezdése szerinti sztrájktilalom módosításának megfontolását javasolta a sztrájktörvény és a
628

AJB 6567/2009. számú jelentés – 2009. október.
70/C. § 14-20.bekezdés; In: Jakab (2009) 2568-2569. pp.
630
Sajátos az ombudsman hozzáállása az alkotmánybírósági döntésekhez: azok rendelkező részét kötelezőnek,
azonban az indokolást csak jogtudományi iratnak fogadja el. Szerepfelfogása szerint a jogrendszer kímélete, az
alkotmány-konform értelmezési technika helyett be kell avatkozni a visszásság vagy annak veszélye esetén.
629
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14. § alapján az összhang hiányát felvetve. Sajátos ugyanakkor, hogy e hivatkozások csak a
megállapítási részben kerültek összevetésre, illetve a Hjt. 14. § tartalmi egyezése ellenére sem
került vizsgálatra: az ombudsman a sztrájktörvény rendelkezését csak a Hszt. alapjog-elvi
rendelkezésével ütköztette, utóbbit magasabb jogrendszerbeli helyértékkel ruházva fel,
zárójelbe téve a konkuráló érdekkel való összemérést. A 14. §-nak egyértelműen szabályozási
jelentőséget tulajdonított, bár az végrehajtás-orientáló fokozatossági szabályként is
értékelhető. Ehhez képest az Alkotmány sztrájkjogi nyitott tényállása és kétharmados
felhatalmazása miatt a köztársaság kikiáltását megelőzően alkotott sztrájktörvény esetében az
eredendő formahiba nem volt alkalmazható érv, különösen nem állhatott alacsonyabb
jogforrási szinten, mint a szolgálati törvény. Ráadásul az érvelés hatékonysági olvasata az
érdekérvényesítés

eszköztárának

elégtelenségére

épített:

a

személyi

állomány

sztrájktilalmához direktebben kapcsolódott a szolgálati időn kívüli nem fegyveres
demonstráció kérdése. Ha alapjogi jellegű az egyenruhában való demonstrálás joga, az
ombudsmani érvelés az ezzel kapcsolatos korlátozásokra is kiterjed. Ha viszont az egyenruhás
jelleg nem alapjogi védettségű, annak korlátozhatósága a tilalmi szintig is alkotmányosan
igazolható.
Az ombudsman szerint tehát az alapjog arányos korlátozására kellene a szabályozás során
törekedni, mivel a mások alapjogainak védelme érdekében szükséges korlátozási szint csak
valamilyen szintű korlátozást eredményezhet. Mindez egy olyan joggyakorlási forma esetében
került felvetésre, amely a szakszervezeti érdekérvényesítés legsúlyosabb eszköze: a
munkabeszüntetési forma elvi lehetősége ráadásul a minimális szolgáltatási szintben való
tévedés fatális következményének lehetőségét hordozza, a tilalom fenntartása viszont a
tehetetlenség érzésével a politikai radikalizálódás irányába is eredményezhet utakat. A kísérlet
ebből a szempontból nem kizárólag jogkiterjesztésként értékelhető: sikere esetén szűkíthette
volna azt a zárványt, amely a politikai tilalom értelmezési tartományának bizonytalan
határmegvonásából ered. Az ombudsman beadványa ugyanakkor – figyelemmel a 88/B/1999.
és a 673/B/1990. AB határozatra –bukásra volt ítélve: ha a fegyveres szervi civil állomány
esetében tilalmazott a sztrájkjog, a fegyveresekre kiterjesztése még kevésbé kényszer.
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8.3.6. A gyülekezési jogi terminológia útvesztői
A Hszt.-re létezett precedens,631 amely öt éven keresztül visszaigazolta a szolgálati törvények
lényegileg közös egyesülési és gyülekezési szabályait. Gyakorlati kihívásként volt értékelhető
ugyanakkor az érdekképviseleti egyenruhás demonstrációk igénye, amelynek parancsnoki
mérlegelése alanyi jogi jelleg hiányában két szélsőség között mozgott: ha a politika körében
tiltott tevékenység, ellene fellépni kötelező, ha viszont nem egyértelműen levezethető
parancsnoki döntési tárgykör, akkor a tilalmazás indokolatlan beavatkozásként volt
értékelhető. „A hivatásos és szerződéses katonák politikai rendezvényen az egyenruhát csak
mint a Honvédséget képviselő személy viselhetik, az állományilletékes parancsnok
engedélyével.” – szólt a régi Hjt. 2009. december 31-ig hatályos 23. §-a az objektumokon
kívüli rendezvények vonatkozásában. A megengedő szabályozás logikája szerint kellett lennie
olyan politikai rendezvényi körnek, ahol az egyenruha-viselet megengedett, a 23. § politika
fogalma tehát nem lehetett a szűk értelmű pártpolitika, a parancsnoki mérlegelés szempontjai
viszont hiányoztak, mivel a Honvédség képviselete, mint cél nem feltétlenül volt elégséges
ismérv. A szabályozás tartalmilag egyezett a Hszt. 20. §-ával, amely további kivételt, az
állomány helyszíni szolgálatteljesítési lehetőségét is nevesítette a katonákra nem értelmezhető
módon.
Ehhez képest a Kormány T/10874. számú törvényjavaslata a korlátozásba valamennyi
nyilvános gyülekezési jogi esetkört javasolta bevonni azzal, hogy az érdekképviseletek
rendezvényeit – feltételekkel – mentesítette volna egy karszalag-szabállyal, alanyi jogon
biztosítva az érdekképviseleti célú egyenruhás gyülekezést.632 A Hszt. 20. § módosítására
irányuló T/10875. számú törvényjavaslat 3. §-a mindezt – a helyszín-biztosítási feladatra
tekintettel – kiegészítette volna azzal, hogy a rendőrségi bevetési és gyakorlóruha nem lett
volna karszalaggal viselhető a megkülönböztethetőség érdekében. Ebben a szövegváltozatban
úgy valósult volna meg a politikum bizonytalan fogalma és az érdekképviseleti
érdekérvényesítés elhatárolása, hogy ez utóbbi nevesített joggá vált volna, a láthatóan elütő
631

„Az Alkotmánybíróság szerint a Hszt.-nek az a rendelkezése, mely a Gyt.-hez képest szigorúbb feltételeket
szab a gyülekezési jog gyakorlásához - például engedélyhez köti a gyűlés megtartását - a fegyveres szervek
sajátos feladataira és felépítésére tekintettel önmagában nem kifogásolható. Az is kétségtelen, hogy a törvény
vagy egyes rendelkezései nem kellő pontossággal való megfogalmazása sem eredményezi minden esetben és
automatikusan a jogbiztonság sérelmét…” 8/2004.(III.25.)AB határozat Indokolás III/6.
632
„23. § (2) Az állomány tagja a szolgálati helyen kívüli, gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános
rendezvénye szervezőként, résztvevőként a Honvédség egyenruháját viselheti, amennyiben
a) a rendezvényt a 33. § (1) bekezdés szerinti érdekképviseleti szerv szervezi, valamint
b) jól láthatóan elhelyezett, az egyenruha színétől lényegesen eltérő egyszínű, legalább 15 cm széles
karszalagot visel.” T/10874. számú törvényjavaslat 1. §
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karszalag egyszínűsége pedig egyidejűleg zárta volna ki a szivárvány és az Árpádsáv
használatát. A gyakorlóruha korlátozottságának rendőrséghez kötöttsége indokolt lett volna,
mivel más szervezet nem vesz részt a biztosításban és a tűzoltóság egyes állománycsoportjai,
illetve a szerződéses legénység más egyenruhával nem rendelkeztek, így utóbbi
személykörökben az egyenruhás gyülekezés csak így volt értelmezhető. Végső soron a két
rendelkezés egy összehangolt, a szükségszerű eltérésekre is figyelmet fordító szigorító
szabály lett volna az érdekképviseletek felé is gesztust gyakorolva.
A bizottsági vita során viszont felmerült, hogy szükséges-e a politikai rendezvény fogalma
mellé a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvény beemelése is: a politikum
értelmezésétől függetlenül van ugyanis közös értelmezési tartományuk. A kormányzati
szabályozási javaslat logikailag viszont már azzal visszaigazolást nyert, hogy mindkét
terminológiának van a másik által nem fedett értelmezési tartománya, így nem részkategóriagyűjtőfogalom viszonyról van szó. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 3. §-a
kivonta a hatály alól a választási eljárási gyűléseket, az elismert egyházak / felekezetek vallási
szertartásait, rendezvényeit, a kulturális és sportrendezvényeket, valamint a családi
eseményeket: a tevékenység tartalmilag lehet ugyan gyülekezés,633 de a rendezvényt
sajátossága miatt más jogszabály érinti. A politikai rendezvény fogalma viszont a gyülekezési
jogi esetkör és a választási gyűlések együttesével sem volt kiváltható, mivel az egyenruhás
jelenlét zárt pártrendezvényen, választási időszakon kívül is megvalósulhat, sértve az
Alkotmány vitatott terminológiájú, de általános 40/B. §-át. Indokolható az egyenruha tilalma
a gyülekezési jog hatálya alól kivont további esetekben? Még akkor sem, ha a rendezvények
vegyes jellege miatt a tilalmak kijátszásának veszélyét hordozták: pl. az egyházi szertartások
közül az egyenruhás temetés lehetőségének kizárása olyan mértékű lelkiismereti sérelmet
okozott volna, amely a végakaratra is tekintettel a személyiségi jog, valamint a kegyeleti jog
lényeges tartalmát korlátozta volna kényszerítő ok nélkül. A fegyveres szervvel való lojalitás
törvényileg nem hozható jogi kapcsolatba a világnézeti meggyőződéssel.

633

Az 1989. évi III. törvény 2. §-a azon békés összejöveteleket, felvonulásokat és tűntetéseket tekinti a
gyülekezési jog gyakorlása körébe tartozónak, amelyek kollektív véleménynyilvánításhoz kapcsolódnak. A
4/2007. (II.13.) AB határozat Indokolásának III/1. pontja – önkormányzati rendelet vizsgálata során – a politikai
rendezvényeket a gyülekezési jog körébe tartozóként kezeli. Az Indokolás III/3. pontjában éppen a részkategória
szigorúbb szabályozásával bizonyítja annak jogellenes célját: „Azzal, hogy a szabályozás a gyülekezési jog
körébe tartozó rendezvények közül kiemeli a politikai rendezvényeket, és csak ezekre állapít meg
többletkövetelményeket, nyilvánvalóvá teszi, hogy elsődleges célja nem a lakosság nyugalmának védelme, hanem
a politikai kommunikáció korlátozása.”
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A 2009. évi CXLII. törvény végleges 1. §-a szerinti Hjt. 23. § véglegesített szövegváltozata634
az egyenruha-viselés vonatkozásában felmerült három szabályozandó tárgykör közül egyet
generálisan tiltott, kettőt pedig engedélyezési-mérlegelési jogkörbe utalt: tiltott lett az
egyenruha-viselet választási gyűlésen, míg mérlegelési körbe került az egyéb politikai
rendezvény és más nyilvános gyülekezés. A szabályozáshoz tartalmilag kapcsolódott a Hjt.
244. §-a is, amely – a Hszt. 279. §-ához kapcsolódó módon – a teljes tilalmat is megengedő
engedélyezésre utalta a nemzetbiztonsági állományának gyülekezési ügyeit. Utóbbi körben
nem az egyenruha-viselet volt a vezetői mérlegelés tárgya, mivel a szolgálatok állománya fő
szabályként nem úgy teljesít szolgálatot, hanem a rendezvény nemzetbiztonsági érdekkel
összehangolhatósága. A törvény nyugállományúakra vonatkozó 28. §-a az azonos kategóriák
még szigorúbb szabályait állapította meg a Hjt. 230. §-ának új (2)-(4) bekezdéseként.635 A
nyugállományú katonák szabályainak eltérései az egységes fogalomhasználat mellett: a
rendezvénykör besorolása, a helyszín általánossága, az engedélyező, a viselési cél hiánya és
az engedély minősége. A rendezvénykörnél – feltételezve, hogy a nyugállományú nem visel
folyamatosan egyenruhát – kizárható a véletlen a rendezvény területére kerüléskor, míg az
aktív egyenruhában közlekedve véletlen résztvevővé is válhat. Alkotmányos oldalról
ugyanakkor az aktív állomány politikai tevékenységének tilalma, a nyugállomány esetében
pedig a jogszabályi engedély korlátozott terjedelme lehet csak a háttérszabály.
Hangsúlyozandó,

hogy

–

a

nemzetbiztonság

kivételével

–

egyenruha-viselési

tilalomról/korlátozásról, nem pedig részvételi akadályról van szó: annak lehetőségét a
hivatkozott rendelkezések nem kérdőjelezik meg, viszont a hivatásos katona aktív részvétele
esetén jelentőséget nyerhet a párt érdekében folytatott közszereplési tilalma is. Utóbbi alól
kivételt jelent ugyan a jelöltként részvétel, ami viszont kötelezően szüneteltetést eredményez,
szintén egyenruha-viselési tilalommal.
A Honvédség képviselete viszont már hordozhat engedélyezési problémákat: egy
önkormányzati megemlékezés politikailag érzékennyé válhat, ahol a koszorúzó személy és a

634

„Az állomány tagja a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésen egyenruháját nem
viselheti. Egyéb politikai rendezvényen, illetve a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényen
egyenruháját csak a Honvédséget képviselő személyként, az állományilletékes parancsnok engedélyével
viselheti.”
635
„(2) A nyugállomány tagja egyenruhát a választási törvény hatálya alá tartozó gyűlésen és egyéb politikai
rendezvényen nem viselhet.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom alá nem eső, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényen a
nyugállomány tagja egyenruhát a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság parancsnokának
előzetes írásbeli engedélyével viselhet.
(4) A nyugállomány tagja egyenruhában külföldre csak a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokság
parancsnokának előzetes írásbeli engedélyével utazhat.”
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spontán résztvevő jogi helyzete eltér: míg az első engedéllyel van jelen, utóbbi felelősségre
vonható, ha a többi résztvevő párt- vagy mozgalmi jelvényei és az egyenruha egymás
mellettisége bizonyítható. Tisztavatás esetében ugyanakkor nem dönthető el, hogy a szülő
számára biztosított meghívó automatikus engedélyt jelent-e, ha tartalmazza az előírt
egyenruha-változatot. A nyugállományúak számára nagyobb problémát jelenthet az engedély
előzetes és írásbeli jellege: ez utóbbi ugyanis a védendőnek elismert, rövid idő alatt
összehívott rendezvények esetében nehezen megvalósítható, a villámcsődület esetében pedig
kizárt. A 75/2008. (V.29.) AB határozat ráadásul e két atipikus formára anélkül terjesztette ki
az alkotmányos védelmet, hogy szabályozási mulasztást állapított volna meg a korábbi
gyülekezési jogi határozatának részleges meghaladásával, de alapvetően a kétharmados
szabályok alkotmányos értelmezési tartományát meghatározó kíméletével, egyidejűleg
mérlegelve az összeütköző szabadságjogok és a lehetséges veszélyek konfliktusát.636
Ha ezen értelmezésnek megfelelően vizsgáljuk Hjt. módosult szabályait, az előzetes szervezés
nélküli gyűléseknél az írásbeli engedély lehetetlen feltétel, bár az aktív állomány
engedélyezettsége is akadályokba ütközhet. A lehetséges érvelés különvéleményben jelent
meg:637 ha a gyülekezés konfrontatív jellege miatt együtt jár egyéb jogok (pl.
mozgásszabadság) korlátozott gyakorlásával, a rövid időn belüli megtartáshoz is kellenek
időbeli és térbeli korlátok. Ezek eszköze a bejelentési eljárás, amely a legszükségesebb időre
korlátozható. Ha a spontán gyűlések esetében ez nem érvényesíthető, kivételes jellege
további, érdemi tartalmat nem korlátozó feltételek lehetőségét eredményezhet, a békés jelleget
biztosító általános korlátozások rendszerbe iktathatása mellett.
E kisebbségi érvelés az alapjogi jelleggel vélelmezett egyenruhás gyülekezés korlátozásának
indokolására is alkalmas: a tilalom ugyanis csak látszólag személykötött, voltaképpen az
egyenruhás gyülekezés tilalma minden állampolgárra vonatkozik azzal, hogy a sérelem esetén
a szabálysértési szankció lép be a szolgálati (munka)jogi szankció, illetve egyenruhától eltiltás
helyett. Az érdekképviseleti demonstrációra vonatkozó privilegizált szabályozás hiánya
viszont semmiképp sem lehet önmagában alkotmányellenességi ok, legfeljebb alapjogi
visszásság (veszélye), amely alkotmány-konform értelmezési tartalommal kezelhető.

636

„Azonban az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a mindenkit megillető gyülekezési jog nem csorbítható
azon az alapon, hogy néhányan esetleg visszaélnek vele.” 75/2008. (V.29.) AB határozat Indokolás IV/7.
637
Bragyova András különvéleménye a 75/2008. (V.29.) AB határozathoz 2. pont. A különvélemény 3.3.5.
pontja exponálja a gyülekezési jog gyakorlásának békés jellegével összefüggésben az elhatároló ismérvek
meghatározását, valamint ehhez kapcsolódva a tiltott gyülekezési viselkedési módok pl. álarc, felismerhetetlenné
tétel katalogizálását.

253

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

8.3.7. A további differenciálás felé? – Véleményszabadsági korlátok, de lege ferenda
A fegyveres érdekképviseleti gyakorlat leghatékonyabb nyomásgyakorlási eszközeként, de
sokáig önmegtartóztatással alkalmazták az egyenruhás demonstráció lehetőségét, amelynek
hatékonysága a média-érzékenységből adódott: jelzés értékű, ha a leglojálisabbnak
szocializált társadalmi csoportok is utcára mennek, ráadásul a rendfenntartó és a résztvevő
potenciális erőszakos konfliktusa sajátosságokat hordoz. Az eredmény: a mediatizált
egyenruhás demonstráció alakzatban félelmet kelthet, de ennek hiányában is céljától
függetlenül, automatikusan politikai cselekvéssé válik. A politikum a demonstráció jogát nem
vitatta, de az egyenruha-viselet veszélyeit orvosolni igyekezett, amelynek szakszervezeti
oldalról elfogadható kompromisszuma a karszalagos privilegizált eset lett volna. E felfogás
egyértelműen az egyébként alkotmányos szinten tilalmazott politikai tevékenység törvényi
kivételei közé sorolta volna az érdekképviseleti nyilvános rendezvényeket azzal, hogy a
politikai tevékenység tilalmába a gyülekezési jog főszabályként beleértendő.
A sztrájktilalmi beadvány 2012-es alkotmánybírósági elbírálásának időpontjára ráadásul a
fegyveres

szakszervezeti

érdekérvényesítés

lehetőségei

leszűkültek:

a

Honvédelmi

Érdekegyeztető Fórum kivételessé vált: a tájékoztatások száma meghaladta az érdemi
döntésekét. A korábbi ciklusban az összehangolt cselekvés motorjaként működő FRDÉSZ a
tárcaszintre korlátozódó érdekegyeztetés során elvesztette tárcaközi egyeztetési fórumát, a
szolgálati viszonyból eredő járandóságok csökkentése elleni nyílt akcióival ugyanakkor az
erőszakmentesség határterületeit feszegető módon radikalizálódott, mint azt a tűzcsapot a
demonstráción felfeszítő, felfegyverkezve kárt okozó tűzoltó szimbolizálja. Az eredmény
kontra-produktívnak bizonyult: a társadalmi szolidaritás esélye kiürült a szolgálati nyugdíj
követelése mögül, bár a Szolidaritás néven nyíltabban politizáló vezetői kör az üzenetet más
minőségben politikai üzenetté konvertálta, radikalizmusát (szobordöntés) megőrizve.
A 30/2012. (VI. 27.) AB határozatban az összetett jellegű indítvány sikertelenné vált: az
ombudsman ugyan vitatta az abszolút tilalmi rész mellett a terminológiai bizonytalanság
jogbiztonsági olvasatát (államigazgatási szervi fogalom, szolidaritási sztrájk jogon
kívülisége), az eljárásrend alapvető elemeinek hiányát és a szabályozás tisztviselői elemének
megállapodásos technikáját időbeli és terjedelmi szempontból egyaránt. A támadott
sztrájktörvényi rendelkezés ráadásul a 25 éves fennállásának korrekciói következtében az
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eredendő hiányosságait meghaladó hibákban és következetlenségekben is szenvedett,638 az
Alaptörvény hatályba lépésével pedig sarkalatos jellegét is elvesztette. Az ombudsman
második beadványában külön kiemelte az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében nevesített
azon szükségességi követelményt, amely szerint a korlátozásnak „más alapvető jog
érvényesülése vagy valamely alkotmányos érdek védelme érdekében, a feltétlenül szükséges
mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának
tiszteletben tartásával” kell érvényesülnie. A megfogalmazás az alkotmánybírósági mintát két
ponton korrigálva tartotta fenn: kettős viszonyítási alapjában túllépett az alapvető jog
érdekében történő korlátozás preferálásán az államcélhoz/feladathoz viszonyítva, illetve a
lényeges tartalom esetében tiszteletben tartásra korlátozta a korábbi korlátozhatatlanság
tételét. E vonatkozásban a korábbi érvek használhatósága érdekében kinyilvánított ’tartalmi
azonosság’ az Alaptörvény I. cikke és az Alkotmány 8. § (2) bekezdése között vitatható.639
A többségi vélemény az Alaptörvény bázisával összevetve a sztrájktörvényt érdemben nem
lépett túl a 88/B/1999. AB határozat visszaigazolásán annak ellenére, hogy a civil
közszolgálat esetében alkalmazott megállapodási technika a vizsgálat hatókörébe került.
Kovács Péter alkotmánybíró ezúttal párhuzamos indokolása ugyanakkor felerősítette korábbi
téziseit a szabályozás nemzetközi standardoknak meg nem felelésével összefüggésben: 640
azonban nem a megállapodási formahiba, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága által
visszaigazolt, korlátozási szintet meghaladó tartalom került kiemelésre, legyen szó
szükségtelen személykörök kizárásáról, vagy az egyesülési és szervezkedési szabadság
alapjogi tesztjeitől való elszakadásról. A párhuzamos indokolás követendő szabályozási
638

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény vitatott 3. § (2) bekezdése: „Nincs helye sztrájknak az
igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi, rendészeti szerveknél, és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Az államigazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek
megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga, de a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál a hivatásos állományúak nem jogosultak a sztrájkjog gyakorlására.” A rendelkezésből – a
szervezeti átalakulások és fogalom-átértelmeződések következtében – legalább három következtetés adódik:
 rendvédelmi és rendészeti szerv fogalom egymás mellett szerepeltetése esetén szinte lehetetlen a két
fogalom alá tartozó szervezetek elkülönítő kategorizálása,
 a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat sui generis jellege, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok előtt
szereplő ’polgári’ jelző leszűkítő szerepe következtében a KNBSZ – feladatai ellenére – a második
szintű, nem abszolút korlátozás hatálya alá tartozik,
 a NAV esetében pedig megvalósul az egységes (összevont) szervezeten belüli differenciált korlátozási
szint, mely az MH és a rendvédelmi szervek civil állománya esetében a beadványban kívánt
differenciálás modelljeként is tételezhető lenne.
639
30/2012. (VI. 27.) AB határozat Indokolás III. 1.2.
640
„Az Európai Tanács nyilvántartása szerint 2002 és 2010 között az egymást követő magyar kormányok hat
jelentést nyújtottak be, ezek részben általános, részben tematikus jelentések voltak. Nem került azonban 2012-ig
benyújtásra a már 2009. október 31-én esedékessé vált hetedik jelentés. (…) Az ismételt felszólítás nyomán 2013.
október 31-ig kell benyújtani a 6. cikk 4. pontja végrehajtását is érintő újabb kormányjelentést.” Kovács Péter
párhuzamos indokolása a 30/2012. (VI. 27.) AB határozathoz, 1. pont.
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irányként utal a szociális partnerek együttes szabályozási megoldásra, szemben a parlamenti
szintre emelt változatlan tartalom alternatívájával.641 Az Alkotmánybíróság tehát végső soron
nem a hivatásosok sztrájkjogáról döntött, hanem a korábbi a határozatban nem értékelt
közszolgálati megállapodás korlátozó szerepét vizsgálta, így a fegyvereseknél alkalmazott
civileket érintő 88/B/1999. AB határozathoz képest általánosabb elemzésbe bocsátkozott.
Meghiúsult tehát az AJB 6567/2009. AJB számú jelentés II/1. pontjának utolsó bekezdésében
exponált feltételezés, amely szerint az általános közszolgálati szabályozás elégtelensége, mint
tágabb probléma orvoslása vezet el a fegyveresek esetében a tiltást felváltó korlátozás
lehetőségéhez.642 Így a közszolgálat általános szabályainak nemzetközi vizsgálata
eredményeinek következtében a jövőben sem zárható ki célzottan a hivatásosok, vagy csak a
rendvédelmiek sztrájkjogának további alkotmányossági vizsgálata, adott esetben a fegyveres
szervi gyűjtőfogalmon belüli differenciálással.643 Mindez azonban a katonákra vonatkozó
szabályozás fejlődése szempontjából nem hordozza a jogkiterjesztés lehetőségét.
Az egyesületi demonstráció sztrájkon túli eseteiben egy esetleges alkotmánybírósági döntés
kiemelt szempontjai a diszkrimináció-tilalom a homogén csoport ismérveivel korrigálva, a
jogbiztonság, illetve a szükségesség-arányosság egymással is részben konkuráló érvrendszerei
lehetnek. A 8/2004. (III.25.) AB határozat indokolásának részlete további módszertani
eligazítást adhat az egyenruha-tilalmi probléma esetleges érvelési irányaira.644 Mivel az
egyenruha viseletének lehetősége nem alapvető jog, de minőségi többletet eredményezhet az
érdekérvényesítés során, ennek következtében az egyenruha által jelképezett állami szervről,
ezáltal az államhatalomról magáról kialakult társadalmi kép módosulhat, vagy veszélybe
641

„Jól látható tehát, hogy ha az Alkotmánybíróság most mégis megsemmisítette volna a kiutaló törvényi
rendelkezést, ám az Országgyűlés a megállapodás jelenlegi tartalmát foglalná törvénybe, az semmit nem
változtatna a probléma lényegén, a nemzetközi jogba ütközésen és az azért való felelősségen.” Kovács Péter
párhuzamos indokolása a 30/2012. (VI. 27.) AB határozathoz, 2. pont.
642
„Ezek szellemében a Hszt. általános sztrájk tilalomra vonatkozó előírását (27. § (2) bekezdés) idejét múlt
rendelkezésnek tartom, amely az Európai Szociális Charta elfogadása és ratifikálása (1999) óta nem
egyeztethető össze a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeinkkel sem, sérti a jogállamiság elvét, nem
biztosítja a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső jog összhangját, az összhang hiánya pedig egyben a
sztrájkhoz való joggal összefüggő visszásságot is okoz.” Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB
6567/2009. számú jelentése 2009. október, II/3. 11.p.
643
„Az államnak az összetett dilemma-rendszer kezelése, a számos ellentétes érdekű szereplő (munkavállalók,
szakszervezetek, közszolgáltatást végző munkáltatók, a közszolgáltatást igénybe venni szándékozó
állampolgárok) érdekeinek és jogainak összemérése során – a nemzetközi példákra is építve – semleges,
kiszámítható és szilárd alapú jogintézményeket kell kialakítania és működtetne.” Zeler – Láposy (2009) 16. p.
644
„Azt, hogy a törvény, jelen esetben a Hszt. rendelkezései korlátozzák-e az alapvető jogokat, általánosságban
nem, csak az erre vonatkozó konkrét állítás alapján lehet megvizsgálni. Az állítás és indokainak megfelelően
részletes kifejtése többek között azért is elengedhetetlen, hogy az Alkotmánybíróság állást tudjon foglalni abban
a kérdésben, hogy a korlátozás alapjogot érint-e, vagy nem, és így az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében
megfogalmazott korlátozási tilalom az adott jogra egyáltalán alkalmazható-e, vagy sem [lásd többek között a
13/1991. (IV. 13.) AB határozat II. 1. pontját, ABH 1991, 37., 38.].” 8/2004.(III.25.) AB határozat Indokolás
III/3.
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kerülhet. Alapvető jognál ez nem lehetne a mérlegelési körbe vonható, az egyéb esetekben a
racionális törvényhozói cél már elégséges a szigorúbb korlátozás visszaigazolásához. Az
alapjogok közé tartozást ugyanakkor még az ombudsman is generális jelleggel kizárta a 2011.
június 16-i „Bohócforradalom”, illetve az azt megelőző április 16-i és május 6-i
demonstrációkhoz kapcsolódó elöljárói akadályozások, valamint a ’felfegyverkezettség’-et
eredményező tűzoltó felszerelései tárgyak vizsgálta során.645
Az egyenruha viselete ugyanakkor lojalitási szimbólum is: a szervezethez tartozást, vagy
egykori tartozást jelenti. A 2010. január 1-jével hatályba lépett szigorítás nyugállományú
elemének fokozott mértéke sajátos következményekkel jár az érintett közéleti aktivitása, vagy
akár családi büszkesége szempontjából: az védhető jogalkotói cél, hogy egy nyugállományú
katona politikussá válva ne viselje az egyenruháját nemzeti ünnepen646 illetve mérlegelhető,
hogy a nyugállományú katona a tisztavatáson megjelenhet-e egyenruhában, de a kegyeleti
szertartásokon való egyenruhás részvétel csak egészen kivételesen korlátozható, a hadsereg
kötelékében civilként

foglalkoztatott

nyugállományú katona esetében a nyilvános

rendezvényen az egyenruha tilalma pedig már feloldhatatlan problémát jelent, ha a katonaáldozatokról való állami gondoskodás feladatkörét érinti. A konkrét esetben a tilalmi fordulat
– engedélyezés hiányában – az ésszerű cél megkérdőjelezésére is alkalmas.
Mivel az aktív egyenruhás érdekérvényesítő demonstrációik hivatkozási alapja tipikusan a
privilégiumok kormányzati csökkentése szokott lenni, analógiaként a véleménynyilvánítás
szabadsága is hivatkozható. A régi Hjt. 21. §-a e körben radikálisan három különböző
kategóriába sorolta a tilalmazott párthoz történő kötődést, a szolgálati feladatok elláthatóságát
garantáló parancsok/intézkedések bírálhatóságát, illetve a privilegizált érdekérvényesítő
tevékenységet,

ide

értve

a

hirdetmények

terjeszthetőségét

is.647

Egy

esetleges

alkotmányossági vizsgálat során az is kérdésessé tehető, hogy a szabályozás érdekképviseleti
olvasata, amely 1991-ben alkalmas volt az akkori formahibás szabályozás megsemmisítésére,
céljában nem az érdekérvényesítő tevékenység szűkítésére irányul-e, illetve e körben nem lett
volna-e kényszerítő szükség a privilegizált szabályozásra. Két szempontból is kapcsolódik a

645

„Mivel a védőfelszerelés szolgálaton kívüli viselése nem alapjog, ezért annak megtiltásával kapcsolatban
alapvető joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt nem tártam fel.” AJB-1986/2011. számú jelentés 3. és
14. pp.
646
A lex Borkai meghaladását az Alaptörvény szövegezése során egyébként Halmai Gábor is az alkotmányozás
kivételesen pozitív elemeként értékelte. Lásd: Halmai (2014) 1.p. A megállapítás az ezt megelőző és követő
jogállapotokra vonatkozik, a politika-tilalom aktív állományhoz kötérére.
647
Az EJEB átszűrődő gyakorlatának elemzését részletesen lásd 8/2004.(III.25.) AB határozat Indokolás III/5.
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sztrájktilalmi kérdéskör: egyrészt a jogkorlátozást ellentételező privilégiumok sorozatos
csökkentése miatt, másrészt az eszközök közötti választhatóság szűkülése oldaláról.648
A végső kérdés ugyanakkor a politika definiálhatósága marad: a jogalkotók és jogalkalmazók
következetes választása a tág fogalmú és a szűk értelmű pártpolitizálás között egyre kevésbé
halasztható feladat akkor is, ha az alapjogok korlátozhatóságának alkotmányossági gyakorlata
a szűk olvasat, az állam befolyásmentes működésének és átláthatóságának érdeke pedig a
kiterjesztő értelmezés felé orientál.649 Köztes megoldást jelenthet a joggal való visszaélés
tilalmának alapelvi szintre emelésével egyidejűleg a pártpolitikai olvasat általánossá tétele,
amely a mozgalmi védettségének oldására lenne hivatott, szemben az analógia tilalmával.
A 2009-es markáns szigorításhoz képest ugyanakkor az új kormányzat hagyományőrzéshez
fűződő pozitív hozzáállása átmenetileg megengedőbb egyenruha-szabályozás lehetőségét
hordozta. Ehhez képest az új Hvt. 63. § (6) bekezdése fő szabályként a katonai egyenruha
viselését a Honvédség személyi állományához köti, a (7) bekezdés a szolgálati beosztáshoz és
a feladatok végrehajtáshoz írja elő az egyenruha-viseletet (szó szerinti értelmezésben még a
szabadidős tevékenység kizárásával is), ugyanakkor megnyitja a (szolgálati járandóságos
körre is kiterjesztett) nyugállományúak esetében a honvédelmi érdekű tevékenység során az
egyenruha engedélyezésének lehetőségét, tovább szűkítve az alanyi jogi felfogást.650 A célhoz
kötött engedélyezésre való áttérés következtében egyes határesetek megítélése alapvetően a
Honvédség iránti közbizalom védelmében szigorodott: míg korábban vádlotti pozícióban egy
nyugállományú katona egyenruha-viselete a bíróságon csaknem elvárt volt, a szervezeti
tekintélyt gyengítő joggyakorlás ma már a rendszeresített egyenruha tiltott használatának is
minősíthető, amelynek következtében a Hjt. 223. § (1) bekezdés mindkét egyenruhára
méltatlanságot eredményező fordulata hivatkozható, akár a megbotránkoztatást keltő
magatartás, különösen pedig a b) pont szerinti honvédségi tekintély és közbizalom
648

„Az Alkotmánybíróság ismét utal arra, amit már számos korábbi határozatában is kifejtett: a fegyveres
szervek feladatainak a jellege, valamint az ezek elérését elősegítő szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok
folytán a törvény a szolgálati jogviszonyban állók tekintetében tartalmazhat speciális, csak a fegyveres
szerveknél indokolt, az általánosnál kötöttebb előírásokat. Ezért a jogszabályellenes parancs és intézkedés
végrehajtásának a kötelezettsége, ami a civil szférában nyilván nem állná ki az alkotmányosság próbáját,
önmagában, további vizsgálat nélkül nem tekinthető az Alkotmányba ütközőnek. (…) Ennek folytán azt, hogy a
jogellenes parancs és intézkedés végrehajtásának a kötelezettségére vonatkozó törvényi előírás alkotmányosan
indokolható-e, egyrészt azon céloknak, melyeket e kötelezettség hivatott érvényre juttatni, másrészt a
jogállamiság által megtestesített értékeknek az egybevetése alapján kell megítélni.” 8/2004.(III.25.) AB
határozat Indokolás III/8.
649
A két olvasat ütköztetését lásd a ’bohócforradalom’ valós idejű hírlapi értékelése körében: Magyar Nemzet
2011. július 6. 1. és 5. pp. (Kulcsár Anna: Kockázatos bohóckodás / Törvénysértés gyanúja: méltatlansági eljárás
indulhat Kónya Péter ellen, illetve A magánszemély)
650
A T/2084. számú törvényjavaslat ugyanakkor legalizálta az állami vezetők műveleti területi egyenruhaviseletét.
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veszélyeztetése.

A

jogosulatlan

egyenruha-viselet

magatartása

–

figyelemmel

a

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálytartási nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 183/A. § (1) bekezdésére rendőrségi hatáskörbe tartozó
szabálysértéssé vált.
Megmaradt ugyanakkor némi játéktér azzal, ha az állami protokolláris feladatok meghagyása
körében az állami rendezvények és a pártpolitikai érdekkörű rendezvények közötti határvonal
elmosódik: a 2013. október 23-i állami rendezvényen való egyenruhás katonai részvétel így
összecsúsztathatóvá vált a Békemenet rendezvényével. Mindez a politikamentesség abszolút
követelményével nem férne össze, azonban jogilag végső soron védhető, így inkább az
alkotmányos tilalom életidegenségének példája. Hasonló eset a választási kampányban
ugyanakkor egyértelműen az Alaptörvény sérelmét eredményezte volna. Ami tehát 2009. év
végén a nagy frakciók időleges kétpárti megegyezése körében megvalósult radikális
korlátozásnak tűnt, az az Alaptörvényre épített rendszer kiindulópontja az egyéni
egyenruhával visszaélésszerű joggyakorlás, valamint az érdekképviseleti média-tematizálás
körében egyaránt. Az minden esetre pozitívum, hogy legalább a sarkalatosságától
megfosztottan újraszabályozott egyesülési jog – szemben az 1989. évi II. törvény mintegy 23
évnyi hatályával – túllépett a katonák (és a rendvédelmi állomány) szolgálati szabályzatban,
rendeleti szinten meghatározható egyesülési joggyakorlati kiutalásán. 651 Így zárult le a
szolgálati szabályzat egyesülési jogi karrierje 20 évvel az alkotmánybírósági határozat után.
Annak ismétlése ugyanakkor indokolt, hogy elképzelhető alkotmányosan zárt szabályozási
rendszer a sui generis politika-tilalom nélkül is. Ha viszont e korlátozás fenntartása mellett
döntött a szabályozó, ennek következményeit is le kell vonni: legyen szó a szolgálati
viszonyhoz képest az állami vezetői minőség kívül rekesztéséről, vagy a tilalmak megsértésén
alapuló jogviszony-megszüntetések fegyelmi vagy méltatlansági olvasatáról egyaránt.

8.4.

A járandóságok és a szolgálati nyugdíj ügye
„A fokozottabb igénybevétel ellensúlyozásaként – miként
arra az Alkotmánybíróság korábban már utalt – a
katonák előnyösebb anyagi juttatásban részesülnek,

651

Vö: Az 1989. évi II. törvény 2012. január 1-ig hatályos 25. § (1) bekezdését és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 7. §-át.
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illetve egyéb kedvező jogosultságokhoz jutnak. (…) a
szolgálati

nyugdíj

foglalkoztatottak

feltételei

kedvezőbbek

társadalombiztosítási

más

nyugdíj-

jogosultságához képest (Hjt. 202-206. §; bár ez utóbbi
kedvező szabályok csak a hivatásos katonákat érintik
előnyösen, a szerződéses katonák ugyanis szolgálati
nyugdíjat nem kapnak), …”652
Az Alkotmánybíróság a 2013. szeptember végi, korhatár előtti nyugdíjazási indokolását a
70/2009. (VI. 30.) AB határozat hivatkozott indokolási elemével is indíthatta volna, ez
esetben a kisebbségi vélemény további, tartalmi megsemmisítési indokkal bővült volna.
Ebben az esetben nemcsak a szigorító szabályok azonnali hatályba lépése vált volna a korábbi
Bokros-csomaghoz hasonló bírálat tárgyává, hanem a szolgálati jog hivatásos és szerződéses
jogviszony eltérő elemeinek egyensúlya is. Problémás ugyanis, hogy míg a kötelezettségek
túlnyomó többsége azonos, a szerződéses katonák leszerelési segélye és a végkielégítés
közötti mértékbeli eltérés a szolgálati nyugdíj hiányában indokolhatatlanná vált. Mindez a
szolgálati

nyugdíj

szolgálati

jogi

közelítése,

ellentétben

a

meghatározóvá

vált

társadalombiztosítási arányosítási, vagy idősügyi653 ’korhatár előtti ellátási’ terminológiával.
A járandósági rendszer korrekciója azonban nem kizárólag a szolgálati nyugdíjról szólt: az
azonnali kivezetéséhez kapcsolódó döntés többségi álláspontja ugyanis a szoptatási
egészségügyi szabadság kérdését érintő, valamint a végkielégítésre vonatkozó korábbi
döntések érvei alapján rekonstruálható.
A Hszt. eredeti 94. §-a általánosságban a ’hivatásos szolgálat sajátosságai’-val indokolva a
távolléti díjra jogosító egészségügyi szabadság esetkörei között (vélhetően kodifikációs
hibából) tartalmazott egy katonanőkre vonatkozó speciális tényállást, amely a gyermek egy
éves koráig egészségi állapotától függetlenül tette lehetővé az egészségügyi szabadság
igénybevételét. A 2003. évi XLV. törvény – felkészülési időt sem biztosítva – az általános TB
ellátásokra korrigálta a szabályt azzal, hogy a kórházi ellátás és a szoptatás konjunktív

652

70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás III. rész 7. bekezdés.
„Az idősügy legfontosabb hívószava a szociális biztonság, noha ennek alapjogi garanciái csupán az
intézményrendszer működtetésére való törekvésben kérhetők számon, az időskori megélhetés biztosítását pedig a
társadalmi szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszer és egyéb önkéntes alapok részvételével segíti elő az
állam (At. XIX. cikk.) (…) Az első, alapjogi szempontból releváns kérdésre is nehéz egzakt választ adni: kit
tekinthetünk idős embernek? A WHO álláspontja szerint az ember fiatal 30 éves koráig, idős fiatal vagy érett 45
éves koráig, középkorú 45-59 év között, 74 éves koráig öregedő és öreg 75-90 év között, végül e felett pedig
agg.” Borza – Csikós – Kiss – Láposy (2013) 268-269. pp.
653
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feltétele esetén jár a kiemelt ellátás a gyermek egy éves koráig az anyának. Az ügyet az
Alkotmánybíróság a Hszt. vonatkozásában bírálta el, a 721/B/2003. AB határozat a
felkészülési idő hiányára vonatkozó felvetést azzal utasította el, hogy a szabály sem a
jogalanyokra, sem pedig a jogalkalmazóra nézve nem eredményezett a felkészülés kizárásából
eredő terheket, a szerzett jogi váromány védelmének elutasítását pedig az általános ellátáson
túli elemek biztosítási mozzanatot nélkülöző, egyoldalú kedvezményi jellegére alapozta.654
A végkielégítés esetében szintén a szabályozói szabadság megengedettsége a kulcsmozzanat:
a szerzett jog védelmére csak az jogosult, akit már a felmondás érintett: a törvényi változtatás
a várományt nem érinti.655 A végkielégítés ugyanakkor a nyugdíjjal konkuráló jogintézmény:
akkor funkcionál, ha a jövedelem pótlására szükségessége egyáltalán felmerül.656

8.4.1. A régi Hjt. elfogadásának indokai és a törvény hibáinak rétegei
A Hjt. 2001-es elfogadása olyan folyamat eredménye, amely felváltva az eredendő hipotézist,
szétvetette az egységesnek alkotott Hszt.-t: e vonatkozásban tehát az egységes jogtárgy
antitézise, amely a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat sui generis jellegét
hangsúlyozta. Az 1996-ban megvalósult szabályozási rendszer egy más típusú egységesítési
követelménynek kívánta megfeleltetni a Hszt.-t azzal, hogy fenntartotta a tiszti törvényerejű
rendelet szervezeti és személyi hatályát. A fegyveres erők és rendvédelmi szervek szektorális
korlátokkal érvényesülő egybevonása így az egységes közszolgálati kerettörvényi elképzelés
előképének is tekinthető, amely már elfogadását követően a koncepciót lerontó
ellenhatásokkal szembesült:

654

„A módosított jogszabályi rendelkezés lényegét tekintve a szülési szabadságot meghaladó időre az anyának
járó juttatás legalább 30 százalékkal történő csökkentése, azonban – arra is figyelemmel, hogy az egyéb
gyermektámogatási juttatások változatlanok maradtak – a rendelkezés kellő időben történő megismerésének
hiánya nem gyakorolhatott olyan jelentős befolyást a gyermekvállalásra, a családi gazdálkodás tervezésére, mint
az Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB határozatában vizsgált jogszabályi változások összessége, amelyek
azonnali hatályba léptetése a rendelkezések alkotmányellenességének megállapításához vezetett.” 721/B/2003.
AB határozat Indokolás III/3.2.
655
„A végkielégítés munkajogi intézmény. A végkielégítéshez való jog – a munkához, az egyenlő munkáért
egyenlő bérhez, a munkához igazodó jövedelemhez való jog alkotmányos garantálásával szemben – nem szerepel
az Alkotmány XII. fejezetében felsorolt alapjogok között. (…) Az alapvető jogok közé nem tartozó jogok
meghatározásában és megváltoztatásában pedig a törvényhozó még szélesebb körű döntési jogosultsággal
rendelkezik.” 1399/B/1995. AB határozat Indokolás 3.2.
656
„A fenti okok miatt – szolgálati idejükre is tekintettel – rokkantsági nyugdíjra jogosulttá vált és azt
ténylegesen igénybe is vevő jogalanyok íly módon alkotmányossági szempontból eltérő helyzetben vannak
azoktól a jogalanyoktól, akik jövedelemszerző képességükben jóval kevésbé korlátozottak: munkaképességüket
más, de a korábbihoz hasonló foglalkoztatási keretek között hasznosítani tudják. ” 600/B/2000. AB határozat
Indokolás III/ 1.3.
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 a kulcskategóriaként vélelmezett átjárhatóság és egységesség elfogadásakor,657 de még
inkább a végrehajtási kormányrendelettől658 lényegében illúzióvá vált;
 a jogvédő szervek folyamatosan másképp értelmezték a háttérjogszabályok (így tételes
kizárásig a Munka Törvénykönyve) szerepét, a törvény által az egyéni és kollektív
jogok terén biztosított védelmi szint kiterjesztő jellegű értelmezésével;
 a NATO-csatlakozásától folyamatosan megjelentek a szövetségesi együttműködési
sajátos jogállási elvárások, amelyek az érintettek beleegyezési jogának korlátozásával
az általános munkajogi elvekkel ellentétes irányba hatottak;
 a 2001. évi XXXVI. törvény a Hszt. rendvédelmi szervekre kiterjedő hatályú, második
szintű különös részének kialakításával659 a törvény logikai szerkezetének megbontása
árán rekesztette ki a katonákat egyes újonnan beiktatott jogintézményekből, különösen
az átmeneti eszköznek bizonyult központi tisztikarba660 kerülés lehetőségéből;
 az amerikai mintát követő katonai pályakép beemelése pedig a rendfokozatok és
beosztások összekapcsolásával a korábbi felső korlátos rendszeresített rendfokozati
rendszerhez képest kiszámíthatóbb előmeneteli rendet kívánt, amelynek összefoglaló
elnevezése a normaszöveg-szinten meg nem jelenített ’felfelé-kifelé rendszer’ lett.
Mindezen kodifikációs igények együttese váltotta ki a katonák kivonulását abból a jogállási
törvényből, amelynek szabályozási modellje ténylegesen egy korábbi logika szerinti katonai
jogállás volt. Más oldalról közelítve viszont a hivatásos és a szerződéses katonai szolgálati
viszonyt sui generis jogtárggyá tevő régi Hjt. komoly lépést tett a katonák jogállásáról szóló
1994-es törvénytervezet koncepciója felé, a régi Hvt. 44.§-a szerinti tényleges állományú
katonák661 jogállásának egységesítését célul tűzve azzal, hogy – a sajátos katonai jogállási
657

A Hszt. Vám- és Pénzügyőrségre vonatkozó fejezete a rendszeresített rendfokozatok esetében eredendően
megfordított rendszert tartalmazott a többi fegyveres szervhez képest. Az áthelyezés fogalma vonatkozásában a
Hszt. ugyan nem a szolgálati viszony megszüntetéséről, csak módosításáról beszélt, ugyanakkor a sui generis
követelményrendszer a rendfokozat-konvertibilitásra épített áthelyezés eredendő akadálya volt.
658
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) Korm. rendelet alapvetően az illetmény-besorolásokra vonatkozó
mellékletében sértette az egységességet azzal, hogy a nomenklatúra alsóbb szintjeinek feltöltését csak a HM
tekintette alapvető követelménynek.
659
A régi Hjt. kidolgozása során komoly dilemmát jelentett, hogy a törvényt előterjesztő tárcák felelősségi
körébe tartozik-e a Hszt. szerkezetének helyreállítása a katonák kivonulását követően. A feladatot a Hjt.
mellőzte, amelynek következtében a strukturális zavarokon túl pl. a Határőrség szerződéses állományának
jogállása – az utalás tárgyának hatályon kívül helyezésére figyelemmel – kiürült, amely e részben a 2003. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: salátatörvény) elfogadásáig exlex állapotot eredményezett. Más oldalról viszont
a salátatörvény a Hszt.-re vonatkozó részének több elemében lekövette a Hjt.-be már beépült egyes szabályozási
elemeket.
660
A hangsúlyozott politikamentességi ellenérvként pontosan ugyanúgy vonatkozott a rendőrségre is.
661
„Hvt. 44. § (1) A tényleges katonai állományba tartoznak
a) a hivatásos,
b) a szerződésesek és az önkéntes tartalékosok,
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törvények662 fenntartása mellett – profiltisztítást hajtott végre, amely az önkéntes haderő
kialakítását követően egy formailag egységes katonai jogállási rendszer alapja is lehetett. A
tartalmi

elemek

összeállításával

ugyanakkor

a

jogalkotó

egymással

ellentétes

követelményeknek663 is meg kívánt felelni, amelyek az előkészítési időzavar mellett alapvető
okai voltak a részleges ellentmondásosságnak: eredendő problémaként értékelhető így az
egyes fejezetek nem egyenletes mélységű kidolgozottsága, különösen a részben parlamenti
szakban beiktatott nemzetközi együttműködésre vonatkozó rendelkezésekben, a rendfokozatbeosztás beazonosítása a korábbi szabályozási állapot alapvető eltéréséből eredően jelentett a
létező állomány vonatkozásában problémát a hatályba lépéskor. A régi Hjt. legkomolyabb
utólagos kritikát igénylő eleme szempontjából ugyan az alkotók törekedtek a következetes
szabályozásra, azonban a feladat- és időstruktúra bonyolultsága, a törvény és az eltérő
szabályozásra feljogosított végrehajtási rendeletek, illetve a potenciális minősített időszaki
szabályok kavalkádjának összevetése alapján az alkalmazandó jogszabály kikeresése nem volt
egyszerű feladat, különösen a régi Hvt. 22.§-a szerinti feladat-struktúrával összevetve.
Ssz.
1-4

Alkotmány szerinti feladat

Hvt. 22.§ szerinti feladatok

Minősített időszak
lehetősége Mo-n
a) terület, függetlenség, a béke,
lakosság és az anyagi javak
a haza katonai védelme (1. védelme
19/E.§ szerinti helyzet,
alapfeladat) 40/A.§
b) határvédelem
rendkívüli
állapot
c) légtérvédelem
lehetősége
f) létesítmény-védelem

5

6
7
8
9
7
8
9

kollektív védelmi feladatok e) közreműködés kiemelt
(2. alapfeladat - ugyanott)
nemzetközi
szervezetek
felkérésén
/
döntésén
nemzetközi
alkalmazás
(béke- alapuló
feladatokban
kikényszerítés) – 19.§(3) j)
békefenntartás ( – ugyanott)
humanitárius
tevékenység i) részvétel humanitárius
hadműveleti területen (uo.)
segélyezésben
felhasználás (40/B.§)
d) karhatalmi feladatok
g)
polgári
védelmi
közreműködés
h) katasztrófa / elemi
csapás közreműködés
l) tűzszerészet

béke, vagy
lehet rendkívüli állapot
béke
béke
szükségállapot
19/E.§ vagy rendkívüli
állapot
szükségállapot
vagy
veszélyhelyzet
béke

Speciális szabályozás
lehetősége
rendkívüli állapotra a
Honvédelmi
Tanács
rendelete, a 19/E. még
béke szabályokkal
speciális
külszolgálati
rendelet
+
műveleti
szabályok + HT rend.
speciális
külszolgálati
rendelet + a műveleti
szabályok
KE rendelet
rendkívüli állapotban HT
rendelet
KE vagy Korm rendelet
-

c) a hadkötelezettség alapján sor-, tartalékos és póttartalékos katonai szolgálatot teljesítők,
d) a katonai felsőoktatási intézmények honvédségi ösztöndíjas hallgatói és
e) a katonai középfokú oktatási, illetőleg katonai felsőoktatási intézmények középfokú szakképzésben (a
továbbiakban: katonai szakképzés) részt vevő, szolgálati viszonyban álló hallgatói.” Az (1) bekezdés utolsó két
pontjába tartozó hallgatók hatály alá vonása a régi Hjt. utolsó módosításával valósult meg.
662
A hadköteles katonák jogállásáról szóló 1996. évi XLIV. törvény, valamint a katonai és rendvédelmi
felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény.
663
Két végpontja a közszolgálati egységesítés és a feladatrendszerből adódó katonai sajátosságok érvényesítése.
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Az önmagában is bonyolult és többféle opciót is lehetővé tevő664 rendszer további kritikáját a
védelmi felülvizsgálat szerint modifikált feladatrendszer jelentette: ha figyelembe vesszük az
50/2001.(XI.29.) AB határozat alapján fennálló kapcsolatot a szervezeti feladatok, illetve a
személyi állomány jog- és kötelezettségi rendszere között, az expedíciós jelleg erősödése a
további belső differenciálás igénye irányába mozdította el a szabályozást. A 2003-as
salátatörvénnyel megvalósult módosítás azonban ennél limitáltabb célokat követett, az egy
éves hatályosulás-vizsgálat következtetéseinek levonására irányult a Hjt. eredendő
koherencia-zavarainak orvoslásával a kapcsolódó honvédelmi törvényekre is, a munkajogi
eredetű kétoldalú megállapodásra épített elemeket csökkentésével, valamint a működési
elvárásokkal összehangoltan a közszolgálat közös jogintézményeinek kiterjesztésével. A
módosítás kis terjedelmű korrekció lett volna, amely behatárolta a beavatkozás lehetőségét: a
fegyelmi fejezet generális felülvizsgálata így nem lehetett megvalósítható. A részleges
felülvizsgálat ugyanakkor tartalmazott néhány meghatározó jelentőségű elemet.

8.4.2. A régi Hjt. 2003. és 2007. évi finomhangolási kísérletei665
A honvédelmi jogalkotás szempontjából 2003-ban a kormányváltás következtében az
alkotmányozás lehetősége fel sem merülhetett, ciklus-független költségvetési eredetű
racionalizálási szándékok ugyanakkor megjelentek. Az utóbbi körbe tartozott a HM-HVK
integráció feladatköri felülvizsgálata, amely a belső működési szabályok korrekciójára
törekedett törvényi kimenet nélkül. Párhuzamosan zajlott a honvédelem szabályozási rendszer
megújításának dogmatikai előkészítése, illetve a biztonsági környezetnek adekvát rendeltetést,
feladatokat és szervezetet kialakítani hivatott védelmi felülvizsgálat. E két – az év második
felében összekapcsolódó – elvi kidolgozó tevékenység során a fegyveres erők működési
rendjének alapjai is kérdésessé váltak. A Hjt.-módosítás olyan hangsúly-eltolódásokat is
megjelenített, amelyek a törvény eredeti szándékain túlmutatnak: a 2003. évi XLV.
törvénnyel megvalósult módosítás666 már részben az önkéntes haderőre történő áttérést
készítette elő. A 2007-es évet ezzel szemben egy kormányzati színezetet nem érintő, de
dinamikájában és stílusában radikálisan eltérő mentalitás jellemzi, ahol a katonai jogállás
szempontjából külső elemek meghatározó tényezőnek bizonyultak: az önkéntes haderőre
664

A minősített időszaki eltérő jogalkotás nem kötelezettség, csak lehetőség.
A jelen fejezet egy 2003-as konferencia-előadás, valamint egy 2007-es elemzés aktualizált változata.
666
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2003. évi XLV. törvény (2003-as salátatörvény) által kiváltott korrekciók.
665
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áttérés politikai beavatkozástól mentes szabályozását felváltotta az oktrojáltság. Mindez nem
mellőzhető értékelési szempont a szolgálati nyugdíj későbbi védhetetlensége szempontjából.
A 2003-as salátatörvény 95.§-ával beemelt Hjt. 52/A.§ a katonai szervezetek külföldi
tevékenységéhez kapcsolódó eljárási egyszerűsítést hajtott végre azzal, hogy nevesített
tevékenységi célokra kimondta a csapatmozgásban érintett egyének beleegyezésének
szükségtelenségét. Mindez a katonai tevékenységgel járó csapatmozgás közjogi feltételrendszerétől független, egyéni akadályok kiiktatására irányult, a szolgálati érdeket a
személyes érdek elé helyezve. Az érdekképviseleti szervek által leginkább vitatott elem
azonban mégsem volt újdonságnak tekinthető, mivel a NATO-csatlakozást megelőzően
hasonló szabályozást iktatott a Hszt.-be az 1998. évi LXXXIX. törvény is, azzal a nem
mellőzhető eltéréssel, hogy ott a jog kizárása helyett egy előzetes biankó-beleegyezési eljárást
írt elő a jogalkotó. A régi Hjt. vitatott 52/A.§-a azonban nem tartalmazta a külföldi feladatok
minden egyes elemét, illetve nem feltétlenül vonatkozott az állomány egészére: kiemelte a
szövetséges fegyveres erőkkel történő együttműködésre felajánlott katonai szervezetek
állományát azzal, hogy esetükben semmilyen külföldi feladathoz nem kérhető beleegyezés, az
egyéb katonai szervezetek tagjai esetében viszont differenciáltan, a feladatok veszélytelenebb,
vagy vitát nem tűrő eseteiben zárta ki a konszenzus szükségletét. Mindkét szabályozási elem
azonban magyarázatot igényelt: a felajánlott alakulatok megbonthatóságának elvi kizárása
sem eredményezhette a törvény alkalmazása során azt, hogy az időleges szolgálatképtelenség
figyelembe vételét mellőzzék: így például törés miatt szolgálatképtelen, vagy igazoltan terhes
katonanő külföldi szolgálatra kényszerítése eleve kizárható volt. A többi katonára vonatkozó
utaló rendelkezés pedig a külföldi alkalmazást, humanitárius, illetve katasztrófa-elhárítási
feladatot, a gyakorlaton és kiképzésen való részvételt, illetve az állomásozást nevesítette.
A jogalkotó az alkalmazást a Washingtoni Szerződés kölcsönös védelmi 5. cikke miatt
nevesítette, ahol a harctevékenység a szerződés központi rendelkezése érdekében szükséges,
fenntartotta viszont a békefenntartó, illetve katonai megfigyelői tevékenységek beleegyezési
szükségletét a veszélyes, de akkoriban alapvetőnek nem minősülő feladatok ellátása során az
esetleges veszteségek lehetőségére figyelemmel.667 Az utaló technikából eredően azonban a
szabályozásba hiba csúszott, amely a régi Hjt. 2.§ (32) bekezdése a) pontjának
gyűjtőfogalom-jellegére volt visszavezethető: a közjogi engedélyezési viták során ugyanis a
békeműveletek azon köre, amikor a katonák a békét kikényszerítik, tehát valamely fél
667

A formális logikának ellentmondó tény volt, hogy a salátatörvény hatályba lépéséig egyetlen, békemissziós
magyar katonai haláleset egy fegyvertelen megfigyelő helikopterének lelövéséből eredt.
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ellenségnek tekinti őket, a konszenzus-alapú békefenntartástól eltérően az alkalmazás
kategóriája részeként nyert besorolást. Míg tehát a békefenntartásban való részvételhez az
érintett beleegyezése volt szükséges, egy esetleges béke-kikényszerítő akcióban mellőzhető
lett volna az egyébként nagyobb mértékben veszélyeztetett résztvevők beleegyezése.
A nemzetközi katonai együttműködés érdekeit szolgáló szigorításokon túl a salátatörvény az
egyéni belegyezési jogot a szolgálati érdekkel szemben a hazai beosztás-váltások körében is
beáldozta az 51., 59. és 67.§-ok összehangolt korrekciójával, amely a szervezetrendszer
átalakításának időszakában hangsúlyt nyert. Az általános és speciális előmeneteli rend
elkülönítése során, különösen a Hjt. végrehajtása körében eleve kimutatható esetlegességek
arra is visszavezethetőek voltak, hogy a régi Hjt. nem elvi, hanem rendfokozati alapon
különítette el a két előmeneteli csoportot. A 2003-as salátatörvény további elemekben
különítette el a specialisták szabályait vegyesen szigorító és preferáló jelleggel. A régi Hjt.
84., illetve 87.§-ába beépült két szabály közös volt abban, hogy távolodott egymástól a két
típusú jogállás: a speciális beosztást betöltők életpályája lehatárolódott és előmenetelük
lassult, a rendszeresített rendfokozat eléréséig kizárva az általános előmeneteli rendbe való
visszatérést. Az elkülönítés tartalmi oldalát erősítette a speciális beosztást betöltők esetében a
szolgálati nyugdíjra való jogosultság-szerzés garantálása helyett az alkalmazási ígérvény
kiterjesztése a szolgálat felső korhatáráig.668 Mindez előmeneteli lehetőség hiányában
érvényesülő foglalkoztatási szabályozás volt, a szolgálati nyugdíj megvonásának előképeként.
A szolgálatok utáni pihentetés szabályainak megváltoztatása pedig alapvető módon
kapcsolódott a „szerzett jogok” védelméről szóló vitához, mivel a szigorító rendelkezéseket
opponáló érdekképviseletek a járandóságok abszolút védettségét hirdették. A kormányzati
álláspont ezzel szemben a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok limitált értelmezése
alapján nem tartotta kizártnak a módosítás bevezetését a felkészüléshez „kellő idő” biztosítása
esetén. E szigorítás indoka az volt, hogy a korábban egységesen kezelt őr- és ügyeleti, illetve
lakáson kívüli készenléti szolgálatok után járó, és pihentetését szolgáló időtartamok olyan
mértékben halmozódtak, amelyek már a szolgálati feladatok veszélyeztetése miatt csak
pénzbeli ellentételezésként voltak kiadhatók, a tárca költségvetési helyzetét bizonytalanítva el.
Az elvonás legnagyobb mértékben a külföldi szolgálatteljesítést érintette: míg az őr- és
ügyeleti szolgálatok esetén a pihenőidő, illetve a szabadnap szabályai a belföldi szabályokkal
668

Ezen utóbbi időponttal függ össze a salátatörvény teljes hivatásos állományra vonatkozó azon kiegészítése,
amely a felső korhatárral történő szolgálati nyugállományba helyezés esetében lehetővé tette a rendszeresített
rendfokozat lehetősége hiányában az egy rendfokozattal való előléptetést.
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egyezőek lettek, a régi Hjt. 92.§-ának újrafogalmazott (3) bekezdésének utolsó mondata a
készenléti szolgálat ellentételezését kizárta. A szigorító szabály abból a vélelemből indult ki,
hogy a hazai viszonyítás alapja, a lakáson kívüliség a külföldi szolgálat alatt fogalmilag adott
és ellentételezett, így zárt táborban nincs érdemi különbség a készenlét és a pihenőidő között.
A 2003. július 1-jén hatályba lépett szabályok összességükben dominánsan szigorítóak voltak,
erősödött a külszolgálat részaránya, tovább távolodtak a Hszt. szabályai, ennek következtében
az egységes közszolgálati törvény esélye is: a saláta-törvény a katonai sajátosságok
kiemelésével voltaképpen a régi Hjt. kiszakadását igazolta vissza. Ehhez képest
meglepetésként hatott az Alkotmánybíróság 42/2003.(IX.19) AB határozatának egyedi
kártérítési indokolása, amely mellőzve az addigi gyakorlatot, elfogadta a más munkajogi
törvény eltérő szabályozási módszeréhez képest kedvezőtlenebb szolgálati helyzetre alapított
érvelést.669 Az alkotmánybírósági szemléletváltás hatóköre azonban nem volt megállapítható,
mivel az csak a szolgálati viszony egyik, és nem is legfontosabb elemében mondta ki az
eltérés indokolásának kényszerét. Azzal viszont, hogy a testület külső támogatást adott az
egységes közszolgálati törvényi keretszabályozás előkészítésének, az összehasonlítási
technikát általánossá tette, így a sui generis katonai korlátozó szabályok vitathatóvá válhattak.
A 2006. tavaszán megkezdődött kormányzati ciklus a konvergencia-programból megismert
takarékossági intézkedések jelentős részével a közszolgálati jogviszonyokat célozta. A
folyamatot megkezdő, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény a minisztériumi szervezetrendszerek
egységesítésével korlátozta és konkrét szervekhez kötötte a vezetői beosztások számát,
amelynek szimbolikus eleme a közigazgatási államtitkárok – régi Hvt. esetében közjogi
semmisségben szenvedő – kiiktatása volt. A közszolgálatban foglalkoztatottak jogviszonyáról
szóló törvények módosításáról szóló 2006. évi LXXII. törvény által megkezdett takarékossági
utat670 a közszolgálati egységesítő javaslatok voltak hivatva folytatni és a szolgálati
nyugdíjrendszer reformjának kellett volna betetőznie ciklusban végéig.
A foglalkoztatási jogviszonyok felülvizsgálata 2006. július végén indult a Miniszterelnöki
Hivatal előterjesztése alapján, az Államreform Bizottság és a Kormány előzetesen rögzített
669

„A foglalkoztatási jellegű szolgálati viszonyban állók a többi, foglalkoztatási jogviszonyban álló személlyel az
Alkotmány 70/A.§ (1) bekezdése alkalmazásában a kár összegének meghatározása szempontjából azonos
szabályozási körbe tartoznak.” 42/2003. (IX.19.) AB határozat indokolása.
670
A részben 2007. január 1-jét követően közölt felmentések esetében hatályba lépett törvény az egyes
közszolgálati viszonyok között megvalósuló (vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok irányába történő
átkerüléshez kapcsolódó) felmentések esetében a havi kifizetésű távolléti díjjal és a végkielégítési szabályok
szigorításával jellemezhető, mivel átállt a havi ütemezésű és utolsó fordulónapon elszámoló rendszerre.
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szabályozási irányaival, amelyek a köztisztviselők jogállását mintaként alkalmazva a
közszolgálat egészére általános, részben pedig jogviszonytól függő speciális feladatokat
szabtak. A szabályozási folyamat első ütemében671 került beterjesztésre a T/3091. számú
törvényjavaslat, amelyben domináltak a horizontális jogharmonizációra irányuló elemek.
Kimaradt ugyanakkor a prolongált szolgálati nyugdíj-módosítás, valamint a nemzetbiztonsági
szolgálatokat érintő reformterv. Tartalmi oldalról a feladatok közül
 2007. szeptember 1-ig megvalósult a próbaidő kötelezettsége, valamint az atipikus
foglalkoztatás előírása (a civilesítés), utóbbi az év végéig elhúzódó feladatként,
 2008. január 1-jével lépett hatályba a szakmai alkalmatlanság szigorítása és a
felmentés szabályainak korrekciója,
 hosszabb időtávú feladat lett a versenyalapú kiválasztás, a tartalékállomány
kiterjesztése,

a

generációváltás,

a

rugalmas

bértömeg-gazdálkodás

és

a

teljesítményértékelés átalakításának igénye.
A honvédelem személyi állománya vonatkozásában tehát az eredeti feladatrendszer markáns
szűkülése volt tapasztalható a törvényjavaslat benyújtásának időpontjáig. A megvalósult
módosításokról viszont összefoglalóan megállapítható, hogy a szolgálati jog lényeges, de nem
sajátos elemeit érintették oly módon, hogy azok az alkotmánybírósági teszteket is átvészelték
tartalmi és bevezetési eljárási szempontból egyaránt. Érdemi korrekciót eredményezett
rendszerszinten a felmentés, és ennek elemeként a szakmai alkalmatlanság szabályainak
szigorítása: 2008. január 1-ig közölt felmentések esetében megvalósult 6 hónapos egységes
felmentési idő aránytalan is lehetett a rövidebb szolgálatteljesítési idő esetében, a szakmai
alkalmatlanság pedig teljesítményértékelés utáni minősítés során volt kimondható, de a
végkielégítés elvesztésével járó lehetőséget gyakorlatilag nem alkalmazták. A célkitűzések
szerint szakmai alkalmatlanság esetén 30 napra korlátozott a felmentési idő, egyéb esetekben
pedig „lépcsőzés”-re került 8 havi maximummal a később közölt felmentésekre. A
szakmailag alkalmatlanok esetében a jogviszonyuk megszüntetése olcsóbbá vált, a felmentési
idő differenciálásában a közalkalmazotti törvény volt a minta, az eltérési igényeket pedig a
Kjt. felülről nyitott rendszeréhez képest lehetett meghatározni. A Hjt. a Hszt.-vel azonos
módon – a legmeredekebben emelkedő rendszert építette be, mivel a szolgálati nyugdíj 25
éves minimum-határára tekintettel 21 szolgálati évnél már biztosította a 8 havi felmentési
időt. Az új rendszer így a kevesebb szolgálati idővel rendelkező katonák esetében szigorítást,

671

A csomag T/3089-3092. számon fűzte egymáshoz a köztisztviselői, a Hszt.-s rendvédelmi, a hivatásos és
szerződéses katonai, illetve a közalkalmazotti állományt érintő összehangolt módosításokat.
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18 szolgálati év felett viszont már többlet-jogosultságot eredményezett. A technikai
korrekciók körében valósult meg a szolgálati idő számítására vonatkozó szabályok
pontosítását annak érdekében, hogy a közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyból
áthelyezetteket ne érje joghátrány. Utóbbi elem ugyanakkor már a civilesítés igényéhez vezet
át.
A kiinduló foglalkoztatás-politikai helyzet és a „civilesítés” igénye: a Honvédség részletes
létszámát a Hvt. alapján a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 15/2004.
(III. 24.) OGY határozat legfeljebb 40000 főben határozta meg, de a feladatrendszert is
figyelembe véve a civil alkalmazottak aránya eleve magas volt. E határozat 2. pontja
felhatalmazást adott a miniszternek, hogy a Honvédség átalakítása és új szervezeti
struktúrájának kialakítása, valamint az önkéntes haderőre történő áttérés elősegítése
érdekében a meghatározott létszámon belül a tiszt, a zászlós és tiszthelyettes, a legénységi
állomány, valamint a köztisztviselők és közalkalmazotti állománykategóriák között
mindösszesen 10%-ot meg nem haladó mértékű átcsoportosítást hajtson végre. Mindezek
mellett is folyamatosan felmerült a civilesítés igénye a honvédelmi tárca esetében a
minisztériumra és a hivatali szervezetre korlátozva. A folyamat humánus megvalósítását
ugyanakkor négy vezérelv volt hivatva biztosítani a HM részéről:
 a beosztás és a jogállás nem válik el (kivétel: átmeneti szabály),
 a beosztás minősítése a munkakör-elemzéstől függ (2007. dec. 31-ig),
 a hatályba lépéskor betöltött, de átminősített beosztás tovább folytatható katonaként,
 a civil munkakörbe áthelyezett katona visszatérését pedig biztosítani kell.
A köztisztviselői törvény kapcsolódó új szabálya ugyanakkor mentességet biztosított a
pályázat és a versenyvizsga alól is. A szabályok összességében azt a célt szolgálták, hogy az
átmeneti időszakot követően csak azon beosztások katonai jellege maradjon meg, amelyek
ténylegesen katonai jellegű feladatokhoz kapcsolódnak. Utóbbi vonatkozásban a koncepció
voltaképpen visszaigazolta az Alkotmánybíróság látszólag azonos feladatot betöltő civilekre
és fegyveresekre vonatkoztatott elkülönítési ismérveit,672 de ezzel szemben a tevékenység
672

„Az Alkotmánybíróság megállapította: azzal, hogy a jogalkotó az R. mellékletében lehetővé teszi
meghatározott munkakörökben (pl.: főigazgató főorvos, jogtanácsos, belső ellenőr stb.), hogy azt (megfelelő
végzettségi és szakképesítési követelmények teljesítése esetén) közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló is betölthesse, az azonos munkakörben dolgozók munkavégzése összehasonlítható helyzetbe
kerül, függetlenül attól, hogy az adott munkavégzés milyen jogviszony keretében történik. (…) A hivatásos
állományú tag szolgálati viszonyának a közalkalmazotti jogviszonytól eltérő, szigorúbb kötöttségei, illetve az
abból adódó jogi és életvitelbeli korlátozások valamint a velük szemben támasztott többletkövetelmények alapul
szolgálhatnak még azonos munkakör betöltése esetén is a magasabb összegű (mely nemcsak önmagában
magasabb, hanem épp az előbb említett többletkötelezettségek és feltételek alapján eltérő szabályozás szerint
megállapított) bérezésre.” 631/E/1999. Indokolás III/4.
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azonossága, vagy hasonlósága eltérést eredményezhet, ha annak célja végső soron eltérő.673 A
vezérkarral integrált minisztérium esetében az irreális civilesítési cél végrehajtásának
tárcaszintű késleltetése a munkakör-elemzés definíciós háttere körében azért kimutatható
volt:674 a definíció elemei külön-külön visszaigazolhatóak voltak ugyan, de összegzett
hatásukban lehetetlenítették a civilesítés tömegessé válását.
Összességében

az

Államreform

Bizottság

által

kikényszerített

korrekció

legfőbb

célkitűzéseinek megvalósítására nem, vagy csak töredékes formában került sor. Kialakulhatott
ugyanakkor ennek következtében az Alkotmánybíróság szigorító szabályok rendszerbe
emelésére irányuló követelmény-rendszere a jogosulttá válás értékeléséről a hatályba léptetés
követelményeiig, sikertelenül zárult viszont a szolgálati nyugdíj utolsó szabályozási
korrekciós esélye. A szakközép-iskolai idő beszámítási ügye ugyanis már ténylegesen csak az
intézmény zsákutcás jellegét erősítette amellett, hogy a visszamenőleges megsemmisítés
elmaradása csak a Határőrség felszámolása körében bizonyult maradandó eredménynek.

8.4.3. A járandósági rendszer a 70/2009. (VI. 30.) AB határozatban
A szolgálati jogviszonyokkal összefüggő pénzbeli és egyéb ellátások rendszere ugyanakkor
stabilizálódni látszott. Részben a Hszt. esetében megfogalmazott elvek alkalmazásával a
70/2009. (VI. 30.) AB határozat összegezte a honvédelem rendszerszintű követelményeit,
illetve erre alapozva utasította vissza az illetményrendszer atipikus elemeinek belső
aránytalanságát állító szakszervezeti indítványokat, összefoglalva az eskü-határozat és a
népszavazás-tilalmi határozat hadkötelezettségen túlmutató elemeit a foglalkoztatási
jogviszonyok és a közhivatal-viselés általános és sajátos követelményrendszerével, kiemelve
az önkéntes vállalás alapvető jelentőségét.675 Az általános részi követelményrendszerhez
képest így legalább két általános következtetés adódott: ha van a szolgálatteljesítésnek olyan
sajátossága, amely a kiképzés szigorításával a túlélés vonatkozásában többlet-eredménnyel
673

„A Hszt. hatálya alá tartozó szervek mindegyikének alkalmazottai közszolgálatot teljesítenek, a létesítményi
tűzoltóságok dolgozói viszont egy gazdálkodó szervezet érdekében és annak utasításai szerint végzik
tevékenységüket. A szolgálati jogviszony állami feladat ellátásához kötött, míg a létesítményi tűzoltók a
gazdálkodó szervezet vagyonát, az ott dolgozók, valamint a létesítmény közvetlen közelében élők életének és
vagyonának biztonságát hivatottak védeni.” 977/E/2004. AB határozat Indokolás III/2.2.2.
674
Lásd a Hjt. 46. § (5) bekezdése helyébe lépett, és az új (7) bekezdést.
675
„ Figyelemmel arra, hogy a szolgálati viszony is foglalkoztatási viszony, melyben a katona célja anyagi
létének biztosítása, alapjogainak korlátozása csak annyiban indokolható alkotmányosan, amennyiben ez az
elérni kívánt célhoz szükséges és azzal arányban is áll. (…) Az állam az állomány elégtelen létszáma miatt nem
hivatkozhat alkotmányos kötelezettsége teljesíthetetlenségére, s a meglévő állomány terheinek növelésével
(alapjogai aránytalan korlátozásával) nem ellensúlyozhatja a létszámhiányból eredő nehézségeket.” 70/2009.
(VI. 30.) AB határozat Indokolás III.
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jár, az a kiképzés részévé tehető, a jogkorlátozások arányossága szempontjából ugyanakkor
kiemelt jelentősége van a járandósági elemek rendszerének, így a szolgálati nyugdíjnak is,
amely így a szolgálatteljesítés oldaláról, nem pedig a befizetés/juttatás aránnyal indokolható.
A rendszerszintű követelmények meghatározását követően az Indokolás IV. része – egy
jogbiztonságot is sértő szabályozás-technikai hiba határidő tűzése melletti hatályon kívül
helyezésén túl – gyakorlatilag valamennyi felvetést elutasította a katonai szolgálat
sajátosságaira hivatkozással. Így a katonai lét integráns sajátosságaként nyert visszaigazolást a
szolgálatteljesítési idő atipikus számítási szabálya,676 a szolgálati rendszer működtetése,677
illetve a gyakorlatokon való részvétel678 annak ellenére, hogy e két jellemző tevékenység nem
feltétlenül érinti a teljes személyi állományt. Időszakos jellege miatt hasonló visszaigazolást
nyert a kiképzési időszak megnövelt szolgálatteljesítési ideje, illetve az alapvetően nem
jövedelemszerző célú, így a foglalkoztatási viszonyokon kívül álló önkéntes tartalékos
szolgálat kiképzési időszaka.679 Az atipikus szolgálatteljesítési körülmények vonatkozásában
mindezeken túl a missziós szolgálatteljesítés gyakorlatilag teljes eltérési lehetőséget nyert,680
legalábbis a jogszabályi garanciákat lerontó műveleti dokumentumok vonatkozásában.
Mindezekre tekintettel a 70/2009. (VI. 30.) AB határozat visszaigazolta a régi Hjt. azon
szabályozás rendszerét, hogy a ’békeidőszaki, laktanyai’ szolgálatteljesítési körülményekhez
képest eltérő intézményeket vezetett be a terepen történő szolgálatteljesítésre kisebb mértékű
eltérést engedve a felkészülési, illetve nagyobbat az éles szolgálatteljesítési feltételek által
determináltan. Alkotmányosan tehát visszaigazolást nyert a békeidejű szabályozási szintnél
szigorúbb követelményeket tartalmazó kiképzési és szolgálatteljesítési rend, ha a konkrét
feladat, amely az alkotmányos feladatrendszerből levezethető, ezt szükségessé teszi. Az
alapjogi korlátozhatóság és a szolgálatteljesítés rendszere így a feladatrendszer által
determinált,

ahol

az

egyébként

a

diszkriminációs

jellegű

alkalmassági

kérdések

rendszerszervező elemek. A 70/2009. (VI. 30.) AB határozat ezáltal az élet kockáztatásának
követelményével szembe egyértelműen a kiképzettséget állította, mint a háborús túlélés
garanciáját. Azáltal tehát, hogy az értelmezési tartományból az önkéntesség kizárólagosságára

676

70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. 2.
70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. 4.
678
70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. 7.1-7.2.
679
70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. 3.1.
680
„Az Alkotmánybíróság megítélése szerint lehetnek olyan rendkívüli helyzetek, amikor indokolt a heti legalább
egy pihenőnaptól való eltérés. Ilyen helyzetek különösen műveleti területeken adódnak, s megoldásuk figyelemmel a műveleti utasításban előírt szolgálatok teljesítésének kötelezettségére - nem szorítható minden
esetben jogszabályi korlátok közé.” 70/2009. (VI. 30.) AB határozat Indokolás IV. 11.2.
677
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tekintettel az alkotmányos kötelezettségi elem kikerült, a szükségesség markánsabb
dimenziója vált arányossá. Vitatható maradt ugyanakkor, hogy a Hjt.-ben szükséges
specialitások a készenlét vonatkozásában visszafordíthatóak-e a rendvédelmi szervekre is.681
Nem exponálta a határozat a missziós eltéréseken túl a békeidejű és a háborús
szolgálatteljesítés különbségeit sem, bár ez is lehetett volna kiinduló alap. A különbségtétel
alkotmánybírósági gyakorlata az atipikus hadigondozási kárpótlás első határozatából eredt, a
sérelmekért való eltérő állami helytállási kötelezettség arányossága vonatkozásában.682 E
határozat a szolgálati kötelezettség ellátása során keletkezett károk arányosításával
kapcsolatban tett különbséget a békeidőszaki ritka és a háborús tipikus veszteségek
ellentételezése során megállapítható állami felelősség körében oly módon, hogy a reparáció
szintjét a háborús viszonyok között esetlegessé tette, a békeidőszaki sérülés vonatkozásában
viszont teljes mértékű jóvátételt írt elő683 azzal, hogy utalt az áttételesen érintetté váló
személykör szélesítésének lehetőségére is.684 Abból azonban, hogy az eltérő szolgálati
szituációk között elszenvedett sérülés miatt az állam eltérő kárenyhítési alakzata ered, még
nem feltétlenül következik, hogy a szolgálatteljesítési szabályoknak is meg kell felelniük az
eltérő követelményeknek. Háborús körülmények között például a katonák kiemelt díjazása
ugyanúgy indokolt lehet, mint az illetmények általános csökkentése (vagy bújtatott inflálása),
az állami teherviselés határainak fokozottabb figyelembe vételével. A szolgálatteljesítési idő
kiterjesztése ugyanakkor csaknem biztosan felmerülne.685 Ha viszont a 70/2009. (VI. 30.) AB
határozat arányos ellentételezési logikájába a különleges jogrendi járandóságok negatív
korrekciója is beleérthető, mennyiben köt a jogkorlátozás-ellentételezési elv a békeidőszaki
szolgálatteljesítés alapintézményei vonatkozásában?
681

Lásd a negyedik ombudsman AJB-5816/2013. számú jelentésében a tűzoltók vonatkozásában ismételten
felvetett javaslatokat.
682
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 2/1998. (II. 4.) AB határozat egyébként a haza védelmére vonatkozó
feladatok hatékony ellátása vonatkozásában is rendszer-teremtő tételeket tartalmazott.
683
„Ebből következően a fegyveres szolgálat következtében kárt szenvedettek terhe aránytalan lenne a többi
állampolgáréval szemben, ha kárukat nem teljes mértékben térítenék meg. Az állam, mint kártalanító helyzete
ebben az esetben technikai jellegű, hiszen a közteherviselés szabályának alapján az állampolgároktól begyűjtött
pénzeszközökből nyújtja a károsultnak a kártalanítást. Más a helyzet akkor, ha a haza védelmét igénylő esemény
az állampolgárok többségét tényleges szolgálati kötelezettséggel terheli és a honvédelmi kötelezettség teljesítése
során vagy honvédelmi kötelezettségtől függetlenül polgári lakosként az esemény következtében az
állampolgárok többsége vagy tömege sérelmet szenved, az állam saját rendelkezése alatt álló vagyona pedig
olyan mértékben csökken, hogy nem áll rendelkezésre a teljes kártalanításhoz szükséges összeg. Ekkor a
veszteségek lehetőség szerint egyenlő elosztása lehet csupán a cél, a károsultak teljes kártalanítása nem
megvalósítható.” 2/1998. (II. 4. ) AB határozat Indokolás III./1.
684
„Nem következik az Alkotmányból az, hogy a hadieredetű fogyatkozást szenvedett személyen túl más személy
veszteségeit az államnak a hadigondozás keretében kell megoldania. Amennyiben a jogalkotó úgy dönt, hogy e
személyeket hadigondozottként részesíti támogatásban, úgy — a diszkrimináció tilalmának korlátai között —
szabadon dönthet arról, hogy kit kell és milyen feltételekkel hadigyámoltnak, hadiözvegynek, illetve hadiárvának
tekinteni.” 2/1998. (II. 4. ) AB határozat Indokolás III./3.
685
Vesd össze az új Hvt. 65. § szerinti rendeleti szinten felülírható szolgálatteljesítési szabályokkal.
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A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényre tekintettel szabályozási oldalról
viszonylag kevéssé. A 23§ új normaszöveg és 80§ terjedelmű módosítás meghatározó része
ugyanis annak a szolgálati nyugdíjnak a kiiktatására irányult, amely a hivatásos állomány
domináns többletjogosultsága volt.686 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. (Tny.) törvény 18.§ (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár általános
viszonyítási alappá tétele az 1952-1957 között születettek átmeneti szabályaira is figyelemmel
került bevezetésre a korhatár előtti ellátássá generalizált szolgálati nyugdíj helyett.
Az alkotmánybírósági határozat előtt azok az intézmények emelendők ki, amelyeket a törvény
kompenzációs alternatívákként épített be a szolgálati jogba: a nyugdíj előtti rendelkezési
állomány és a könnyített szolgálat lehetősége. Előbbi a felső korhatárt 5 évvel megelőző
életkor betöltéséhez és 30 év tényleges katonai szolgálathoz kötődik, utóbbi pedig a betöltött
52. életévhez és 15 tényleges szolgálati évhez. Szerzett jogként ugyanakkor – a civil
nyugdíjszabályok számításának alapulvételével – átmenetileg fennmaradt a korkedvezményes
nyugdíj lehetősége is.
A reform tehát az alkotmánybíróság 2009-es kiegyensúlyozó döntését röviddel követő
időszakban, mintegy társadalmi támadásként érte a hivatásos állományt, akik az
ellentételezésként felajánlott alternatív formák részleges kidolgozatlansága mellett alapvetően
a szolgálati jog hosszú kihatású elemeire vonatkozó bizalmukat és biztonságérzetüket
vesztették el. A versenyszférához képest a közszféra illetményrendszere nem versenyképes, a
foglalkoztatási védelmek gyakorlatilag leépültek, a lakhatás-támogatási rendszer csak jelentős
késéssel és hiányosan látja el feladatait, az elvárt többletkövetelmények ellentételezésére csak
korlátozottan alkalmas a rendszer, kérdésessé tehető a szolgálaton kívül, de a rendszer belül
érdemi tevékenység nélkül tartott állomány, de akár a jubileumi jutalom rendszere is,
amelyben a korábbi szolgálati időszorzók továbbélése legalább kimutatható.

8.4.4. A szolgálati nyugdíj korlátozási olvasata és a lakhatási támogatások
Egy alkalommal – éppen a közszolgálati egységesítés folyományaként – az Alkotmánybíróság
odáig is elmerészkedett, hogy a szolgálati nyugdíj lehetőségét cselekvési szabadságot
korlátozó intézményként értékelje. Ha nem is mindenben értünk egyet a nyugdíjazási
686

A 70/2009. (VI. 30.) AB határozat érintette, de nem vizsgálta mélyebben a szerződéses állomány szolgálati
nyugdíj körén kívüliségét.
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kényszerre alapított megsemmisítési indokolás diszkriminációs kérdésfelvetésével, a határozat
kiemelése éppen a szolgálathoz kapcsolódó nem bérjellegű járandóságok alkotmányos
módosíthatósága szempontjából szükséges. A 68/2006. (XII. 6.) AB határozat ugyanis
 a közszférában foglalkoztatás alapvető intézményének nyilvánította az indokoláshoz
és felmentési védelmekhez kötődő jogviszony-megszüntetés rendszerét,687
 a szolgálati nyugdíj kedvezményi jellegét átértékelte a speciális felmentési ok
kapcsolódása miatt, amelyre a szolgálati viszonyban állónak nincs ráhatása,688
 lehetővé tette a munkajogi eredetű járandóságok jövőre nézve szigorítását,689
 a felmentési rendszer zártságát rendszerszinten, nem pedig az egyes elemek
változatlanságában tételezte;690
 a végkielégítést a munka megszűnését követő ellátásként szigorítható, és feltételekhez
köthető intézménnyé nyilvánította;691 ehhez hasonlóan
 a tizenharmadik havi járandóság (külön juttatás) kiiktathatóságára is utalt.692
Mindezek összevetése alapján megállapítható, hogy a szolgálati viszonyhoz törvényi szinten
kapcsolt járandóságok közül – a korhatár előtti ellátások átalakítását megelőzően – a
szolgálati nyugdíj tűnt a legstabilabban védhető többlet-juttatásnak, amely a szolgálat többletkötelezettségeinek

ellentételezésére

szolgál.

Mindez

az

Alkotmány

módosításáig

vélelmezhetően igaz állításnak bizonyult volna.
687

„A foglalkoztatott szempontjából ez annyit jelent, hogy jogviszonya — a versenyszféra munkajogi
szabályozásához képest — stabil, s ez a szolgálati kötelmekből eredő kötelezettség ellensúlyaként egyfajta
speciális jogosultságnak, azaz sajátos közszolgálati kedvezménynek minősül.” 68/2006. (XII. 6.) AB határozat
Indokolás III. A./1.
688
„A jelen ügyben vizsgált rendelkezés önkényességét az valósítja meg, hogy kedvezmény (szolgálati
nyugellátás) igénybevételére a fegyveres szerv indokolás nélkül „kényszerítheti” a hivatásos állomány tagját,
ráadásul úgy, hogy ezáltal egy másik kedvezményt (felmentési korlátozás) szüntet meg. (…) Az Alkotmánybíróság
ennek alapján megállapította, hogy ez a szabályozás az azonos jogállású személycsoporton belül a hosszabb
tényleges szolgálati idővel rendelkezőkre nézve hátrányos megkülönböztetést eredményez,” 68/2006. (XII. 6.)
AB határozat Indokolás III. A./1.
689
„A 174/B/1999. AB határozatában az Alkotmánybíróság (…) olyan indítványt utasított el, amely azt
kifogásolta, hogy a törvényhozó a köztisztviselői, közalkalmazotti és szolgálati jogviszonyokban álló
foglalkoztatottakra vonatkozó egyes munkajogi rendelkezéseket a jövőre nézve hátrányosabban szabályozta. (…)
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésén kívül azonban más alkotmányos rendelkezés sérelmére nem hivatkozott az
indítványozó.” (ABH 2005, 870, 878.)” 68/2006. (XII. 6.) AB határozat Indokolás III. A./2.1.
690
„Az Alkotmánybíróság külön kiemelte, hogy a „[..,] törvénymódosítás nem a közszolgálati jogviszony
stabilitását szolgáló korlátozás megszüntetésére, hanem a korlátozásra vonatkozó szabályozás egy elemének
kiegészítésére irányult.” 68/2006. (XII. 6.) AB határozat Indokolás III. A./2.2.
691
„Az ismertetett értelmezésből — a jelen ügyre vonatkozóan is — egyértelműen következik, hogy csak az
azonos jogállású személyek (az egyes foglalkoztatási törvények hatálya alá tartozók) közötti indokolatlan
különbségtétel eredményezheti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés sérelmét.” 68/2006. (XII. 6.) AB határozat
Indokolás III. B./1 és 2.
692
„A hatályos rendelkezések a most vizsgált juttatást »külön juttatásnak« nevezik. (…) teljes hiánya nem
jelentené az Alkotmány 70/B. §-a (2)-(3) bekezdésének sérelmét, de nem sérti ezt a szabályt az sem, ha a
törvényhozó bevezet, illetve fenntart ilyen juttatást.” [32/2005. (IX. 15.) AB határozat, ABH 2005, 329, 338.]”
68/2006. (XII. 6.) AB határozat Indokolás III. B./3.
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A szolgálati lakások, különösen az elidegenítésükből eredő tulajdonszerzés vonatkozásában
az ombudsman vizsgálatán túl alkotmánybírósági gyakorlat nem volt honvédelmi
vonatkozásban kimutatható annak ellenére, hogy 1994-től kezdődően rendeleti szinten
többször újraszabályozott kérdésről van szó. Az önkormányzati lakástulajdon kialakulásával
összefüggésben ugyanakkor két alkalommal vizsgálta az Alkotmánybíróság a BM hasonló
logikájú lakásrendeletét: a 204/H/1994. AB határozat a felhatalmazás határait és a
megfogalmazás értelmezhetőségét vizsgálta, megállapítva a bérlet és az elidegenítés
feltételeinek megállapítása körében a felhatalmazási keretet kitöltő szabályozást, a
1149/D/2001. AB határozat pedig visszaigazolta a szabályozási filozófia megváltoztatását. E
szempont az 1994-es szabályozások központi eleme, a határozott és határozatlan idejű
lakásbérleti jogviszonyok elkülönítése: míg korábban a szolgálati lakások tipikusan
határozatlan idejű örökös elhelyezést szolgáltak, a lakásbérletek erőteljesebb kötődését
eredményezte a szolgálati viszonyhoz kötés és a jogviszony megszüntetési okok figyelembe
vétele, továbbá az elidegenítésre kijelölés lehetőségének a határozatlan idős lakásbérletre
korlátozása. Az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett rendelkezés alkotmányosságát –
alkotmánybírósági panaszra tekintettel – visszamenőleges módon igazolta vissza.693
Utóbbi határozat a szolgálati lakás-juttatás központi intézményét igazolta : ha a lakhatás nem
’örök időre’ szerzett jog, az egyrészt bizonytalan helyzetként a szolgálati viszony stabilitását
segíti elő, tehát az érintett szolgálati viszonyának fenntartását motiválja. A civilesítés igénye
viszont a szabályozás olyan korrekcióját kényszerítette ki, amely a jogviszony szolgálati
érdekkörben megszüntetése esetén a lakhatási támogatásra jogosultságot leválasztotta, utóbbi
körben a szerződés határozatlan idejűvé válását, ezáltal az elidegeníthetőség körébe kerülését
eredményezve. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az ismételten határozatlan idejűvé vált
lakhatási támogatástól függetlenül a reaktiválás lehetősége létezik, utóbbi körben a
visszaélésszerű joggyakorlás kísértése is felmerülhet, illetve a korábbiaknál jelentősebb a
szabályozási kényszer a lakhatás elemeinek differenciált szabályozására a szolgálati
viszonyon kívüli honvédelmi közalkalmazotti és tisztviselői személykörben. A státusváltásokhoz kapcsolódóan ugyanakkor a 748/E/2003. AB határozat alkotmányosnak
minősítette, hogy egy kisebb jelentőségű lakástámogatási forma, az állami készfizető
kezességvállalással biztosított lakáshitel esetében differenciálódjanak az összeszámítási
693

„Az Alkotmánybíróság a 42/2000. (XI.8.) AB határozatában az Alkotmány 70/E. §-ának értelmezése során
elvi éllel mutatott rá, hogy az ’Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti szociális biztonsághoz való jog a
szociális ellátások összessége által nyújtandó megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza. A
megélhetési minimum garantálásából konkrétan meghatározott részjogok…, mint alkotmányos alapjogok nem
vezethetőek le.” 1149/D/2001. AB határozat Indokolás III/2.2.
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szabályok.694 A negyedik szolgálati lakhatási tárgyú határozatban ugyanakkor egy célszerű
előírás felhatalmazás hiányában alkotmányellenességet eredményezett. A 40/2000. (XII. 12.)
BM rendelet ugyanis az ideiglenes szállóférőhelyen való elhelyezés feltételeként a bérleti díj
megfizetése és a lakástulajdon kizártsága mellett a kötelező 5000 Ft-os lakás-előtakarékosság
feltételét is előírta, amelyet a 7/2002. (II. 28.) AB határozat megsemmisített. A szolgálati
lakhatásra való jogosultságot érintő alkotmánybírósági döntések tehát összességében nem
eredményeztek olyan komplexitást, amely az egyébként forráshiányos helyzetben a juttatás
csökkenő jelentőségét ellensúlyozni tudta volna. Ennek is betudható, hogy az ombudsman
egyenlőségi-méltányossági fellépése ellenére695 a lakhatási tárgykör a járandóságok sorában
nem vált kitüntetett alapjogi problémává.

8.4.5. A szolgálati nyugdíj kivezetése
A nyugdíj intézményéhez fűződő szociológiai viszonyulás mellett érthető az az ombudsmani
hozzáállás, amely a szolgálati nyugdíj védelmében a beavatkozást a megváltozott
alkotmányos körülmények értelmezése ellenére is kiváltotta. „Az Alaptörvény számos ponton
átalakította a nyugellátások alkotmányos védelmét. A korábbi Alkotmány alapján az öregségi
nyugdíj (mind a saját jogú, mind a hozzátartozói) ún. ’közjogi várományként’ az alkotmányos
tulajdonvédelem tárgya volt, az alkotmányosságát a tulajdonhoz való jog alapján lehetett
megítélni. Ezzel szemben a korhatár előtti (előrehozott) és a rokkantsági nyugdíj ex gratia
juttatás volt, amelyek esetében a jogalkotó mérlegelési jogköre jóval szabadabb. Ezt a
gyakorlatot a 37/2007. (VI.12.) AB határozat foglalta össze a legteljesebben.”696 Az alapjogi
biztos által visszaigazolt, alkotmánybírósági következtetésekre alapított érdekképviseleti
érvelés szerint, ha
 a szerzett jogok megvonása sérti a jogállamiság részeként a jogbiztonságot a 11/1991.
(III.29.) AB határozat szerint,
 a társadalombiztosítási ellátás szerzett, azaz vásárolt jogi része a vegyes rendszerben
nem választható le a szolidaritási elemről a 26/1993. (IV.29.) AB határozat alapján,
 a szociális rendszer tulajdonvédelmi stabilitása a szigorítás kellő indokát és a kellő
felkészülési idő biztosítását tételezi a 43/1995. (VI.30.) AB határozat szerint,
694

„Nem jelenti tehát az Alkotmány 70/A. §-ának sérelmét az, ha a jogalkotó nem teszi lehetővé a különböző
jellegű – ekként eltérő csoportnak minősülő – közszolgálati jogviszonyok összeszámítását egy állami
kötelezettségvállalás feltételeinek megállapításakor.” 748/E/2003. AB határozat Indokolás III/2.
695
OBH 8274/1996.
696
Berkes – Csink (2013) 55.p.

276

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

 az 5/1998. (III.1.) AB határozat szerint pedig nincs különbség a saját és hozzátartozói
jog között, így az özvegyi nyugdíj is a közeli váromány kategóriájába tartozik.
Az alapjogi biztos összegzett értékelése szerint az Alaptörvény terminológiai változtatásai
ellenére is számonkérhető a korábbi joggyakorlat továbbélése, illetve felvethető annak
megsértése, mivel a korhatár előtti ellátás az elnevezés változtatása ellenére is ténylegesen
nyugellátás, ahol a ’fekete munkavállalási’ és büntetőjogi sui generis ’mellékbüntetési’
szankció nem megengedhető, sérült a bizalomvédelem, végső soron viszont adott maradt a
biztosítási alap, tehát a szankcionálás és az összekapcsolás önkényesen valósult meg. Ennél is
hangsúlyosabb a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak korrekciója, mivel
nem segélyt érint: az esélyegyenlőséget célzó kedvezmény pótló intézmény bevezetése nélkül,
hirtelen szűnt meg, így kellő indok nélkül csökkent a védelmi szint.697
A szolgálati nyugdíj alkotmányosságát érintő konkrét – a lényegi elemeket hatályban tartó –
alkotmánybírósági határozat részletes vizsgálata előtt ugyanakkor szükséges néhány további
döntés, valamint jogalkotói szándék jelzésszintű megemlítése is annak érdekében, hogy az
alkotmánybírósági mérlegelési tartomány nem hivatkozott, de vélhetően azért figyelembe vett
elemei is a vizsgálat körébe kerülhessenek. A szolgálati nyugdíj korrekciójának igénye nem
az Alaptörvény elfogadásával párhuzamos kormányzati projekt: már a második Gyurcsánykormány programozási időszakában, 2006 nyarán felmerült a rendszerszintű korrekció, de az
akkori szakszervezeti együttműködési eljárásrend következtében csak a legalább 20 szolgálati
évvel rendelkezők rendkívüli nyugdíj-rögzítése épült be a rendszerbe, az őszi zavargásokhoz
kapcsolódó rendőrségi szerepvállalás következtében pedig a szigorítás lekerült a napirendről.
A szolgálati nyugdíj alapvető elemeiben hordozott eredendő eltérést a TB nyugdíjrendszertől
a százalékok és jogszerző idők eltérésétől, a szolgálati tevékenység jellege miatt differenciált
szorzó alkalmazásán át a számítási alap utolsó évre korlátozásáig. Az eredendően kivételként
a rendszerbe kerülő 25 év utáni szolgálati nyugállományozás lehetősége egyre szélesebb
körben nyert alkalmazást. A még egységes Hszt. nyugdíjszámítási szabálya elleni első kihívás
a „sávozási” per volt, amely a nyugdíjtörvény háttérjogszabályi jellegét vitatva kiugróan
magas nyugdíjmértéket eredményezett volna. A következő korrekciós tényező a politikum
oldaláról merült fel, a járulékplafon698 évről-évre történő emelése formájában. Az eredendően
bevétel-orientált rendelkezés ugyanis a szolgálati nyugdíj utolsó egyéves számítási szabálya
következtében azonnali kifizetési aránytalanságot is eredményezett, eltorzítva a szolgálati és a
697
698

Berkes – Csink (2013) 55-59.pp.
750/B/2000. AB határozat
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civil nyugdíj mértéke közötti eredendő arányokat, mellékesen a korábban szolgálati nyugdíjba
helyezettek és az újonnan nyugdíjazottak között is aránytalanságokat eredményezve.
A szolgálati évekbe a szakközépiskolai idő beszámítása szempontjából a rendvédelmi
szakszervezeti aktivitás eredményezett – az alkotmánybírósági határozat okán külön elemzést
igénylő699 – jogegységi döntést, amely többirányú diszkriminatív helyzetet okozott a
rendvédelmi szervek állománya, a katonák és a civilek csoportjai között bármely két csoport
vonatkozásában. A szakközépiskola-ügy lezárását követő törvényalkotási beavatkozás az
alkotmánybírósági döntés irreverzibilis következményeinek (a megszűnt határőr állomány
tényleges szolgálatban töltött 25 évének hiánya) kezelése érdekében végül is befogadta –
vitatott határokkal – a szakközépiskolai számításmódot, kommunikációs szempontból
támadhatóvá téve a korai nyugdíjazásokat. Más kérdés, hogy a fegyveres erők és a
rendvédelmi szervek „fájdalommentes” átszervezései és létszámcsökkentései tipikus
eszközeként alkalmazták a nyugállományba helyezés lehetőségét.
A „fájdalommentesség” körében értékelhető a korábbi rokkantnyugdíjas szabályok szolgálati
nyugdíjrendszerbe való becsatornázása is, amelynek első szakítópróbája a rehabilitációs
járadék volt. Tekintettel a szolgálatra való egészségi-pszichikai alkalmasság rokkantsági vagy
egészségkárosodási szintet el nem érő mértékére, az egyes ellátási formák közötti átjárhatóság
szolgálati jogba emelése külön problémát jelentett.700 A második Gyurcsány-kormány
időszakában ráadásul a szolgálati nyugdíjas-lobbi a nyugdíj melletti foglalkoztatás 18 havi
minimálbéres korlátozása mellett a tételes szabály módosítása nélkül elérte az életkori feltétel
olyan alkalmazását, amely a szolgálati nyugállomány esetében a nyugdíjkorhatárként a
szolgálat felső korhatárát értékelte, így egy 5 éves korosztályt vont ki a korlátozó szabály alól.
A politikum ingerküszöbét meghaladta a már szolgálati nyugállományba helyezett
„szakértők” visszafoglalkoztatása, különösen az irányító-vezető szervek esetében. Tekintettel
699

A 23/2009. (III. 6.) AB határozat tartalmi szempontból érdemben nem bírálta felül a bírósági döntések
következtében kialakult helyzetet, pusztán formai alkotmány-ellenességre hivatkozással helyezte hatályon kívül
a rendvédelmi szervek állományát privilegizáló jogegységi határozatot. Ennek során ugyanakkor az
államigazgatási szerveket – a ténylegesen fennálló alperesi pozíciós ellenére is – kizárta az alapjogi panasz
indítványozására feljogosítottak köréből. Voltaképpen a jogalkotói hatáskör elvonására hivatkozással került sor a
megsemmisítésre. 23/2009. (III. 6.) AB határozat Indokolás V/3. A diszkriminatív tartalom érintettsége inkább a
Bragyova-Holló párhuzamos indokolásban nyert részletezést.
700
„A határozat egyrészt megállapította, hogy nem sérült a kellő felkészülési idő követelménye, mert bár a
módosító jogszabály kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartam mindössze öt nap volt, a kifogásolt
rendelkezést a rokkantsági nyugdíj megszüntetési okaként legkorábban a rendelkezés hatályba lépését követő hat
hónapon át megszerzett jövedelem esetében lehetett alkalmazni. A határozat emellett azt is kimondta, hogy a
rokkantnyugdíj korábbi szabályai nem keletkeztettek várományt, így a jogosultság feltételeinek megváltoztatása
nem szerzett sértett jogot.” 40/2012. (XII.6.) AB határozat Indokolás IV/2.2.
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arra, hogy a nyugdíj melletti foglalkoztatás adózási feltételrendszere (a nyugdíj
adómentessége és a járulék fizetési kötelezettsége alóli mentesség körében) preferenciákat
tartalmazott, végső soron a szolgálati nyugdíjasok visszafoglalkoztatása munkáltatói
szempontból racionális volt. Az már más kérdés, hogy éppen a szolgálati nyugdíj
létjogosultságának megkérdőjelezésére volt alkalmas. A szolgálat felső korhatárának az
életkori lépcsőzéshez kötése, illetve a korhatáron túli szolgálatteljesítés lehetővé tételére
irányuló intézmények, különösen a Hszt. -ben a szükségesség kikezdésére váltak alkalmassá.
Mindezek mellett szükséges annak jelzése, hogy a szolgálati nyugdíj intézménye nem a hazai
szabályozás sajátossága volt: a fegyveresek veszélyeztetettségi helyzete, valamint egészségi
kockázatainak

az

elismerése

érdekében

a

szövetséges

államokban

bevett

a

többletjogosultságok biztosítása, amely – többletbefizetés hiányában – a költségvetés
valamelyik szegmensét terheli. A gazdasági világválság következtében e kedvezmények
szűkítése, racionalizálása, átalakítása mindenütt napirenden van, annak gyorsasága és
eszközrendszere ugyanakkor alapvető módon tér el, amelyben a hazai változat kiemelkedően
radikális lefolyású megoldásként értékelhető. Nem elégséges hangsúlyozni, hogy a szolgálati
nyugdíj korábbi elemei összességükben aránytalan ellátási szintet eredményeztek, amely
ráadásul az érintettek köre szempontjából is vitatható volt. Mindez ugyanakkor az
alkotmánybírósági döntés fényében sem jelenti azt, hogy a rendszer adott időpillanatban
történő teljes kivezetése volt a kizárólag rendelkezésre álló alkotmányos megoldás.
Költségvetési hatásában elenyésző, de sokkal kedvezőbb eredményű eljárásrendet igazolt
vissza például az 51/2007. (IX.15.) AB határozat a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának
megszüntetésével összefüggésben: a korábban egységesen nyugdíjat kiegészítő/ helyettesítő
segély

kifizetésére

irányuló

önsegélyző

befizetési

rendszer

becsatornázása

a

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe kedvezményes feltételrendszer biztosításával, illetve
az életkori határon kívül a tényleges befizetések valorizált visszafizetésével történt.
Összességében a határozat rögzítette, hogy a jogbiztonság követelményéből nem vezethető le
elvárás a múltban keletkezett jogviszonyok változtathatatlanságát eredményezve.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. decemberi elbírálása során ugyanakkor már megjelentek
olyan indokolási elemek, amelyek alapján valószínűsíthető volt a szolgálati nyugdíjrendszer
megszüntetésének visszaigazolása is. Ez a határozat ugyanis végigvezette a korábbi nyugdíjhatározatokból eredő követelményeket és ezeket korrigálta az Alaptörvény megváltozott
keretrendszere miatt, a 22/2012. (V.11.) AB határozatban rögzített eljárásrend szerint.
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Értékelte az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése szerinti hatáskör-leszűkítési szabályt, amely
az államadóssági következményekkel járó felülvizsgálatok megengedhetősége körében az
alapjogok kiemelt köreként nevesíti az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes
adatok védelméhez való jogot (a közérdekű adatok nyilvánossága nélkül), a gondolat,
lelkiismeret és a vallás szabadságát (a kapcsolódó kommunikációs alapjogok nélkül),
valamint az állampolgársághoz kapcsolódódó jogokat. Kiemelt jogcsoportok korábbi
felsorolása az Alkotmány 8. § (4) bekezdése vonatkozásában egy korábbi alkotmánybírósági
határozatban szintén értékelést nyert,701 elutasítva ott az alapjogok közötti hierarchizálást,
amely ugyanakkor az anyajogi/leszármaztatott alapjogi teóriában eleve beletartozott. A
határozat ugyanakkor az emberi méltóság jogának értelmezése útján a diszkriminációs
hivatkozásokat is a vizsgálható körbe vonta.702 Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a szociális
jogok kiterjesztő értelmű levezetését is kizárta.703 Mindezen előzményi elemek együtthatására
figyelemmel kevéssé lehetett megalapozott az az érdekképviseleti hit, amely a szolgálati
nyugdíj felélesztését alkotmányos követelménynek minősítette. E hitet táplálhatta a 33/2012.
(VII. 17.) AB határozat beavatkozása a bírák nyugdíjazásának ügyébe, a probléma mások
alapjogaira történő kihatása, valamint a nemzetközi visszhangja ugyanakkor az egyedi,
gyakorlattá nem váló alkotmánybírósági aktivizmust valószínűsítette, különösen a rokkantsági
ellátások felülbírálhatóságának visszaigazolása után. A bírák nyugdíjazása ráadásul egy
ellentétes helyzetre vonatkozott, ahol az alacsonyabb irányba történő egységesítés volt a vita
tárgya.
A 23/2013. (IX.25.) AB határozat a panaszok elbírálásra alkalmas csomagjait egyesítve az
alapjogi biztostól a volt országgyűlési képviselőkön át a jogi képviselők magánszemély
ügyfélcsoportjainak felvetéseit egyaránt többszöri döntéshozatali fordulóban kísérelte meg
elbírálni, ehhez képest – a többszöri szavazat-egyenlőség híre ellenére – egy viszonylag
egyértelmű többség által elfogadott, 8:5 szavazatarányú határozat született két alkotmánybíró
701

55/2001. (XI. 29.) AB határozat Indokolás III/2.
„ Az Alkotmánybíróság az 1132/D/2007. AB határozatában megállapította, hogy az emberek közötti
hátrányos megkülönböztetés egyszersmind méltóságsérelmet is okoz, így még a pénzügyi tárgyú törvények is
felülvizsgálhatók diszkriminációs aspektusból (ABH 2011, 1741.). Nemcsak a hátrányos megkülönböztetés,
hanem az igazságtalanul társadalmi hátrányt szenvedők esélykiegyenlítésének elmaradása is az egyenlő
méltóság sérelmével jár, ezt az Alaptörvény explicitté teszi, amikor az esélyegyenlőség előmozdítására vonatkozó
követelményt az egyenlőségi klauzula részének tekinti.” 40/2012. (XII.6.) AB határozat Indokolás III/4.
703
A 40/2012. (XII.6.) AB határozat Indokolás IV/1-2.1. pontjai a korábbi Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése
szerinti szociális biztonsághoz való jog részeként az állami ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás
intézményének útján és a szociális intézményi hálózattal megvalósítandó feladatként nevesítette, amelyből az
intézmények működtetésének kötelezettsége adódik. A 42/2000. (XI. 8.) AB határozat – a szociális háló
kizárólagos alapjogi elemeként – az emberi lét és méltóság védelmének kötelezettségére tekintettel a
hajléktalanság esetében közvetlen beavatkozási kötelezettséget vezetett le, a megélhetési minimum
garantálásából fakadóan ugyanakkor részjogok levezetését visszautasította.
702

280

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

távolmaradásával. A határozat az időbeli elhúzódás miatti időközi Hjt-újraalkotás mellőzésén
túl tartalmilag zárt érvelést tartalmaz, különösen a megváltozott munkaképességű személyek
ügyében kimondott, de meg nem ismételt elemekkel együttes hatásában. A határozat lényegi
hivatkozási alapja a korábbi jogbiztonsági-szerzett jogi érvelés meghaladása érdekében az
alaptörvényben több helyen is nevesített szemléletváltás,704 a fenntartható költségvetési
gazdálkodás alkotmányos követelménye (Alapvetések N) cikk), valamint a nyugdíjrendszer
átalakítását lehetővé tevő és az átmeneti rendelkezések, majd a 4. Alaptörvény-módosítás
folytán továbbható sui generis rendelkezés (végső változatában Záró és vegyes rendelkezések
19.(5) bekezdés). Ehhez képest az alapjogi biztos felvetésére korrigált egyetlen részletszabály
akkor is csekély jelentőségű, ha konkrét szolgálati járandóságos esetében a szabály
alkalmazása hátrányosabb következménnyel járt volna, mint a büntetőbírósági szankció.
Az indokolás voltaképpen az alkotmányozói szándék visszaigazolását tartalmazza a
fenntartható gazdasági fejlődés és a romló demográfiai helyzet összevetése alapján, színezve a
pénzügyi és gazdasági válság által elmélyített államháztartási szükséghelyzettel. 705Az
Alkotmánybíróság kulcsmozzanatként átvette a 2011. évi LXI. törvénnyel az Alkotmányba
beemelt 70/E. § (3) bekezdését az indokolásra is kiterjedő módon, a vizsgálat perspektívájába
vonva a jövő nemzedékek vélelmezett érdekeit is: „(3) Az ellátáshoz való jog a nyugellátás
tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi
feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Törvény e korhatárt be nem töltött személynek is
nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően
folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá
alakítható, munkavégzésre való alkalmasság esetén meg is szüntethető.” Az értelmezés ki is
emelte a mondatokba tagolt szabályozási egységeket: a nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolt
nyugdíjat, a törvényi felhatalmazást az ezen életkor alatti személykörre való kiterjesztésre,
valamint az utolsó mondatban a csökkentés / szociális ellátássá alakítás / megszüntetés
törvényhozói szabadságát. Ehhez képest az utolsó elem továbbhatását rögzíti ugyan a
határozat,706 azonban ebből nem vonja le a lehetséges következtetéseket:
704

A 40/2012. (XII.6.) AB határozat Indokolása alkotmányozási hangsúlyeltolódásainak bemutatását a
tanulmány mellőzi, mivel e tárgykör a korhatár előtti ellátások megszüntetése szempontjából önálló kifejtésre
került.
705
„Az itt hivatkozott és az Alaptörvény N) cikkével hangsúlyossá tett kényszerű paradigma-váltás érthető módon
elsősorban vonatkozott az állami kiadások növekedésében meghatározó szerepet játszó nyugdíjrendszerre. A
nyugdíjrendszer 2010-ben megkezdett folyamatos átalakításának egyik vezérlő elve és egyúttal főszabálya az,
hogy nyugellátás az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket illetheti meg, az ’ex gratia’ jellegű
juttatások a megváltozott helyzetben nem, vagy csak korlátozottan tarthatók fenn.”23/2013. (IX.25.) AB
határozat Indokolás IV/1.2.
706
23/2013. (IX.25.) AB határozat Indokolás IV/1.2.a)-c)
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 az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdésére tekintettel az átmeneti szabály megfogalmazásában is egyéni jogosultság állam által biztosított megélhetési intézményrendszerhez való hozzáféréssé változását (a nők sui generis lehetőségei mellett),
 a korhatár egységesítését,
 a korhatár előtti nyugellátás megállapíthatóságának megszűnését, és
 a továbbhatásnak kizárólag a korábbi rendszer átalakítására vonatkozó tételezését.
Az Alkotmánybíróság tehát általánosságban megállapította, „…hogy a fenntartható, átlátható
és kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás és a szociális biztonság új alkotmányos
alapelveire támaszkodó alaptörvényi szándékon nyugszik a korábban megállapított
korengedményes nyugdíjak csökkentése, megszüntetése, illetőleg szociális járadékká történő
átalakítása. (…) Következésképpen a Knymt. rendelkezései az Alaptörvény végrehajtását
szolgálják.”707 Az Alkotmánybíróság összefoglaló jelleggel a vizsgálat körén kívül rekesztette
viszont mindazon követelményeket, amelyeket korábban a nyugdíj védelme során kialakított.
Az Alaptörvény elfogadására és az Alkotmány-módosítástól megvalósult felülíró technikákra
tekintettel – ellentétben a nyugdíjazást érintő korábbi két 2012-es határozattal – nem a korábbi
alkotmányossági követelmények összefoglalására és az új szabályokkal való egybevetésére
került sor, hanem az alkalmazhatóság egyértelmű kizárására és az új kiinduló pontok
rögzítésére. Ez még akkor is igaz, hogy a rendszer átalakítását az Alkotmánybíróság a
váromány vonatkozásában az adóztatás útján nyert járandósági mérték életkor-betöltését
követő automatikus nyugdíjjá átminősülésére tekintettel halasztásként értékelte.708
Mindez azonban a kezdeményezők szempontjából nem megnyugtató. A szubjektív
értelmezésük szerint, mint arra a Lévai Miklós által jegyzett és négy további alkotmánybíró
által támogatott különvélemény is utal, a törvény általi közvetlen és azonnali csökkenés volt a
felvetés tárgya. Ténylegesen ugyanis a különös elemeiben soha nem indokolt, vagy cáfolt
szolgálati nyugdíjrendszer által biztosított előnyökre alapított megélhetési stratégia kizárását
eredményezte a költségviselési arányosítás. Így a költségcsökkenés nem prognosztizált,

707

23/2013. (IX.25.) AB határozat Indokolás IV/2. Az alapjogok a hivatkozás sorrendjében: jogbiztonság,
tulajdon védelme, szociális biztonság és nyugdíjrendszer. „A Knymt. alkotmányossági mércéjét az Alaptörvény
N) cikkében és XIX. cikkében foglalt alkotmányos szabályok képezik, és ezek a panaszokban is az indítványban
megjelölt egyes alaptörvény-sértések fennállását eleve kizárják, illetőleg megkérdőjelezik, különösen a B) cikk
(1) bekezdése, a XIII. cikk, valamint a korábbi Alkotmány hasonló rendelkezéséhez képest tartalmában
alapvetően megváltozott XIX. cikk esetében.”
708
23/2013. (IX.25.) AB határozat Indokolás VI/1. „A szerzett jogok tekintetében mindazonáltal az
Alkotmánybíróság leszögezi azt is, hogy a korábbi jogcímen szerzett jogosulti váromány az új juttatás
megállapításával nem szűnt meg. Egyrészt magát az új ellátást is a korábbi járulékfizetésre tekintettel állapította
meg a törvény, másrészt pedig a váromány az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor a Knymt. 18. § (1), illetőleg
(2) bekezdései szerint megvalósul.”
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hanem tételesen megvalósult eredménye alapesetben azonos a szolgálati járandóságosok
nyugdíjából levont adóval, ezt egészítik ki az egyéb jogcímek miatt ki nem fizetett
járandóságok / ellátások pl. a feketemunka szankciójaként, vagy a bejelentett felfüggesztés
okán. Ráadásul a különvélemény általános jelleggel a jogállami értékszint devalválásának
tilalmával,709 illetve konkrét tartalmi szempontból a nyugdíj nominálértéke csökkentésének
kizártságával,710 majd eljárási szempontból a kellő felkészülési idő hiányával 711 is ütköztette a
jogalkotót. Mindez azonban csak azt jelzi, hogy a törvényjavaslat előkészítése során a
nyugdíjpolitikai feladat végrehajtására hivatottak helyesen analizálták azokat a kitörési
pontokat, amelyek alkotmányos megerősítése esetén túlléphetőek a precedensek. Így
igazolódott vissza a szolgálati nyugdíj elnevezéséből mindkét elem elhagyásának a
jelentősége: a nyugdíj szó járandóságra változtatása miatt mellőzhetővé vált a nyugdíjvédelmi
dogmatika, a szolgálathoz kapcsolódás pedig nem is képezte a vizsgálat tárgyát.
Ahhoz ugyanis, hogy a határozat a szolgálati többlet-követelmények szempontjából is
értékelést nyerhessen, más típusú diszkriminációs érvelésre lett volna szükség: annak
bizonyítására, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyban állás sajátos kötelezettségi és
jogkorlátozási rendszere kényszerítő módon az általános TB szabályoktól eltérő, kedvezőbb
szabályok érvényesülését teszi szükségessé. Mindez a szükségességi érvelés jogok és
kötelezettségek egyensúlyára épített olvasata lett volna, ahol a kötelezettségi oldal
változtathatatlanságát a feladat által támasztott szükségessége támaszthatta volna alá. E
bonyolult, eltérő szabályozás kényszerére alapított érvelés felvetése a pozitív diszkriminációs
háttér hivatkozhatósága nélkül legalább annyira az elvetés esélyét hordozta, mint a korábban
jelzett „sztrájk helyetti egyetértési jogi” modell. Az érvelés befogadása esetén ugyanakkor a
tényleges szolgálatot teljesítők helyzetének védelmére is kihatással lett volna, szemben a
ténylegesen érvényesített nyugdíjas-centrikus panaszokkal, amelyek a középpontjában álló
egységességi követelmény többszörös áttörését az indokolás is megállapította.

709

23/2013. (IX.25.) AB határozat Lévay különvélemény 2. „Magyarország Alaptörvénye átmeneti
rendelkezései egyes cikkeinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről szóló 45/2012. (XII.29.) AB
határozatban az Alkotmánybíróság a jogállam klauzulát alkalmazva kinyilvánította a jogállami értékek
megváltoztathatatlanságát, az értékek elért szintje csökkentésének tilalmát: (…) Az alkotmányok tartalmi és
eljárási mércéi és követelményei demokratikus jogállamokban állandóak. A tartalmi és eljárási alkotmányos
követelmények nem lehetnek alacsonyabbak az Alaptörvény időszakában, mint az Alkotmány(törvény)
időszakában voltak. Az alkotmányos jogállam követelményei továbbra is és folyamatosan érvényesülő
követelmények a jelenben és programok a jövőre nézve.”
710
23/2013. (IX.25.) AB határozat Lévay különvélemény 3.
711
23/2013. (IX.25.) AB határozat Lévay különvélemény 4.
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Az alkotmánybírósági beadványok által állított helyzetek viszonylag könnyen voltak
visszaigazolhatók az átmenetiség (és közvetlen érintettség), illetve az életkorok figyelembe
vétele szempontjából.712 Ez az a kitétel, amelyben a korábbi szolgálati nyugdíjkorhatár
szempontjának
törekvésnek,

értékelése
amely

hivatkozási

alapjogi

pontot

panaszos

teremthetett

hiányában

nem

volna a
lett

visszarendezési

elbírálható.713

Az

alkotmánybírósági érvelés akár a szolgálati nyugdíj fenntartását is visszaigazolhatta volna,
hasonlóan az 57. életévükben lévők szolgálati járandósághoz képest megengedett, ésszerű
indokú kivételezésénél. Indítvány hiányában ugyanakkor mindez a nyugdíj előtti rendelkezési
állomány emeltebb illetményszintjének visszaigazolására szolgált a szolgálati viszony
csökkentett körű fennállására tekintettel.
A határozat indokolásának VI/2.3.5. pontja ezen túl a szolgálati járandóságos önkéntes
tartalékosok adómentes járandóságát a Hjt.-n alapuló ellátásokkal összevetve és a többi
önkéntes tartalékoshoz viszonyítva visszaigazolta a hatvan napra redukált ellátást, kiemelve,
hogy a tartalékos szolgálat nyitottsága mellett a már kiképzettek ösztönzése racionális. Az
elhúzódó kihirdetés időpontjára már hatályba lépett az új Hjt., így az hivatkozások a régi Hjt.
vonatkozásában már csak jogtörténeti érdekességű hibaként lettek exponálhatók az új Hjt.
tartalmi egyezésére figyelemmel. Részleges megsemmisítést eredményezett viszont az
ombudsman büntetőjogi többletszankciós érvelése, de nem a joghátrányi és adatkezelési
oldalról, hanem a visszamenőlegessége miatt: az Alkotmánybíróság a feketemunka
szankcionálásához hasonlóan a közpénzek felelős gazdálkodása körében visszaigazolta a
járandóság elvonását, csak az elkövetéskor az előrelátó cselekvés lehetőségét hiányolta.
Ezen a ponton az eredendő jogpolitikai célra sem volt figyelemmel az Alkotmánybíróság: az
Alaptörvény negyedik módosításával beépített U) cikk alkalmazása körében indokolt lett
volna a szolgálati viszonyban elkövetett, de utólag elbírált cselekmények elbírálhatósága
712

„Ha a jogalkotó a nyugellátásra jogosultságot szerzett személyekből azokat a jogosultakat tartja bent a
nyugdíjrendszerben, akik az időskori ellátásra koruknál fogva jogosultak, ésszerű és kellő súlyú alkotmányos
indoknak tekinthető. A korhatár előtti ellátásba, illetőleg a szolgálati járandóságba kivezetettek közötti, a
korhatár eltérő megállapításában mutatkozó különbségtétel pedig azért nem diszkriminatív, mert két eltérő
ellátási formáról van szó, vagyis az érintettek nem tartoznak homogén csoportba.” 23/2013. (IX.25.) AB
határozat Indokolás VI/2.1.2.
713
„Az Alaptörvény XIX. cikkével összhangban a törvényhozás joga meghatározni az időskori megélhetést
biztosító nyugdíjra való jogosultság feltételeit, beleértve a nyugdíjkorhatárt is. Ennek során nagyfokú
mérlegelési szabadsággal rendelkezik, figyelembe véve a társadalom teherbíró képességét, és érvényre juttatva a
különféle preferenciáit. Ebből következően a nyugdíjkorhatár meghatározása nem alkotmányjogi, hanem
alapvetően szakmai-politikai kérdés, beleértve azt is, ha a jogalkotó a korábbi rendszer átalakítása mellett
kötelezi el magát, és – az érintettekre nézve terhesebb, – új feltételeket vezet be. Elsődlegesen a törvényhozó
mérlegelési jogkörébe tartozó szakmai-politikai kérdés az is, hogy egységes vagy szerteágazó rendszert épít-e ki,
illetve, hogy az egységesen meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt bizonyos csoportoknak nyújte nyugdíjat.” 23/2013. (IX.25.) AB határozat Indokolás VI/2.3.1.
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például a 2006. őszi rendőrségi szolgálati bűncselekmények elkövetőinek jelentős része
időközi szolgálati nyugállományba helyezés következtében szolgálati járandóságossá vált, így
– hasonlóan a korábban szankciós jelleggel nyugállományba helyezett honvédségi
olajezredesekhez – ellátásuk biztosított marad. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor
megengedhető szabályozásnak ítélte a jövőbeli bűnelkövetés esetében a büntetőjogi szankción
túli járandóság-megvonást, és ennek lehetőségére tekintettel az adatkezelési szabályokat
hatályban tartotta. A 2011. évi CLXVII. törvény utólagos módosítására, valamint a korhatár
előtti nyugdíjazás lehetőségének megszűnésére tekintettel ugyanakkor a hatályban tartott
rendelkezések alkalmazhatósága kizárt.
Összességében megállapítható, hogy – ellentétben a bírák nyugdíjazásának ügyével – a
szolgálati nyugdíj kivezetése nem érte el az Alkotmánybíróság beavatkozási ingerküszöbét a
megváltozott alkotmányos háttérszabályokra is figyelemmel. Második alkalommal ütközött a
honvédelemben (korábban) résztvevők érdeke a jövő nemzedékek érdekeivel, és alul maradt.
Ha viszont a szolgálati nyugdíj kivezetésének módját és következményeit nemzetközi szinten
is vizsgáljuk, a Pokol Béla által elemzett alkotmányjogi egységesítési közelítés714 elvben
alkalmat adhatott volna az EJEB pénzügyi és foglalkoztatási következményekkel járó
beavatkozására. Ugyanakkor három szabályozási elem közrejátszott abban, hogy a folyamat
visszaigazolást nyert: a szolgálati nyugdíjba vonulást későbbre tervezők perképességének
hiánya azáltal, hogy az esetükben a váromány (akár 30 éves szolgálattal megalapozott sajátos
jogosultság) perelhetőségen kívül szorult, a szabályozás meghatározó pontjain szerepelt
valamely (akár rosszabb alternatívák közötti) választás lehetősége, valamint a jövedelemadó
általános mértékével történő adóztatás arányossága. E három elem összevetése alapján a
szolgálati nyugdíj felszámolása során a jogalkotó a radikális időbeliség a védhető alternatív
döntési lehetőségek kombinációjával zárta ki a jogosulti kényszerpálya-értékelést.
Az már más kérdés, hogy a katonai (és rendvédelmi) pályára irányítás során a hosszú távú
hatások nem eredményeznek-e hiányszakmákat a speciális képzettség-igényes területeken,

714

„Egy másik fejlemény többek között ezt a változást vette alapul az 1990-es évek közepétől, és konstatálva az
emberi jogok széles értelmezése révén ezeknek egyre inkább mint államok feletti alkotmányi szabályrendszerként
való működését - melyeket ez anélkül is köti, hogy abban maguk megegyeztek volna – a nemzetközi jog
alkotmányjogiasodását, globális alkotmányjoggá változását hirdette meg. (…) A szerződő államok utólagos
gyakorlata helyére a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet, illetve szerződést kezelő
nemzetközi bíróság utólagos gyakorlata került…” Pokol (2014) 11. és 13.pp.
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illetve általánosan a feltöltöttség visszaesését.715 Kijelenthető ugyan, hogy a szabályozás
elsődlegesen a már szolgálati nyugdíjba vonultak jogállását érintette, ugyanakkor az aktív
hivatásos állomány jövőképére hatása alapvető. Ha ugyanis a szolgálati viszonynak nem része
a preferenciális nyugdíjrendszer, az ellátás többi szociális eleme is a költségvetési
szempontok függvényében szűkíthető vagy megvonható, ha a kedvezmények elvonása nem
eredményezi az általánosnál alacsonyabb szintű ellátást. A szolgálati viszonyban így az
intézményi ellátások felől a rövid távú előnyök felé helyeződik át az érintettek preferenciája,
amelynek felgyorsíthatja az elfordulást a hagyományos katonai ellátórendszerektől. A hivatási
vagy foglalkozási szemléletben az inga az időlegesség irányába mozdul, ha a visszatérő
szerződés-hosszabbítási fordulópontok esetén lehívható többletjövedelmekbe vetett bizalom
meghaladja a jubileumi jutalmak és a végkielégítési rendszer stabilitásába vetett hitet. A
stabilitási alapérték hiányában végső soron a járulékos kötelezettségi és jogosultsági rendszer
aránytalansága által716 a társadalmi presztízs szerepe felértékelődhet,717 de a hivatás-szemlélet
erősítése érdekében hosszabb távú bizalom-erősítő intézkedések szabályozása szükséges. A
válasz ezen kérdésekre szabályozást, nem pedig a kormányzati szándékok blokkolását
feltételezi, ellentétben az alkalmatlan eszköznek minősült népszavazási cunamival.718

8.5.

Jogbiztonság? (kérelem / panasz / jogorvoslat / bírói út)
„Könnyen előállhat az a helyzet, hogy egy jogszabályi
rendelkezés nem minősül alkotmányellenesnek, de olyan
hiányosságok,

ellentmondások

jellemzik,

amely

a

715

Kivételes esetben a rendvédelmi szervek irányába is érvényesülhet szakmai elszívó hatás, különösen az
ellátási rendszer differenciálása esetén. Vö. a rendőrségen belüli elszívó hatás terrorelhárításra kiképzett
honvédségi állományra kiterjesztve gyakorolt hatását: Szikinger (2014) 8.p.
716
„A mérleg egyensúlya Magyarországon kicsit talán elbillent a nagyobb áldozatvállalás irányába, de ez
összefüggésbe hozható a gazdasági recesszióval is, így érzékelhető, hogy egyes fegyveres testületek iránt
csökkent a munkavállalók érdeklődése. Mindazonáltal le kell szögeznünk, hogy a fent vázolt helyzet sem jelent
senki számára erkölcsi, még kevésbé pedig jogi alapot arra, hogy a vállalt szolgálatot ne az elvárható
legmagasabb színvonalon teljesítse.” Fejes (2011 b) 78.p.
717
„Miért is emeltem ki az erkölcsi megbecsülés létét, illetve fontosságát? Sajnos hazánkban a fegyveres és
rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személyek ezen megbecsülésből már vajmi keveset érezhetnek.
Gondoljunk csak a rendőrökre, akik jó pár vicc főszereplőinek nem túl hízelgő szerepében tetszelegnek, de az
utóbbi időben – a bevezetőben említett sajnálatos események hatására – a közhangulat is ellenük fordult. A
honvédek esetében sem lehet okunk derűre, hiszen a sorkatonaság megszüntetésével, illetve az azzal kapcsolatos
politikai agitáció hatására haderőnk lényegében súlytalanná vált a közvélemény szemében. Az utóbbi időszak
eseményei, gondolok itt elsősorban a politikai szerepvállalásra, illetve befolyásra, szintén kikezdték a
nemzetbiztonsági szolgálatok tekintélyét is.” Fejes (2010) 23.p
718
Lásd 9/2011. (III.1.), 16/2011. (III.23.), 17/2011. (III.23.), 18/2011. (III.23.) ,58/2011. (VI.30.), 75/2011.
(X.28.), 110/2011. (XII. 2.), 114/2011. (XII. 2.), 126/2011. (XII.2.), 127/2011. (XII.2.), 128/2011. (XII.2.),
134/2011. (XII.2.), 170/2011. (XII.21.), 171/2011. (XII.21.), 17/2012. (III.30.), 23/2012. (V.11.), 24/2012.
(V.11.) és 29/2012. (V.25.) AB határozatok szerinti kérdés-parafrázisokat.
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gyakorlati alkalmazása során alapvető joggal összefüggő
visszásságot idézhet elő.”719
Áttekintve az ombudsman honvédelmet érintő gyakorlatát a jogbiztonság kérdésköre az a
probléma, amelynek alapjogi jellege elsődlegesen kérdésessé tehető. A hivatkozás ugyanis
vagy más alapjog sérelmével egyidejűleg, másodlagos szerepkörben jelent meg, vagy pedig az
egyébként nyilvánvalóan fennálló eljárási / anyagi jogszabálysértő intézkedés, szabályozás
vagy mulasztás következményeinek alapjogiasítását jelentő érvelést eredményezett.
Rendvédelmi tárgykörben ugyanakkor az is előfordult, hogy az alapvető eljárási jogi
garanciák által védett jogbiztonság került a kínzás- és embertelen bánásmód felvetésével
szembeállításra.720
Nem állítható, hogy akár a hadkötelezettség, akár a szolgálati jog területén ne lett volna példa
nyilvánvalóan rosszindulatú szabályozásra (€/$ helyesbítési ügy), késedelmes végrehajtásra,
kontra legem jogalkotásra, vagy éppen leszűkítő végrehajtási jogértelmezésre, azonban az
önkéntes haderőre áttérést követően a jogérvényesítési lehetőségek hiányára alapított érvelés
egyszerűen nem volt igaz. A közjogilag kógens módon szabályozott jogviszonyok esetében,
különös tekintettel az érdekképviseleti szervezettség arányára, a jogbiztonság fogalmának
jogorvoslat-pótló funkciójára nem volt szükség. A vélelmezett kiszolgáltatottság ugyanis a
parancs által szervezettség esetében721 sem állt fenn, legalábbis az egyéb foglalkoztatási
jogviszonyok hierarchiáinál nem nagyobb mértékben. A visszásság fogalmának kiterjesztő
értelmezése így az alapjogiasított jogbiztonsági felfogásban722 szükségtelenül teljesedett ki.
A kézirat lezárásának időpontjára az Alkotmánybíróság kizárta a jogbiztonsági hivatkozások
alapjogi panaszokon belüli érvényesíthetőségét, így az illetményigények jogbiztonsági

719

AJB 6567/2009. számú jelentés I/2. 7. p.
„A fentiekből következik, hogy a jogszerű eljárás során kifejtett rendőri intézkedés – akár kényszerintézkedés
is – nem azonos az indítványban említett embertelen bánásmóddal, kínzással vagy kegyetlenséggel, hiszen az
ilyen cselekményeket a törvény önálló bűncselekményként bünteti, és ezáltal élesen megkülönbözteti a törvényes
hatósági eljárástól, éppen az állampolgárok védelmében.” 1188/B/1995. AB határozat Indokolás II/3.
721
„Megjegyzem ezzel összefüggésben, hogy a korábbi biztosok gyakorlata töretlen volt abban a tekintetben,
hogy a Honvédség, valamint a fegyveres, rendvédelmi szervek dolgozóinak élet- és munkakörülményeinek
vizsgálatára kiemelt figyelmet fordított. A szigorú hierarchia, a zárt intézményi struktúrák, illetve az elöljárói
parancsnoknak való engedelmesség okán ugyanis a hivatásos állomány tagjainak érdemi panasztételi lehetősége
gyakran korlátozott.” AJB-5816/2013. számú jelentés 7. p.
722
Pokol Béla párhuzamos indokolása a 3003/2014. (I. 31.) AB végzésben: „[24] … A demokratikus jogállam
elve azonban az állami felépítés legalapvetőbb elve, és nem egyéneknek vagy jogi személyeknek biztosított
alaptörvényi jog. Így az a kitágítás, amelyet még a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat teremtett meg – és a
jelen határozat a más okból való visszautasítás mellett ezt tovább kívánja vinni – szemben áll az Alaptörvény
szabályozásával.”
720
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köntösbe bújtatott diszkriminációs megfogalmazása már elégtelen hivatkozás.723 Ezt
megelőzően azonban – az összefoglaló jelentés jogbiztonsági túlsúlyai ellenére – az
ombudsmani gyakorlatban is tapasztalható volt egy olyan átrendeződés, amely a visszásságok
megállapítása során a jogbiztonsági természetű érveléseket kiegészítő jellegre korlátozta a
konkrét alapjogi sérelmek mögött. Az eredendő kiszolgáltatottsági érvelés így az összefoglaló
jelentést követően már nem volt kimutatható, helyét a kisebb panaszkodási hajlandóság
okainak vizsgálata vette át. Minden esetre az összefoglaló jelentés honvédségi jogismeretre
gyakorolt

hatásának

meghatározó

elemét

éppen

a

jogbiztonsági

kérdésfelvetések

eredményezték.
A jogbiztonsági probléma szabályozási oldaláról ugyanakkor célszerű arra is utalni, hogy a
végrehajtási rendeleti és utasítási szabályozás szükségessége és alkalmassága többszöri
alkotmánybírósági

vizsgálat

tárgya

volt,

némileg

következetlen

döntési

sorozatot

eredményezve. A 479/E/1997. AB határozat ugyanis kimondta, hogy a Hszt. egyes
végrehajtási rendeleteinek késedelme a türelmi időnél tovább is fennállhat, ha nem idéz elő
alkotmányellenességet az eljárási / igazgatási jelleg.724 A megengedő alkotmánybírósági
minősítéshez képest szigorúbban értékelt az ombudsman a külföldi tanulmányok
devizaellátmányát érintő összevont jelentésében,725 mivel az önkéntességen alapuló képzés
során a családtagi külföldi ellátási szintjének alanyi jogi jellegét kizárta ugyan, az utasítási
szabályozást viszont járandósági elemre megismerhetőségi akadályként értékelte, a
hivatkozott felhatalmazási hiány érve ellenében is. Másképp reagált az Alkotmánybíróság az
anyagi jogi szabályozással összefüggésben: az 1075/B/1999. AB határozat az érintett, illetve
kizárt állomány megkülönböztetését tovább nem ruházható rendeleti tárgykörnek minősítette,
általánosan értékelve az utasítások szerepét a honvédelem szabályozási rendszerében. 726 A
gyors változásokra való reagálást – a feltételek egyértelmű felsorolása esetén – az egyes
723

3022/2014. (II. 11.) AB végzés: „[26] Az indítványozó elsődleges kérelmében az Alaptörvény B) cikk (1)
bekezdésének sérelmével kapcsolatban a jogállamiság, ezen belül a normavilágosság sérelmét állította; az
alaptörvényi rendelkezéssel összefüggésben nem jelölte meg más, Alaptörvényben biztosított jognak a sérelmét.
Az Abtv. 27. §-ának a) pontja az ’Alaptörvényben biztosított jog’ sérelme esetén teszi lehetővé alkotmányjogi
panasz benyújtását. A B) cikk (1) bekezdésbe foglalt, elvont jogállamiság fogalom az Alkotmánybíróság eddig
folytatott következetes gyakorlata szerint önmagában nem tekinthető Alaptörvényben biztosított jognak.” – erre
hivatkozással utasítják el az MSA panaszokat a 3149/2014. (V.9.) és 3154/2014. (V.9.) AB végzések.
724
Lásd az ombudsman jogbiztonsági többletkövetelményeit a 7459/1996. számú összefoglaló jelentésben.
725
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének az OBH 2941/1998., 3651/1998.,
4928/1998. számú ügyekben született jelentése, 1999. május 31.
726
„A Hszt. 2. § o) pontja maga is meghatározott jogforrásfajtákhoz köti a ’szolgálati viszonyra vonatkozó
szabály’ megállapíthatóságát: az ugyanis az ’e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben, illetve az e
törvényben megnevezett törvényekben és azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott rendelkezés’. Az Ut.
tehát az állami irányítás egyéb jogi eszközeként szolgálati viszonyból eredő jogokat, kötelezettségeket nem
szabályozhat.” 1075/B/1999. AB határozat Indokolás II/2.
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alakulatok utasítási szintű besorolása ugyan racionálisan eredményezi, azonban az utasítás,
mint normatív szervezetszabályozó eszköz szabályozási körének tágítása nélkül a mérlegelési
elem támadható marad. A rendeleti felhatalmazás pontossága egyre szigorúbban értékelt
alkotmányossági elvárás ugyanakkor tartalmazhatja a szabályozási lehetőséget is, ami már a
szabályozói szabadsághoz tartozó megengedett technika.727

8.5.1 A jogorvoslati jog és a haderő
Míg a jogbiztonság általános ügyeiben a visszahúzódás trendje mutatható ki, a fegyveres
szerveken kívülre ható jogorvoslati jog kezdeti időszakában az alkotmánybírósági
gyakorlatban a bizonytalan módon kiterjesztő attitűd volt a jellemző. Az ügycsoportnak
ugyanakkor volt egy dominánsan nemzetközi jogi aspektusú és egy belső jogi olvasata is. Az
első körben a Magyarország területén állomásozott külföldi fegyveres erők károkozásának
kérdéskörét két döntés terelte alkotmányos mederbe. Míg a mulasztás pótlásának
alkotmányossági követelményeit megállapító 30/1990. (XII.15.) AB határozat esetében a
szolgálatteljesítés során, szolgálati kötelmekkel összefüggésben felmerült károk elbírálása
során alkalmazandó, bírói jogérvényesítést kizáró eljárásrend volt a vizsgálat tárgya, az
1008/E/1994. AB határozat már az annak pótlásáról intézkedő 1991. évi XXX. törvény728
hatályának visszaigazolását tartalmazta. Utóbbi körben nem értelmezte a testület
mulasztásként vagy indokolatlan különbségtételként azt, hogy a bírói út visszamenőleges
rendszerbe iktatása a szolgálati tevékenységen kívül eső károkozásokra nem terjedt ki, mivel
utóbbi körben a magyar állam helyettesítő felelőssége automatikusan érvényesülhetett az
eredeti szabályok nemzetközi szerződési eljárásrendjében is. Utóbbi határozat érdekessége
továbbá, hogy előzetes módon visszaigazolta azt a szabályozási technikát, amely szerint a
katonai járművek károkozása esetén felelősségbiztosítás hiányában közvetlenül érvényesül az
állam felelőssége. Ez a megoldás a nemzetközi katonai együttműködés más minőségű
korszakában a 2010-et követő honvédelmi kormányzat által felélesztett technikává vált.
A szolgálati viszony esetében viszont kezdetben nem volt evidens a bírósághoz fordulás
lehetőségének szükségessége, mivel az Alkotmánybíróság korai határozataiban nem foglalt
egyértelműen állást a hivatásosok jogorvoslati joga szempontjából. A 1166/B/1991. AB
határozat a belügyi szolgálati beosztás átminősítése vonatkozásában elégségesnek értékelte a
727

Lásd 631/E/1999. AB határozat Indokolás III/3.1.
A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg azok állományába
tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történő érvényesíthetőségéről.
728

289

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

belső panaszjog lehetőségét a bírói jogorvoslat nélkül, pedig a szolgálati viszony egyoldalú
megszüntetésének lehetősége volt az egyébként a sajátos kötelezettségek irányában exponált
vizsgálat tárgya.729 A 485/D/1992. AB határozat kifejezetten a hivatásos (tűzoltó) jogviszony
fegyelmi okból történő megszüntetéséről és nyugállományba helyezésről rendelkező parancs
esetében is megengedhetőnek ítélte a szervezeten belüli jogorvoslatra korlátozással a bírói út
kizárását,730 az 57/1993. (X. 28.) AB határozat pedig a kártérítés körében igazolta vissza a
korlátozott jogorvoslati rendszert, csak annak túlhajtása ellen lépett fel a quasibűncselekménnyé nyilvánítás, mint hatáskör-elvonó aktus vonatkozásában.731
Megítélésünk szerint viszont egyértelműen helyesen döntött a jogalkotó, amikor a szolgálati
viszony sajátosságai ellenére a munkajogi érveléssel a bírósági jogorvoslat lehetőségét
megnyitotta a szolgálati viszonyon alapuló jogviták körében is. Az átmenetiségre nagyobb
hangsúlyt fektetve a jogállamiság magasabb fokú megvalósulásaként mindazonáltal az
Alkotmánybíróság is visszaigazolta a bírói jogorvoslati kiterjesztés trendjét annak ellenére,
hogy a Legfelsőbb Bírósággal ellentétben a belső jogorvoslat dominanciáját a szolgálati
viszony lényegi elemeként értelmezte az alkotmánybíráskodás első éveiben.732 Kimutatható,
729

„A fegyveres erők és fegyveres testületek állománya tagjainak szolgálati viszonyaira vonatkozó szabályok, a
speciális helyzetüknél fogva, eltérnek a polgári alkalmazottakra vonatkozó szabályoktól. A hivatásos tagok a
szükségszerű korlátozások ismeretében vállalják és végzik munkájukat. A kétféle alkalmazási viszony szóban lévő
szabályainak különbözősége önmagában nem jelenti a személyek közötti tilos megkülönböztetést,
jogegyenlőségük sérelmét. (…) Ebben az esetben tehát egzisztenciavesztésről nincs szó. A beosztás átminősítése
az érintett szolgálati viszonyának csupán bizonyos, a munkakör jellegével összeegyeztethetetlen elemeit
korlátozza. Ez azonban az Alkotmányban megállapított alapjogokat, köztük a szociális biztonsághoz való jogot
(70/E. §) nem érinti. Ha a hivatásos állomány tagja az átminősített munkakörben való foglalkoztatását nem
fogadja el, akkor felkészültségének megfelelő beosztásba kell áthelyezni (Tvr. 19. §). Ez a szabály a kifogásolt
törvényi szabályozás előtt is hatályos volt. A törvény azonban az ebből eredő esetleges sérelmet is enyhíti azzal,
hogy az állomány tagja szolgálati viszonyának megszüntetését is kérheti, amit nem lehet megtagadni.”
1166/B/1991. AB határozat Indokolás II.
730
A 485/D/1992. AB határozat Indokolásának III/1. pontja a fegyelmi okú jogviszony-megszüntetést a bírói,
államigazgatási és más hatósági döntések Alkotmány 57. § (5) bekezdése szerinti megfogalmazásán túlinak
tekintette, az Indokolás III/2. pontja pedig a bíróságokról szóló törvény szerinti ’munkaügyi és szövetkezeti
tagsággal kapcsolatos jogviták’ közé nem soroltnak ítélte – illetve törvényi rendelkezés hiányában – az egyéb
ügyek közé sem sorolta.
731
„Alkotmánysértés nélkül nem lehet a parancsnoknak olyan jogszabályban foglalt felhatalmazást adni, hogy –
megfelelő bírói ellenőrzés nélkül – a károkozási felelősség mértékének meghatározása vonatkozásában a
testületi tagot úgy tekintse, mintha a bíróság vagy a szabálysértési hatóság elmarasztalta volna. (…) A fegyveres
erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjai sajátos jogviszonyának lényegéből következik, hogy e
testületi tagok a szolgálatot parancsok és – a polgári foglalkozású személyekre irányadó jogszabályokhoz képest
– szigorúbb jogi normák keretei között teljesítik. Ebből fakadóan az elöljárók szolgálati utasításaival, vezénylési
intézkedéseivel, fegyelmi döntéseivel szemben korlátozott, rendszerint csak a testületen belül érvényesíthető a
jogorvoslati lehetőség.” 57/1993. (X.28.) AB határozat Indokolás II/4.1.-4.2.
732
„Rámutat az Alkotmánybíróság arra, hogy az Ftvr. 48. 0 (2) bekezdésében adott felhatalmazással élve több
miniszter a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos eljárásban hozott az eddigi kötöttebb
jogorvoslati lehetőséget oldó rendelkezéseket bocsátott ki. (…)Az Alkotmánybíróságnak hivatalos tudomása van
arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság által kifogásolt – bár nem alkotmányellenes – előírásokat a jelenleginél
egyértelműbben és a jogállamiság követelményeinek megfelelőbb módon kívánják rendezni. A korszerűsítés
megvalósul, ha az Országgyűlés megalkotja a honvédelemről, valamint a katonák jogállásáról, továbbá a
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hogy a szolgálat érdeke alapjogi lenyomatában is időben változó tartalmat hordozhat,
amelynek értelmezési tartományát az objektív szükségszerűségen túl a jogi közgondolkodás
bevett standardjai, de még inkább az Alkotmánybíróság (jelen esetben a Legfelsőbb Bíróság,
de tipikusan az ombudsman által provokált) beavatkozási hajlandósága határozza meg. Az
Alkotmánybíróság álláspontja 1998-ra teljesen megváltozott: alkotmányjogi panaszügyben a
hatályban maradt, bíróságot kizáró utasítást nem a törvénysértés, hanem az Alkotmány 57. §
(1) bekezdés miatt iktatta ki, az (5) bekezdést viszont mellőzte.733

8.5.2 A nemzetbiztonsággal összefüggő jogorvoslati hiátusok
Az Alkotmánybíróság a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggésben egyes garanciális
jellegű, jogorvoslatokkal összefüggő részjogok korlátozásának, illetve tilalmának lehetőségét
széles körben igazolta vissza legyen szó a kollektív érdekérvényesítésről, vagy éppen egyes –
látszólag joghatás nélküli, de ténylegesen a kapcsolódó következményi döntéseket tartalmi
szempontból megalapozó – döntések jogorvoslati korlátozásáról. „Az Alkotmánybíróság
szerint méltányolható nemzetbiztonsági érdek, hogy a szigorú belső konspiráció mellett
működő nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének konkrét tartalma, az eszközök és a
módszerek, az együttműködő személyek csak a legszűkebb körben váljanak ismertté.” – jelzi a
8/2004. (III.25.) AB határozat Indokolásának III/10. pontja a hozzáállás kiindulópontját. A
többségi határozat visszaigazolta ezen túl a minősítés elleni önálló jogorvoslat,734 valamint a
szakvélemény esetében a bírósághoz fordulás kizárhatóságát.735 Míg azonban az utóbbi

rendőrök és a rendészeti szervek szolgálati viszonyáról szóló törvényeket. Az új törvények megalkotásáig
azonban az alkotmányellenesnek nem minősített jogszabályok továbbra is alkalmazhatók.” 578/B/1992. AB
határozat Indokolás 2. 3.és 4.
733
„A munkaügyi jogviták a polgári jogi jogvitákkal rokon jellegűek. (…) Az Alkotmánybíróság állásfoglalása
szerint semmi sem indokolja azt, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonya
tekintetében a bírói út igénybevételére ne nyíljék lehetőség.” 51/1998. (XI. 27.) AB határozat Indokolás II/1.
734
„Ennek nyilvánvalóan ésszerű indoka az, hogy a minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának, vagy az
általa megbízott közvetlen vezetőnek a munkavállalókról, a munkavállaló tevékenységéről szóló értékelése,
vagyis olyan szubjektív megnyilvánulás, amely sem önmagában, sem közvetlenül az eredményt megállapító
részében nem lehet jogvita tárgya. A jogorvoslat ebből következően a minősítés esetlegesen előforduló bizonyos
elemeire szorítkozhat: így az érintett a valótlan, illetőleg a személyiségi jogát sértő megállapításokat vitathatja.
(…) Az 57. § (1) bekezdése szerinti bírósághoz való fordulás jogával kapcsolatban az Alkotmánybíróság fontos
körülményként értékelte, hogy az ’alkalmatlan’ minősítés önmagában nem szünteti meg a jogviszonyt, hanem egy
további munkáltató aktus (a jogviszony felmentéssel való megszüntetése) meghozatalát vonja maga után.”
22/B/2003. AB határozat Indokolás IV/1. és 2.
735
„A nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetése, hogy az információk gyűjtésével működjenek közre az ország
szuverenitása biztosításában és alkotmányos rendjének védelmében. (…) Az ellenőrzött személy
foglalkoztatásáról az ellenőrzést kezdeményező dönt. E döntésben nincs kötve a nemzetbiztonsági szakvélemény
megállapításaihoz, döntésébe egyéb rendelkezésre álló információkat bevonhat, és a biztonsági kockázatot is
eltérően értékelheti. (…) A biztonsági szakvéleményből nem származnak jogok és kötelezettségek, ezért az
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esetben vitathatatlan, hogy a szakvélemény nem dönti el véglegesen az érintett sorsát, a
negatív minősítés következményei ugyanakkor nagy valószínűséggel automatizmusként
megvalósulnak, mint arra Balogh Elemér különvéleménye a kapcsolódó szankciójellegű
szűkített felmentési időt és végkielégítés megvonását felsorolva utalt.736
Az Alkotmánybíróság a magánéletbe való nemzetbiztonsági beavatkozás fokozatosságához és
időbeli korlátozottságához viszont konzekvensen ragaszkodott. A 19/2013. (VII. 19.) AB
határozat hatálybalépés-felfüggesztését azon követelmények szabályozói átlépése indokolta,
amelyeket a 16/2001. (V. 25.) AB határozat igazolt vissza, elkülönítve az együtt élő nagykorú
hozzátartozóra is kiterjedő magánéleti beavatkozás indokolt szintjét a jogszabályon nem
alapuló

kiterjesztő

hatósági

tájékoztatástól.

Alkotmánybíróság visszaigazolta,737

azonban

A
a

nemzetbiztonsági
jogkorlátozó

érdek

eszközök

létét

az

arányossága

vonatkozásában követelményeket írt elő.738 Az arányossági elvárás sérelmét valószínűsítette
az ombudsman által kezdeményezett felfüggesztés, amely a hatálybalépés részleges
elhalasztásával gyakorlatilag a jogbiztonságot is beáldozhatónak ítélte az egyik bekezdésben
jelzett túlzott beavatkozással szemben. Ennek során ráadásul az Alkotmánybíróság határozata
az Alaptörvény által megemelt szektorális védelmi szint követelményére is felhívta a
figyelmet.739 Ezek után nem volt meglepő, hogy a 9/2014. (III. 21.) AB határozat
Alkotmány 57. § (1) bekezdése alapján bíróság elé tartozó jogvita a biztonsági szakvélemény alapján nem
lehetséges.” 629/B/2005. AB határozat Indokolás III/1.2.-1.3.
736
„Mivel a bíróság a minősítést sem tartalmi, sem eljárási szempontból nem vizsgálhatja, a munkaügyi bíróság
tévedett, amikor a minősítésre alapított felmentés jogszerűségével kapcsolatban a minősítési eljárásra vonatkozó
rendelkezések megtartását vizsgálta. A fentiek alapján számomra egyértelmű, hogy az alkalmatlan minősítésre
alapított felmentés jogellenességének megállapítása iránti perben nem érdemi a felülvizsgálat (…) A jelen
ügyben nem látom megállapíthatónak, hogy a minősítés bírói útra ’terelése’ veszélyeztetné a nemzetbiztonsági
szolgálatok működését, az azokhoz kapcsolódó alkotmányos célok, értékek érvényesülését, kötelezettségek
teljesítését.” 22/B/2003. AB határozat Balogh Elemér különvéleménye 1-2. pont.
737
„Az alapvetően titkos és sajátos eszközöket felhasználó nemzetbiztonsági tevékenység megfelelő jogi
szabályozást és garanciákat igényel annak érdekében, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok semmilyen
körülmények között ne jelenthessenek veszélyforrást a demokratikus jogrendre. Ezen belül az alapvető jogokat
csak akkor és olyan mértékben korlátozhatják, amennyiben az az ország nemzetbiztonságának megóvása,
szuverenitásának érvényesítése céljából szükségszerű és indokolt.” 16/2001. (V. 25.) AB határozat Indokolás
III/1/a).
738
„Az ellenőrzésnek arányosnak kell lennie a fontos és bizalmas munkakör betöltéséhez fűződő titokvédelmi és
más biztonsági követelményekkel. Ez az arányosság egyrészt vonatkozik arra, hogy az érintett milyen típusú
kérdőívet tölt ki, másrészt arra, hogy az ellenőrzés során milyen súlyú személyiségi jogokat korlátozó eszközöket
használhatnak a nemzetbiztonsági szolgálatok. (…) Az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott személyi kör
(speciális csoport) esetében nem alapjogok konfliktusáról, hanem egy alapjog önkéntes korlátozásáról van szó:
az önkéntes beleegyezés törvényes feltétele annak, hogy valaki nemzetbiztonsági szempontból különleges
tisztséget töltsön be, vagyis egy speciális csoporthoz tartozzon.”16/2001. (V. 25.) AB határozat Indokolás
III/1/b)
739
„Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy a magán- és családi életét,
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. Az Alaptörvény a magánélet sérthetetlenségének
jogát jelentősen kibővíti az előző Alkotmány szabályaihoz képest. A magántitok kifejezést az Alaptörvény nem
használja, helyette a magán- és családi életet, az otthont és a kapcsolattartást védi. (…)Az Nbtvmód. e
rendelkezései olyan, súlyosan korlátozó rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek a magánszférába való
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gyakorlatilag visszaigazolta a 19/2013. (VII.19.) AB határozat érvelését. „A magyar
alkotmányjog- és közigazgatási jogtudomány évtizedes adóssága, hogy a jelen – meglehetősen
súlyos – kérdést ilyen mostohán kezeli, s ennek tünete, egyúttal pedig következménye, hogy az
Alkotmány ún. védelmi alkotmány (közkeletű német szakkifejezéssel: Wehrverfassung) része
még

szűkszavúan

sem

rendelkezik

a

nemzetbiztonsági

szolgálatokról.

(…)

A

hatalommegosztás elvéből fakadóan szükséges külső – a végrehajtó hatalomtól különböző –
kontroll többrétegű: megvalósulhat az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága révén, az
Országgyűlés külső ellenőrző szervei (Állami Számvevőszék és az országgyűlési biztosok
útján) vagy – az Nbtv. szabályozási rendszere e megoldást is ismeri – a bíróságok
tevékenységén keresztül.”740

8.5.3. Összegzés
A 3003/2014. (I. 31.) AB végzés: összefoglalása szerint: „[19] Az Alkotmánybíróság számos
korábbi végzésében rámutatott ugyanakkor arra, hogy az alkotmányjogi panasz befogadására
önállóan a jogállamiság megsértésének vizsgálata érdekében – az alapjogi panasz
jogorvoslati jellegét is figyelembe véve – a visszaható hatályú jogalkotás, illetve a felkészülési
idő hiányára való hivatkozás kivételes eseteiben is lehetőség van [3268/2012. (X. 4.) AB
végzés (…) 3065/2013. (II. 28.) AB végzés].” Az Alaptörvény szabályaira tekintettel
kialakított új gyakorlathoz képest az érdekképviseleti panaszok szolgálati jogot is befolyásoló,
vagy éppen érvényteleníteni kívánó hivatkozásainak alapja tipikusan a jogbiztonság valamely
részelemének sérelme volt. E problémafelvetés az együttdöntési igénnyel is összefüggött:
csak már nem az elutasítás vált indokolandóvá, 741 hanem az esetleges befogadás lett volna az.
E szempontból a Hjt. és a Hszt. eltérő gyakorlatot követett: a Magyar Rendvédelmi Kar
megalakulásával

kísért

rendészeti

szakszervezeti

jog-korlátozás

helyett

a

katonai

érdekvédelem szabályozása körében nem került kialakításra a feladatokat átvevő szervezet:
mivel a hadsereg egységes szervezet, a párhuzamos döntési jogkörök bevezetése kockázatos
beavatkozás módjánál, folyamatosságánál és mértékénél fogva az alaptörvény-ellenességet valószínűsítik.
Aránytalanná válik az alapjog korlátozása, ha a mondott nemzetbiztonsági ellenőrzés nem időszakonként
ismétlődő, célhoz kötött ellenőrzés, hanem az folyamatosan, viszonylag hosszú ideig, az ellenőrzésre okot adó
konkrét körülmény felmerülése és konkrét cél nélkül is végezhető, vagyis általános szűrő-kutató tevékenységet
jelent.” 19/2013. (VII. 19.) AB határozat Indokolás II/2.2.
740
Hajas– Szabó Máté: Az alapvető jogok húsz legutóbbi évéről – Magyarországon (1998-2008); 28-29. pp.
741
A 488/B/1999. AB határozat Indokolásának III/1. pontja a következő elutasítási összefoglalását tartalmazta:
az Alkotmány 36. §-a a társadalmi szervezetekkel való együttműködés körét nem határozta meg, így a törvények
egyeztetési kötelezettsége nem eredhet belőle. Ez a 35. § (1) bekezdése szerinti alkotmányos rend védelmére
irányuló feladatból sem vezethető le, a jogalkotás pedig nem tehető függővé külső szervtől: nincs kötelező
szakszervezeti véleményezés, ez nem lehet kizárólagos alapja az alkotmányellenességnek.
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lett volna. Ha nem is értünk egyet az alkotmánybírósági érvelés befogadhatósági részével742 a
szakszervezetek érintettsége vonatkozásában, a szakszervezeti jog-visszaállítási igény
fékezését alátámasztó indokokat alkalmazandónak ítéljük a katonai érdekképviselet
vonatkozásában, különösen a jogorvoslati eljárás elsődlegessége vonatkozásában.743 A
következmény ugyanakkor a két szolgálati törvénye eltérő technikája ellenére is azonos: a
szolgálati elöljárók mérlegelési felelőssége irányába tolódott el a kevesebb formahiba miatt
támadható szabályozási szabadság, illetve az egyéni bírósági jogvédelem jelentősége nőtt
meg. Azonban jelenleg nem egyértelmű, hogy a szakközépiskola-beszámítási ügyben született
23/2009. (III.6.) AB határozat alapjogi panaszt korlátozó rendelkezése a megváltozott
alkotmányos feltételek között is kizárja-e a Honvédséget az alapjogi panasz gyakorlásából.
Ennek hiányában ugyanis a fegyver-egyenlőség nem valósul meg: nem mindegy ugyanis,
hogy a felek számára rendelkezésre áll-e a Kúria döntése feletti korrekciós fórum.
Az 1/2014. (I.21.) AB határozat e vonatkozásban érdekes fordulatot hozott: befogadta az
LMP, mint alkotmányjogi panasz benyújtására az Alaptörvény alapján feljogosított szervezet
beadványát

az

Országgyűlés,

mint

munkahely politikai

aláírás-gyűjtésből

történő

kizárhatósága vonatkozásában. Nem vizsgálva a politikamentes parlament abszurditását, a
honvédelem szempontjából a vizsgálat eljárási feltétele érdemel kiemelést: az Indokolás [15]
és [17] bekezdései szerint a párt ügyféli minősége, a bírói döntés érdemi jellege, valamint a
vizsgált kérdés alapvető alkotmányjogi jelentősége adott.744 A gyakorlat meghaladására a 8:7es

szavazatarány is

utal,

amelyben

valamennyi

különvélemény közös

eleme

a

befogadhatatlanság szervezeti oldala, az Alaptörvény XXIII. cikk alkalmazhatóságának

742

„Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány tartalma az Abtv. 26. § (2) bekezdésében
foglaltaknak csak részben tesz eleget: olyan szabályozást is támad az indítványozó, amely rá (szakszervezetre)
vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. A Hszt. IV. fejezete ugyanis az újonnan felállított Magyar Rendvédelmi
Karról (a továbbiakban: MRK) szól, és nem a szakszervezetekről. Az indítványozó érvelése szerint az MRK
felállítása és működése érinti, mi több, befolyásolja a szakszervezet tevékenységét, ugyanakkor az indítványozó
alkotmányjogi értelemben vett közvetlen érintettsége hiányzik.” 3332/2012. (XI.12.) AB végzés Indokolás 1.
743
„Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti eljárás egyik alapfeltétele, hogy ne legyen a jogsérelem orvoslására
szolgáló jogorvoslati eljárás. A Hszt. IV/A. fejezetének egészét (a szakszervezetekre vonatkozó szabályozás)
támadó indítvány nem felel meg ezen befogadhatósági követelménynek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy amennyiben a
munkáltató (a fegyveres szerv) valamely, a Hszt. közvetlen alkotmányjogi panasszal támadott fejezetében
szabályozott kötelezettségét akár tevőlegesen, akár mulasztással megszegi, az érintett (munkavállaló vagy a
szakszervezet) egyedi jogorvoslást kereshet (panasszal élhet, bírósághoz, illetve munkaügyi bírósághoz
fordulhat).” 3332/2012. (XI.12.) AB végzés Indokolás 2. 1. Azonos indokolást tartalmaz: 3333/2012. (XI.12.)
AB végzés, 3334/2012. (XI.12.) AB végzés és 3335/2012. (XI.12.) AB végzés.
744
„2.1. Az indítványozó az Abtv. 27. §-a és az 51. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak tekinthető, nyilvánvalóan
érintett, hiszen a jelen ügyre okot adó jogvitában félként szerepel. (…) 2.3. Az Alkotmánybíróság megítélése
szerint az indítvány megfelelt az Abtv. 29. §-ában foglalt mindkét, vagylagos természetű feltételnek. Az indítvány
alapvető alkotmányos jelentőségű kérdést vet fel, s az egyúttal a bírói döntés érdemét érinti.”
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természetes személy választópolgárokhoz kötése.745 Ha pedig az alkotmányjogi panasz
szervezetre kiterjesztése az Abtv. kifejezett hivatkozására tekintettel megengedhető, annak
köréből az állami szervek sem zárhatók ki. Ha viszont mégsem lehetséges, a precedensjelleget kell megtörni…
„Navigare necesse est.”

745

Különvélemények az 1/2014. (I.21.) AB határozathoz: Dienes-Oehm Egon [40], Juhász Imre és Lenkovics
Barnabás [43]-[45], Salamon László és Balsai István [90, Szívós Mária [96]]. Legrészletesebb kifejtője, Pokol
Béla [52] szerint: „A jelen ügyben az alkotmányjogi panasz benyújtója egy szervezet, és az Alaptörvény az
alapvető jogokat – melyek alapján alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani – szövegének tiszta megfogalmazása
szerint az egyes embereknek biztosítja: ’Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.’
(I. cikk (2) bekezdés). Szervezet számára alapvető jogokra hivatkozást csak származékosan és egy lényegi
korláttal tesz lehetővé: ’A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető
jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre
vonatkoznak.’ (I. cikk (4) bekezdés).’”
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9. fejezet Összefoglalás,
az alkotmányos és a törvényi szint kapcsolódásainak,
valamint funkcionálásának értékelése
9.1.

A kapcsolódások értékelése

A honvédelem nemzeti ügy, ezért az annak megvalósítását elősegíteni hivatott alkotmányos
szabályrendszer

makroszintű

kritikai

elemzésének

összefoglalására

a

fejezetek

következtetései alapján a jelen fejezet vállalkozik. Az értékelés során két szempontot
érvényesít: felvethető a rendszerszintű értelmezés egyrészt az elemek kapcsolódási
koherenciája szempontjából, de legalább annyira fontos a rendszer egészének funkcionalitási
szempontú vizsgálata, ahol a cél elérésére való alkalmasság az alapvető vizsgálati szempont.
Ha ugyanis akár az elemek kapcsolódási hibái következtében, akár a rendszer egészének
alkalmatlansága miatt hiátusok merülnek fel, a de lege ferenda szabályozási állapot
vonatkozásában javaslatok válnak szükségessé. A honvédelmi alrendszer kettős célrendszerrel
való ütköztetése szükséges, ahol egyaránt releváns szempont a haza katonai védelmére való
alkalmasság, valamint a kollektív védelmi kötelezettséget eredményező szövetségi
rendszer(ek) nemzetközi jogi alapú igényeinek való megfelelés is.
A haza katonai védelme szempontjából elfogadható az az érvelés, amely a szövetségi
rendszer tagjaként a teljes önvédelem igényéhez képest egy együttműködésben való
alkalmassági szintet irányoz elő azzal a feltétellel, hogy a nemzetközi szerződésből eredő
kollektív védelmi automatizmus érvényesüléséig az önvédelem elégséges fokát kell
biztosítani. E vonatkozásban tehát a szövetségi rendszerre alapozás voltaképpen inkább
időbeli, mint terjedelmi korlát: a fenntarthatóság későbbi szakaszának terheit vállalja át a
befogadó nemzeti támogatás által elősegített belföldre irányuló csapatmozgás. Mindez
ugyanakkor nem feltétlenül érinti a Washingtoni Szerződés 5. cikkének érvényesíthetőségét
megalapozó támadás terjedelmét: a segítséget kérő ország, és a szövetség egészének
mérlegelése a támadás kiváltására való alkalmasságról eltérhet ugyan, de – különösen a már
precedensekkel vagy politikai dokumentumokkal alátámasztott esetekben – vélelmezhető a
szövetségesi fellépés. Az automatizmus hiánya itt a szövetség szavahihetőségét kérdőjelezné
meg.
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Némi mozgásteret jelenthet ugyanakkor az időbeliség vonatkozásában a fenyegetés tényleges
támadással való következményi összekapcsolása. Ez azonban legfeljebb a 4. és 5. cikk
kapcsolódása és politikai dokumentumok szempontjából jelent újdonságot, a rendkívüli
állapot alkotmányos tényállása vonatkozásában viszont eredendően adott. E szempontból
tehát voltaképpen a nemzetközi jogi peremfeltételek értelmezési tartománya közeledett a
hazai tényálláshoz amellett, hogy a mérlegelési tartomány kiterjesztésére a hazai
szabályozásban a megelőző védelmi helyzet kialakítására is sor került. A honvédelem és a
szövetségi rendszer védelme így mindkét oldalról a NATO-csatlakozás időpontja szerinti
jogállapothoz képest magasabb szinten biztosított, amit azonban a hibrid technikák
amortizálhatnak. Kapcsolódó politikai irányítási és katonai-vezetési tárgykörként javasolt:
 a szabályozás háború-modelljének újragondolása,
 a védelmi szcenáriók modellezése a fegyveres védelmi terv körén kívül is,
 a Honvédelmi Tanács működtetésére való átállás begyakorlása, a működési okmányok
terveinek aktualizálásával,
 a vezetési rend és a közjogi döntéshozatal időigényének modellezése,
 a hiányzó rendkívüli állapoti honvédségi működési és jogállási eltérő szabályok
kihirdetésre alkalmas állapotra hozása,
 mindezek összevetése alapján az Alaptörvény és a Hvt. szükséges körű pontosítása a
feladatköri prioritások visszaállításával, újragondolva a nem normaszöveg-pontosságú
stratégiai szabályozók szerepét.
Nem eldöntött például az alkotmányos dogmatika oldaláról, hogy a külső fegyveres támadás
kategóriájába beletartozhat-e egy kizárólag kibernetikai támadás esetleges társadalmi vagy
fizikális destrukcióban megjelenő következmény-rendszere: míg szövetségi oldalról az eseti
elbírálhatóság feltétele mellett az 5. cikk alá tartozás a közös politikai nyilatkozatok szintjén
elismert, a hazai értelmezés adottságára csak a kibervédelmi stratégia megléte utal, megosztott
belügyi, nemzetbiztonsági és katonai hatáskörökkel. Mindez pedig átvezet az ukrán
fejlemények alapvető következtetéséhez: míg a „kis zöld emberek” megjelenése
alkotmányosan kezelhető a váratlan támadás kategóriájában, az ennek következtében
potenciálisan kialakuló szükségállapoti vagy rendkívüli állapoti kimenet elkülöníthetősége
egyre kevésbé áll fenn. E szempontból tehát mégis pozitív döntésként kell értékelnünk a
szükségállapot honvédelmi törvényen belül tartását. A befogadó nemzeti támogatás
jelentősége viszont éppen a háborús küszöb alatti beavatkozás lehetősége szempontjából
igényel újragondolást, amelynek során az alapelvi rendelkezések eltérő értelmezése az
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interoperabilitás akadályává is válhat.746 Mindez még akkor is igaz, ha a szövetségesek, illetve
az EU-tagországok közötti érzületi eltérés racionális determinációkkal is magyarázható.747 A
háborús küszöb alatti kockázatok vonatkozásában javasolt:
 a

befogadó

nemzeti

támogatás

intézményrendszerének

összkormányzati

felülvizsgálata, lehetőségeinek erősítése,
 az EU és NATO döntéshozatali mechanizmusok nemzeti átfedéseinek újragondolása,
 a Magyarország területén kívüli szövetségi feladatok forgatókönyveinek modellezése,
 az ország területén kívüli missziós feladatok prioritás-sorrendjének újragondolása.
A tisztán belső okból kialakuló szükségállapot vonatkozásában ugyanakkor a békemissziós
rendfenntartási tapasztalatokra és eszközrendszerre is tekintettel éppen a szűkös költségvetési
források vetik fel a hazai bevethetőségi korlátozás meghaladásának igényét. A békeidőszaki
katonai rendészeti tevékenység így generalizálható lenne az állampolgárok irányában is
megvalósuló aktivitásként. A korábbi történelmi tapasztalatok mellett ezért célszerű a
terrortámadások európai katonai következményeinek elemzése is. Mivel az eszközrendszer
adott, az irányítási-vezetési és szervezeti rendszer esetleges hiánya, illetve a feladat
időbeliségi korlátozása szempontjából merül fel az alkotmányos szabályozás-rendszer
korrekciójának igénye. Javasolt:
 politikai-alkotmányos vita a haderő belső karhatalmi feladatainak korlátozottságáról,
 a terror-elhárító feladatokba való bevonhatóság vizsgálata a területbiztosítási
feladatoktól a rögtönzött robbanóeszközök hatástalanításáig.
Kapcsolódó kérdés, hogy az esetlegesen általánosított karhatalmi feladatkör fegyver- és
kényszerítő eszköz-használati következményei a rendőrségi fegyverhasználathoz mérhető
mélységű követelményt eredményeznének: nemcsak a légierő fegyverhasználatának civil
repülőgép elleni esetei válnának jogilag és morálisan kezelendő dilemmákká, hanem az
általános fegyverhasználat esetköre is a hadijog tárgyköréből a békeidőszaki szabályozás
területére kerülne vissza, vélelmezhetően a jelenleginél szélesebb érvényesülési körben. A
rendőrségi fegyverhasználati körben kialakított alkotmányos dogmatika ugyanakkor
orientációs alapként alkalmazható. Javasolt:
 a fegyverhasználati szabályok törvényi szintű felülvizsgálata,
746
747

Az interoperabilitás amerikai értelmezési szintjeiről részletesen lásd: Deni (2014) 585-586.pp.
Lásd román olvasatban Jucan (2014).
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 ennek következtében a kényszerítő eszköz-használati, valamint a civilekkel szemben
alkalmazható igazgatásrendészeti koncepció és szabályok kidolgozása,
 az intézményes rendőrségi együttműködési szabályok bővítése.
Ha emellett figyelembe vesszük a készenléti idők rövidülésének nemzetközi trendjét is, a béke
időszaki szabályozás háborús szabályozástól eltérő logikájának esélye is beszűkülni látszik: a
döntéshozatal időintervallumának további szűkítése indokolt. Mivel a haza katonai
védelmének esélye nem a nulla valószínűségi tartományba eső feltételezés, amelynek
megvalósulási formája ráadásul valamennyi alternatívát nyitva hagyja a más hatalom (állami
vagy nem állami szerveződés) részéről az országot ért klasszikus, vagy hibrid típusú
támadásig bezárólag, el kell gondolkodni a kiképzések intenzitás-növelése körében
érvényesülő sui generis korlátozások mellett a katonai jogviszony lényegéből eredő, jelenlegit
meghaladó sajátképi korlátozó szabályok alkotmányi vagy törvényi rendszerbe iktatásának
szükségességéről is. Javasolt:
 a döntéshozatal időigényének modellezése, gyorsító intézményi lehetőségek beépítése,
a csapatmozgás-engedélyezési tárgykörök kivételével,748
 a készültség fokozására alkalmas intézkedések begyakorlása,
 a katonai kötelezettségi rendszer felülvizsgálata, hierarchizálása.
Mindez – szélső esetben – a hadkötelezettség békeidőszaki visszaállíthatósága oldaláról is
vizsgálatot tesz szükségessé, bár az önkéntes tartalékos rendszer tényleges működése esetén a
meglévő alkotmányos szabályozási rendszer tartalékai nem feltétlenül eredményeznek
azonnali szabályozási szükségletet a megelőző védelmi helyzet elvi alkalmazhatóságára is
tekintettel. Ezzel ellentétben a honvédelem egészének, illetve a haditechnika és a személyi
állomány költségvetési támogatások oldaláról történő biztosításának arány-növelése nem
mellőzhető: a tényleges alternatíva ugyanis a megtartó-képesség felépítése és a békehiányok
felszámolása, illetve a hadkötelezettség visszaállítása között merülhet fel konkrét esetben,
ahol ráadásul a feladatrendszer komplexitásának elsajátítására a hadkötelezett állomány csak
részlegesen és időbeli késedelemmel lehet alkalmas. A meglévő állomány kötelezettségrendszerének az anyagi ellátásokkal szemben történő negatív irányú korrekciója pedig nem
jelent alternatívát, mivel csak a haderő kiürülését eredményezheti, amely alkotmányosan
kizárt opció. Javasolt:

748

A nem kötelező missziók mérlgelési rendszerének alkalmassága már bizonyított.
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 a költségvetési keretek felülvizsgálata, a személyi járandóságok emelése a fejezeten
belüli költségvetési arányok egyidejű fenntartásával,
 a

hadkötelezettség

visszaállíthatóságát

biztosító

intézményrendszer

működőképességének ellenőrzése,
 a kiképzettségi szint emelése.
A

jelen

tanulmány

összességében

egy

működőképes,

de

egyben

alkotmányos

szabályozásrendszer kialakításához kívánt adalékul szolgálni, mivel a háború esélyét kizáró
európai intézményrendszer illúziója egyre inkább távolodni látszik, a történelem vége nem
érkezett el, az erre alapított liberális tézis megdőlt. Megítélésünk szerint ugyanakkor a
szabályozási rendszer dinamikája a NATO-csatlakozás óta fokozatosan kiküszöbölte az
alapjogi aktivizmus veszélyét a honvédelmi alrendszerben, amelynek következtében a
szabályozás rendszerén belül az alapvető intézményi háló megbontása nélkül is lehetséges
korrekció. A honvédelmi szabályozás modellje végső soron bár a XX. századi világháborúk
tapasztalatai alapján meghatározott háború-kép, ahol a civil társadalommal kapcsolatos
fellépés lehetőségeinek szabályozása ráadásul a forradalmak tapasztalatai alapján korlátozó, a
feladatok elláthatósága szempontjából pedig technikailag determinált.
A feladatot azonban – attitűdje alapján – a katona megoldja az esetlegesen fennálló
időzavartól függetlenül. Hogy helyesen és arányosan tette-e, arról utána a jogászok és más
szakértők

ideális

esetben

hosszú

időszakon

keresztül

vitatkozhatnak.

A

katonai

gondolkodásmód felügyelet nélküli önállósulása a történelmi tapasztalatok alapján a
demokrácia szempontjából szuicid hiba. Az eszköztelenség – szintén a történelmi
tapasztalatok alapján – bűn. A stabil, de adaptációra alkalmas, a túlzott részletességet
szelektáló egyensúlyra törekvés dogmatikai elősegítése pedig kötelesség, amelynek részeként
a tudományos értékű kritika is követelmény a politikamentesség és a titoktartás értelmezéstől
függő, eltérő megítélési tartományai ellenére is.
Ha önmagukban értékeljük az Alaptörvény új honvédelmi elemeit (ideértve a különleges
jogrend katonai jellegű részeit is) összefoglalásul megállapítható, hogy szinte koherens
rendszert alkotnak, illetve illeszkednek az alkotmányos dogmatika korábbi elemeihez.
Ugyanakkor a funkcionális alkalmasság tartalmi szempontjából össze kell hangolni a
honvédelemre vonatkozó szabályrendszert a szövetségesi követelményekkel annak érdekében,
hogy a haza katonai védelme végső soron biztosítható legyen. Mivel a „lopakodó
alkotmánymódosítások” során a konszolidációra törekvő folyamatosság a meghatározó, a
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védelmi alkotmányosság intézményeinek stabilitása pozitívumként értékelhető. A külső
körülmények alapvető változása ugyanakkor markáns változásokat is szükségessé tehet.
Egy következő szabályozás során ezért elsődlegesen a feladatrendszer szabályozási módját
kell – az Alaptörvényre is kiterjedő módon – átgondolni: az alapfeladatok mennyisége
ugyanis a feladatrendszeri hierarchia alapjait kezdi ki, és valószínűsíthető igény a
koncentráltabb feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása, akár tradicionális elemek
beáldozása árán is. A haza katonai védelme körében ugyanakkor az eddigieknél változatosabb
szcenáriókat is ki kell dolgozni, a geopolitikai szemléletmód európai visszatérésének
következményeként. A honvédelem szempontjából a nemzetközi együttműködés elsődleges
viszonyítási pontja a szövetségi/szövetségesi együttműködési alkalmasság (interoperabilitás),
amelyhez képest az EU-jogi szabályozás csak az értékelést színező jelentőséggel bírhat.
Az értékelés emberi jogi szempontja azonban – a sarkalatos törvényi szint dominánsan
államszervezeti szabályaival szemben – elsődlegesen a sarkalatos törvényi szintről kiszorult
alapjog-korlátozási elemeket érinti. E vonatkozásban négy visszatérő problémakör, a
lelkiismereti szolgálatmegtagadás, a politikai tevékenység 1993-óta hagyományos tilalma, a
szolgálati nyugdíj, valamint a munkaidő-szervezési inkompatibilitás emelhető ki, eltérő
probléma-irányokkal és hipotetikus válaszokkal.
Az Alaptörvény XXXI. cikkéből mellőzött polgári szolgálati alternatíva kizárólag rendkívüli
állapotban vagy megelőző védelmi helyzetben a hadkötelezettség visszaállítása esetén
eredményezhet konkrét alapjog-sérelmi problémafelvetést, amelynek kivédésére nem,
legfeljebb az érintettei kör szűkítésére alkalmas a sarkalatos törvényi szint. Ennek
valószínűsége csekély, bár fegyveres konfliktus esetén a hiátus európai szintű védhetőségének
esélye limitált. A különleges jogrend két időszakának eltéréseire tekintettel ugyanakkor a
megelőző védelmi időszakban a gyakorlat alkalmassá tehető a bírálatok kivédésére.
A

politikai

tevékenység

45.

cikk

(4)

bekezdés

szerinti

tilalmához

kapcsolódó

szolgálatteljesítési szabályok a szolgálati viszony szüneteltetésétől a jogviszony-megszüntetés
kötelezettségéig bezárólag visszatértek a Rekvényi-precedens által igazolt szintre, azonban az
aktív választójog gyakorlásának korlátozását a külföldi szavazás általános szabályai oldaláról
kihívás érheti. Felépíthető elvileg egy koherens működési rend a politikai tevékenység tilalma
nélkül is, azonban a politikum hozzáállása e vonatkozásban konstans módon elutasító.
A szolgálati nyugdíj intézményének kivezetési elbizonytalanította az aktív állományt. A
szolgálati jog alapintézménye nem állítható ugyan vissza, de a 70/2009. (VI. 30.) AB

301

Till: A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig

határozat szerinti arányosság erősítése érdekében hiteles, hosszú távú intézkedéseket kell
hozni, akár a szerződéses állomány meglévő jogosultságai rovására is. Szükséges ugyanakkor
a tartalékos állomány részkategóriáinak elemzése is az ellátmány-arányok illetve a
békeidőszakon kívüli feladatok elláthatósága oldaláról.
A munkaidő-szervezés esetében viszont a vita 2009-es alkotmánybírósági lezárását követően
Uniós bírósági vagy szabályozási jellegűvé vált, amelyben az irányelvek egymáshoz kapcsolt
hatályának esetlegessége mellett a kifejezett katonai külszolgálati precedens hiánya
eredményez bizonytalanságot, egyelőre tipikusan a szövetségesek esetében. Potenciális
anyagi kihatásaiban ugyanakkor ez a szintén alapvetően nem sarkalatos törvényi szintű kérdés
is jelentőssé válhat, sarkalatos kapcsolódásai pedig a szolgálati rendszer szervezési elvei
vonatkozásában a Hvt.-ig is elérnek.
Összességében jelenleg az Alaptörvény és a sarkalatos törvényi szint szabályozási oldalról
finomhangolásokkal kezelhető rendszert alkot. Ha az alapvető biztonságpolitikai körülmények
nem romlanak radikálisan, a status quo fenntartható. A rendfenntartó funkció, valamint a haza
katonai védelme határterületeinek újragondolása viszont nyugodt belpolitikai légkört és
hosszabb távú átgondolást feltételez. A jelen tanulmány példáinak többsége ugyanakkor arra
utal, hogy a helyzetekre való reagálás során már az időhiány a tipikus…
9.2.

A tanulmány összegző értékelése

A disszertáció szempontjából új tudományos eredménynek tekintem:
-

a honvédelmi jogalkotás konszolidált fejlődésének bemutatása során az Alkotmány és
az Alaptörvény szabályainak összevetése által az evolutív szabályozási technika
dominanciájának kimutatását és bizonyítását,

-

a honvédelmi alkotmányosság hazai értelmezési tartományának lehatárolását, ezen
belül az alkotmányos szabályozási szint szükségességének tárgykörönkénti elemzését,

-

az alkotmányos értékelési szempontok kiegészítését a nemzetközi folyamatok döntően
politikai dokumentumokban megjelenő követelményeivel,

-

a honvédelmi alkotmányosság dogmatikai zártsága, valamint a nemzetközi
(szövetségi) együttműködésre való alkalmasság szempontjából a hatékonyságot
csökkentő elemek feltárását, korrekciós javaslatok tételét,

-

a honvédelem államszervezeti és alapjogi tematikái kapcsolat-rendszerének feltárását
és rendszerzését figyelemmel az alkotmánybírósági és ombudsman-gyakorlatra.
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A dolgozat, ezen belül az ajánlások, javaslatok gyakorlati felhasználhatóságát
elsődlegesen a további szabályozási alternatívák kidolgozása, a fokozottabb rendszerszemléletű továbbfejlesztés, valamint a jogi és biztonságpolitikai képzés szempontjából
jelölöm meg azzal, hogy az alkotmánybírósági-ombudsman tematikus adattár a dogmatikai
érvrendszerek alátámasztására önállóan is alkalmazható.
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Felhasznált AB határozatok és végzések
MK közzétett határozat / végzés
23/1990. (X.31.)
halálbüntetés
30/1990. (XII.15.)
orosz kártérítés
1008/E/1994.
orosz kártérítés
11/1991. (III.29.)
1929. előtti idő
25/1991. (V.18.)
IM utasítás a titokkörről
44/1991. (VIII.28.)
csendőrök szolg. ideje
48/1991. (IX.26.)
KE hatásköri értelmezés
51/1991. (X.19.)
egyesülési tilalom
22/1992. (IV.10.)
házassági engedély 1
63/1992. (XII.11.)
HT tagok
4/1993. (II.12.)
vallásszabadság
10/1993. (II.27.)
vallásszabadság
23/1993. (IV.15.)
házassági engedély 2.
53/1993. (X.13.)
BTK
előzetes
normakontroll
57/1993. (X.28)
kártérítés
16/1994. (III. 25.)
TB képviselők kizárása
46/1994. (X.21.)
hadkötelezett eskü /élet
18/1995. (III.28.)
Hvt vhr
2/1996. (II.9.)
Hvt
22/1996. (VI.25.)
kárpótlási javaslat
32/1997. (V.16.)
egyedül
/
nem
házasságban
34/1997. (VI.11.)
TB járulékalap
37/1997. (VI.11.)
Eü hozzájárulás
42/1997. (VII.1.)
utólagos tb követelmény
2/1998. (II.4.)
Hdt 1

Egyéb számos határozat / végzés
1158/B/1990/7.
rendőr polgármestersége
1166/B/1991.
átminősítés
1274/B/1991.
rendőrkapitányi véleményezés
1572/B/1992.
házastárs külszolgálata
485/D/1992.
jogorvoslati jog
578/B/1992.
LB kezdeményezés
304/B/1993.
szabálysértés fegyelmi során
682/B/1993.
alapelvek
204/H/1994.
BM lakásrendelet
293/B/1994. végzés
pol. tilalom alk.
553/B/1994.
utazási kedvezmények
970/B/1994
TLSZ
984/B/1994.
rendőrségi tv
417/B/1995.
BM Szolgszab

5/1998. (III.1.)
6/1998. (III.11.)
51/1998. (XI.27.)
1/1999. (II.24.)
23/1999. (VI.30.)
18/2000. (VI.6.)
25/2000. (VII.6.)
28/2000. (IX. 8.)
54/2000. (XII. 18.)
3/2001. (I.31.)
5/2001. (II.28.)
11/2001. (IV.12.)
16/2001. (V.25.)
27/2001. (VI.29.)
55/2001. (XI.29.)
3/2002. (I.30.)
7/2002. (II.28.)

özvegyi nyugdíj
iratmásolat
IM-BM
rendelet
fegyelmi
jogorvoslat
hiány
szervezett bűnözés
Történeti
Hivatal
kutathatóság
rémhírterjesztés
nukleáris népszavazás
központi korengedmény
rendőr azonosítása
magánnyomozó
összeférhetetlenség
csatlakozási tv
felmondás / nyugdíjas
C kérdőív
szerződéses
diszkrimináció
Gytv I
ök. képviselőség
nem lakás BM rendelet

868/B/1995.
1188/B/1995.
1324/B/1995.
1399/B/1995.
735/B/1996.
944/E/1996.
20/B/1997.

hosszú távú irányítás
kínzástilalom
bírói szünetelés
végkielégítés
tűz elleni védekezés
2. VH katonái
munkaadói/ m-vállalói járulék

479/E/1997.
651/B/1997.
661/B/1997.
720/B/1997.
815/E/1997.
867/B/1997.

Hszt. vhr-ek mulasztása
nappali felsőoktatás 6 hónap
áthelyezés 1992 előtt
időszorzók
visszamenőlegessége
Tiszti nyilatkozat
magánnyugdíj

959/B/1997.

szolgálati nyugdíj

1007/G/1997.
1106/B/1997.

népszavazás időpont
illetékek

1271/B/1997.
1425/B/1997.
26/B/1998.
60/B/1998.
102/E/1998.

iratismertetés
korhatár-emelés
rendfokozati előmenetel
Eü hozzájárulás
nincs M tv

217/B/1998.
698/B/1998.
915/B/1998.
57/B/1999.

Hdt. 10.§
előrehozott nyugdíj
Hszt ügyeleti idők
honvédelmi munka kárpótlása

88/B/1999.
174/B/1999.
179/D/1999.

közszolgálati sztrájkjog
felmentések
Hdt hatály
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64/2002. (XII.3.)
78/2002. (XII.19.)
9/2003. (IV.3.)
32/2003. (VI.4.)
42/2003. (IX.19.)
50/2003. (XI.5.)
8/2004. (III.25.)
9/2004. (III.30.)
26/2004. (VII.7.)
44/2004. (XI.23.)
32/2005. (IX.15.)
4/2006. (II.15.)
19/2006. (V.31.)
20/2006. (V.31.)
32/2006. (VII.13.)
34/2006. (VII.13.)
37/2006. (IX.20.)
72/2006. (XII.15.)
2/2007. (I.24.)
35/2007. (VI.6.)
39/2007. (VI. 20.)
51/2007. (IX.15.)
90/2007. (XI.14.)
9/2008. (I.31.)
17/2008. (III.12.)
18/2008. (III.12.)
38/2008. (III. 20.)
75/2008. (V.29.)
23/2009. (III.6.)
45/2009. (IV.10.)
47/2009 (IV.21.)
52/2009. (IV.30.)
56/2009. (V.12.)
70/2009. (VI.30.)
95/2009. (IX.16.)
184/2010. (X.28.)
9/2011. (III.1.)
16/2011. (III.23.)
17/2011. (III.23.)
18/2011. (III.23.)
29/2011. (IV.7.)
31/2011. (IV.7.)
38/2011. (V.12.)
51/2011. (VI.24.)

TNY átmeneti
szabálysértésben
személyes adatok
Hdt utazási feltételek
lelkiismeret
és
vallásszabadság
kártérítés / adólevonás
OGY vizsgálati jogkör
Hszt rendszere
Rtv. rendszere
ART

488/B/1999.
549/B/1999.

egyeztetési mulasztás
jogviszony visszaállítása

569/B/1999.
631/E/1999.

BV érdekvédelem
BV nomenklatúra

1026/B/1999.
1075/B/1999.
140/B/2000.
361/B/2000.
365/B/2000.

rendőrség / életen kívül
13. havi évhalasztás
költségvetési saláta
bírák jubileumi jutalma
BTK 366. §
kormányülés
jegyzőkönyvei
sajátos építmények
miniszter helyettesítése
eü. munkaidő-szervezés
titkos
rendőrségi
adatgyűjtések
semlegességi
népszavazás
védőoltási kötelezettség
művészeti alap nyugdíja
kormányzati szervezet
KE választása
óvóhelyi mulasztás
OEP népszavazás

518/B/2000.
559/B/2000.
576/D/2000.
600/B/2000.
750/B/2000.
847/B/2000.

nyugdíjemelés
élelmiszer utalvány
előzetes egyeztetés
Hdt / szoc. ellátás
ht-ügyvéd
összeférhetetlenség
bíró hat. idővel
családtámogatás
tartásdíj
nyugdíjas végkielégítése
sávozás
Munkavédelem

282/B/2001.
318/B/2001.
426/B/2004.
717/B/2004.

előrehozott nyugdíj
KTV utasítások
bányásznyugdíj
nyugdíj gyermek-kedvezmény

1157/B/2004.

nyá okú jubileumi jutalom

1149/D/2001.
495/B/2002.
711/B/2002.
22/B/2003.
28/B/2003.
65/B/2003.

deviza
Gytv 2
szakközép jogegységi
HSZT
fegyelmi
eljárásrend
Ktv eskü
kettős áp.
Pécs építési szabályzat
eu munkaidő-szervezés
népi
kezd.
nk.
szerződésből kilépés
különadó
nyugdíj-népszavazás
magánnyugdíjnépszavazás
magánnyugdíjnépszavazás
magánnyugdíjnépszavazás
tv alapú egyeztetés
mulasztása
népi kezd. béke napja
munkaszünet
Hdt. 5. járadékosztály
járuléklevonás

189/D/2003.
232/B/2003.
263/B/2003.
521/B/2003.

BM lakásrendelet
KA lehatárolás
ktv-munkavállalói
Hszt. minősítési jogorvoslat
Hdt. vhr. eljárás
szolg nyugdíj az illetmény
alapján
öregségi/szolg nyugdíj határa
Történeti Levéltár
Irak határozat
sajátos építményfajták

721/B/2003.
748/E/2003.
255/D/2004.
401/B/2004.
630/B/2004.

eü. szabadság
Hszt. állami készfizető kezes
BM ill.rendelet
Hszt. visszatartás
túlszolgálat Hszt

977/E/2004.
1125/D/2004.
629/B/2005.

Hszt hatály
1988-1993
Nbtv. támadott szakvélemény

904/B/2005.

visszatartás beosztásban

1191/B/2005.

Hdt egyes elemek

81/B/2006.

tűzoltó szakálla

112/B/2006.

katasztrófatv

135/B/2006
520/B/2006.

fedett nyomozó
1988 előtti idő
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58/2011. (VI.30.)
61/2011. (VII.13.)
75/2011. (X.28.)
110/2011. (XII. 2.)
114/2011. (XII. 2.)
126/2011. (XII.2.)
127/2011. (XII.2.)
128/2011. (XII.2.)
134/2011. (XII.2.)
170/2011. (XII.21.)
171/2011. (XII.21.)
17/2012. (III.30.)
23/2012. (V.11.)
24/2012. (V.11.)
29/2012.
(V.25.)
30/2012. (VI.27.)
33/2012. (VII.17.)
40/2012. (XII.6.)
19/2013. (VII. 19.)
23/2013. (IX.25.)
32/2013. (XI. 27.)
1/2014. (I. 21.)

kártérítésnél 2
nyugdíj-népszavazás
átmeneti rendelkezések
nyugdíj:
népi
kezdeményezés
nyugdíj-népszavazás
nyugdíj-népszavazás
nyugdíj-népszavazás
nyugdíj-népszavazás

769/B/2006.
855/B/2006.
932/B/2006.

alárendelt megsértése Btk
igazgatás-rendészet
illetmény-visszatartás

19/B/2007.
466/B/2007.
751/B/2007.
1132/D/2007.

nyugdíj-népszavazás
hátrányos rendelkezés
hátrányos rendelkezés
hátrányos rendelkezés
nyugdíj-népszavazás
nyugdíj-népszavazás
nyugdíj-népszavazás
nyugdíj-népszavazás

157/B/2008.
209/B/2008.
408/B/2008.
425/D/2008.
809/E/2008.
916/B/2008.
1105/B/2008.
239/B/2009.

magánnyugdíj
Tnytv előre hozott nyugdíj
Hszt 326/329. §
nyugdíj
/
13.
havi
részlegessége
nyugdíjjárulék
eü hozzájárulás
alapnyilvántartás- adatok
NBF NATO szövegrész
munkavédelmi rendeletek
OTrT
OTrT
rokkantság

rendészeti sztrájkjog
bírák nyugdíja
rokkantnyugdíj
kivezetése
NB új rendszer
szolgálati járandóság
NB
terrorellenes
tevékenység
LMP aláírások

746/B/2009.
1129/B/2009.
1221/D/2010.

ejtőernyős hadköteles szolg.
rokkantság
életkor/ kedvezmény

1228/B/2010.
27/E/2011.
3329/2012.
(XI.12.)
végzés
3330/2012.
(XI.12.)
végzés
3331/2012.
(XI.12.)
végzés
3332/2012.
(XI.12.)
végzés
3333/2012.
(XI.12.)
végzés
3334/2012.
(XI.12.)
végzés
3335/2012.
(XI.12.)
végzés
3336/2012.
(XI.12.)
végzés
3089/2013.
(IV.19.)
végzés
3217/2013. (XII.2.) végzés
3227/2013.(XII.12.)
végzés
3206/2013. (XI. 18.)
3207/2013. (XI. 18.)
3149/2014. (V. 9.)
3154/2014. (V. 9.)

rokkantság + kereset
különleges bevetési pótlék
szolgálati járandóság
szolgálati járandóság
szolgálati járandóság
szakszervezeti jogok lényege
szakszervezeti jogok lényege
szakszervezeti jogok lényege
szakszervezeti jogok lényege
szolgálati járandóság
szakszervezeti jogok lényege
szolg járandóság alk. panasz
megváltozott
munkaképességű alk. panasz
Novák Előd 1
Novák Előd 2
MSA-1
MSA-2
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Felhasznált ombudsman vizsgálatok

OBH
aktaszám
OB
1/25/1996.
OBH
6066/1996
OBH
6654/1996.
OBH
7458/1996.
OBH
7724/1996.
OBH 70043/1997

OB Vizsgálatok
időpont,
tárgy
aláíró
1997. január hadirokkant
egyösszegű térítés
1996.10.29.
Okucani IFOR
Polt
Bocskai dd
Polt

Ercsi fegyverbaleset

1998.09.15.
Polt
közös

CSÉSZ bérlőpanasz

OBH
8061/1997.
OBH
10003/1997
OBH
10858/1997.
OBH
123/1998.
OBH
1170/1998.
OBH
2941/1998.
OBH
3651/1998.
OBH
4928/1998.

1998.05.25.
Polt
1998.12.
Polt
1999.08.31.
Polt
1999.10.12.
Polt
2000.11.27.
Gönczöl
1999.05.01.
Polt

Taszár zárlat

OBH
7181/1998.
OBH
956/1999.
OBH
1062/1999.
OBH
2221/1999.
OBH
6016/1999.
OBH
4180/2000.
OBH
5274/2000.
OBH
1259/2008.
AJB
2940/2010
AJB
7727/2010
AJB
1973/2011.
AJB

1999.09.07.
Polt
1999.10.8.
Polt
1999.08.
2000.01.06.
Gönczöl
1999.12.23.
Polt
2001.01.16.
Gönczöl
2001.05.16.
Gönczöl
2008.02.25.
Szabó M
2010.05.08.
Szabó M
2011.03.28.
Szabó M
2011.10.3.
Szabó M
2011.01.21.

katonai OB

sorkatona halála
NB Szaksz panasz
hallgatói utaztatás
helyközi utazási
költségek
külföldi tanul-mányi
juttatások (Mikusi +)

OBH aktaszám
OBH
4888/1996.
OBH
6301/1996.
OBH
6715/1996.
OBH
7459/1996.
OBH
8274/1996.
OBH
6883/1997.
OBH
8538/1997.
OBH
10543/1997.
OBH003/1/1998.3.
OBH 335/1998.

OB Vizsgálatok
időpont,
tárgy
aláíró
1998.02.12.
Tata garázsügy
Gönczöl
1998.02.10.
hadirokkant
Gönczöl
segédeszköz
1996.09.26.
Tata körletei
Polt
1997.09.
Összefoglaló
Polt
jelentés
1997.09.24.
lakásügyi panasz
1997.08. 18.
1997.10.31.
Polt
1999.09.29.
Polt
1998.12.30.
Polt
1999.04.

halálos tűzszerészbaleset + utóvizsg.
óvodabezárás
egyeztetése
FRSZ pótlék-panasz
tűzszerész hősi
halottá ny.
katonanő
áthelyezése
tiszthelyettes
rendőrtiszti beo
PSZ időtartama

OBH
1758/1998.
OBH
3707/1998.
OBH
4662/1998.
OBH
7126/1998.

2000.06.06.
Gönczöl
1999.08.30.
Polt
1999.05.30.
Polt

pályázati panaszügy

OBH
7346/1998.
OBH
1027/1999.
OBH
2156/1999.
OBH
3228/1999.
OBH
6038/1999.
OBH
4624/2000.
OBH
3631/2003.
OBH 2249/2008

1999.10.14.
Polt

kiképzőközpont

1999.11.22.
Polt
1999.09.30.
Polt
1999.12.30.
Polt
2000.09.08.
Gönczöl
2004. 04.
Lenkovics
Szabó M

egyösszegű térítés
kamata
Börgöndi vagyonvédelmi őr
utóvizsgálat

összefoglaló
utóvizsgálat
Eü alkalmasság

AJB 3157/2010

víz elleni védekezés

vörösiszap

AJB 1986/2011.

katasztrófa

AJB 2657/2012

2010.06.28.
Szabó M
2011.12.13.
Szabó M
2011.09.01.
Szabó M.
2012.12.

pszichológus a
sorozáson
SFOR
szerződésminta
nyá üdülés
kiskorúval
illetmény-besorolás
Meningitis
homoszexuális
sorozása
tűzszerész ismételt
utóvizsgálat
tűzszerész utó-utó

AJB 1940/2011.

orosz hadisír

Szűcs Mihály / HEL

PSZ ügyintézés
Zengő
200 devizás

katasztrófa
összefoglaló
egyenruhás
gyülekezés
Szomódi lőtér
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3764/2011.
AJB
4290/2012.
AJB5816/2013.

Szabó M
2012.11.12.
Szabó M
2014. április

V. járadékosztály
emelése
készenléti tűzoltó

AJB 4744/2012.

Szabó M
Szabó M.

szolgálati nyugdíj
AB beadvány

Ábrák, táblázatok jegyzéke
Lap
65

Tárgy

Szerző, első megjelenés

A HM-HVK integrációs irányítási modell 2001 előtt és Till (2002a) 48.lap
után

123

A fegyverhasználattal járó feladatok összefoglalása Saját, első megjelenés
három honvédelmi törvény alapján

130

A különleges jogrend rendszerének összefoglaló táblázata

Bódi (2012) 37.p. átvétele

154

A különleges jogrend és az NCRS kapcsolódási modelljei

Saját, Keszely (2014) 211-216.
pp. összefoglalása alapján, első
megjelenés

168

Az

OBH

7459/1996

összefoglaló

jelentés

(1997. Saját, első megjelenés

szeptember) és az AJB 2940/2010. utóvizsgálati jelentés
(2010. április) tárgyköri összefoglalása
178

A nem korlátozható alapjogok az Alkotmány és az Till (2014) 93-94.pp.
Alaptörvény összevetése alapján

182

A honvédelmi kötelezettségrendszer modellje a régi Hvt. Saját, első megjelenés
alapján

263

A régi Hvt. 22 § szerinti feladatrendszer beazonosítása a Saját, első megjelenés
minősített időszakokkal
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Part I
Theoretical focus
1) The primary object of study from one side is the knowledge of the Hungarian public
legal system, which is connected to the living conditions in the military. In other words:
How did the role of the law, especially of the constitutionality influence the development of
the military behavioural and cognitive models, and the military life conditions: primarily in
the definition of the operational framework. The theoretical background of this legal
knowledge model for commands is the modified version of the structural differentiation
theory built up in the professional institutional systems by Bela Pokol.749 The subtype’s
theory750 of defence is used to highlight the ambivalent relationship between the law and the
military sector. Starting opposite our view, the military and law-oriented communications,
and organizational systems have fundamental differences in meaning, which requires - as the
connections of political and military spheres - military science-oriented analysis and
awareness raising demand despite the definition of the borders is not a military issue.
Based on the approximation of our modified model of the professional institutional systems
structural differentiation theory is the fundamental factor which influence the relations
between communications of military life based on the hierarchical command transmission
facilities, and command-execution obligation. This form of communication is asymmetric by
nature: the subordinate’s behaviour is determined by the superiors command to fulfil that
obligation however – as a rule – the command cannot be criticized either. However, the basic
type of military communications is considered to contain elements defined by law:
 the responsibility of commander, if it is necessary, be enforced

749

See Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete. According to the basic thesis of this theory,
the communication processes are organized on the basis of an evaluation of rationality. For the organization
system of the state there are two different typical elements: one is the policy to remain in government or in the
opposition, and the other is to be legitimate or illegitimate in the legal system. A further condition for becoming
a professional institutional system is the degradation of the organizational closures, which can undermine the
orientation-selective function of assessment-duality.
750
The study „Till: Fogalmi kísérletek a katonai mező elemzésére I. / A mező makroszintű elemzése” 37-39. pp.
attempted to examine “the world of soldiers" according to the professional institutional systems structural
differentiation theory approach. In doing so, it was highlighted that in the case of military dimension the
legitimate/illegitimate assessment of administration cannot be interpreted in the same way, and the degradation
of organizational closure is missing as well. If it is possible to become a professional institutional system without
this second aspect, "in the world of soldiers" the dominant communication form of the command would be in the
centre.
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 the command executor, when it is appropriate, can refuse (or have to refuse) the
command,
 in the absence of the refusal of unlawful command the subordinate is (also) held liable,
and
 enforcing the law or at advocacy activities of trade unions the otherwise lawful and
implementable command is possibly called into question.
If only these four - clearly defined by law - types of communication are examined, the
common feature is that they are considered as exceptional from military point of view: in such
cases, instead of absolute nature of the command, the question being legitimate or illegitimate
becomes dominant in the communication. The more legally regulated are the situations of
military life, the greater the possibility of legal-oriented communications within the military
sphere: so the consequences of the rule of law reduce the freedom of command so. At war,
however, the degree of freedom of decision is growing, because the military tasks became
more dominant compared to the limited legal communications about prohibitions. The relative
distance of the rules of war and peace, however, also depends on deliberation.
After transition of the political system (1989-1990) the Hungarian regulatory practice
fundamentally shifted towards the highest and detailed level of legal regulations for
rights/obligations according to the “Citizen in Uniform” doctrine,751 which doctrine later was
changed to an adequate level, striving greater efforts to ensure stability of the fundamental
guarantees and flexibility of the system at the same time. This factor can be evaluated as an
excessive liberalism which undermines the effectiveness of military activity, but ultimately
the typically restrictive political and legislative requirements are also reviewed by the public
law aspects of deliberation.752
Tightening pursuits are usually and commonly justified by the military efficiency references
in relation to which is encountered by the different degree of willingness to fund the basic law
references by various levels of justice system. So the function of the defence institutions is
751

The military attitudinal change as an example, see the following: "The professional soldier should be aware
that the statutory bounded, ’one size fits all’ subject is increasingly becoming an uniformed citizen, who may
publish all of his rights regarding his problems with increasing lack of any surrounding obligations, which are
not justified by any specific requirement of the military the effectiveness." Szabó János: A tisztek viszonya
egymáshoz és a legénységhez; In: Tóth Csaba (főszerk.): A TISZT Szolgálat és hivatás / A Magyar Tisztek
Könyve 68-69.pp.
752
In this respect, the role of the right protection organizations and in particular the control of the Constitutional
Court has to be highlighted. It should be noted that the practice of the Constitutional Court in Hungary used to
respect a more permissive regulatory perspective to interpret the subject matter of defence instead of the rigorous
legal principles.
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eventually realized at a fundamentally legally regulated space, which, differently accepts
performance needs of the defence sector depending on peacetime or wartime activities, or
serving at - standing between the two of them - a peace mission, which has increasing
importance, but which is not regulated legally in sufficient depth. So, the valid argument
against the legal reasoning can be the real risk of the activity.
In practice, the overall needed military legal knowledge is significantly more complex than
the law of war. At least the need arises in the course of a military career. However, the
military law as a relevant legal knowledge is not a discipline with definable limits. Therefore,
the present study approaches to delimitate the examined constitutional law from the dogmatic
point of view: sentences, involved at least in one version of the different constitutional text
versions, are analysed at least at the level and context of law, quite exceptionally, with the
necessary range of adding the regulations / enforcement of instruction and decision-level body
of law references.
The study is aimed to analyse the defence related Constitution-term shifts in emphasis from
the transition (1989-1990) to the fifth amendment of the new Constitution together with
connected Home Defense Act and Service Act regulations. There are shown the trends, the
continued interest and fractions in the detection with the introduction of corrective needs. In
doing so, the evaluations to be presented may not match the current or former official
assessments of the Ministry of Defence, despite the author had more or less influence during
their design.
However, the summary of the knowledge and the perspective of this length are associated
with a perception of choice for the processing method, as it seems evident in the narrow sense
application of the textual legal approach not satisfactory. Variability of legislation in some
elements can be considered as common knowledge in the codification’s daily work. The
opposite approach is that any idea by power can be transited into legislation, has been refuted
by historical perspective as only part of the truth. The passing of this approach assumes the
incorporation of that knowledge into the system, which indicates the role of dogmatic, which
is behind and above the law, and prevail on the decisions of the constitutional court and
affects the borderline for the functioning institutions.
So, the analysis of the continuous changes in the constitutional framework of the defence
requires a complex approach: the causes and consequences in terms of the constitutional basis
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of the methodology are coloured by the policy theory and organizational sociology, as well as
security- and military-political elements that sometimes determine the areas of each other.
The specified object inside of legal disciplines has a boundary of the international law
(primarily international treaty law and humanitarian law), and from a national perspective particularly in relation to the service law – it has a boundary of the legal rules affected by
public legal sense of labour law. Without the examination of these complex correlations, the
crude constitutional analysis - not even the primary level of regulation related, even after the
engaging of laws directly affecting the national defence – is not suitable for the reconstruction
in deep layers of principles, the space for movements and intentions.
The present study is aimed directly to the related parts of defence both in the earlier
Hungarian Constitution and in the new one called Basic Law, which are summarized below:
 state organizational part:
 purpose and context: the first priority subject examines the purpose of national
framework, which basically is the fundamental orientation of the external
protective function determined by the international legal environment;
 management and organizational status: it examines the constitutional embedment
of the institutional system while performing the tasks of defence, and it examines
the immediate environment of the system among the state organizations;
 the tasks and performing them: one of the implementing organizations for the
purposes connected with the state violence monopoly is the institution of national
defence, which can function only within the strict framework that - partly in
conjunction with the governing bodies powers – is articulated and differentiated;
but the tasks of each sector, are primarily defined by the management system;
 a complex-type subject, determined by the temporality, is the exceptional power: other
than peacetime situations (used be known in law as ‘qualified periods’ and it is called
as ‘special law’ in the new Constitution), which present the redistribution of tasks and
management responsibilities, as well as it has impact on individual rights and
obligations;
 personal status and duties: the constitutional determinations of rights and obligations
of personnel while performing the outside protection of the country according to a
specific legal obligation or on voluntary basis.
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The examined components of the Constitution and the Basic Law basically are outside the
general outlining chapters, although the contents are connected. We believe that these interlinkages of the chapters are relevant not only for the soldier's perspective as a user: since the
military oath was challenged after the abolition of death penalty, the Constitutional Court has
found the military issues as a kind of ’constitutional litmus paper‘-test, although the systemic
defence approach has been functioning only since 2001.
Therefore the process is very complex: the conceptual parts of the constitutional doctrinal
system have been incorporated with some different regulatory paradigms over the past 25
years from time to time with not entirely coordinated accents, to then - after a partial review in the new Constitution about consolidated systematically appear. During the main time of the
process, the decisions of the Constitutional Court and the variants of the constitutional texts
had a space for movement and were constantly corrected by the current political
compromises, but from 2012 the regulatory process ‘seems to be frozen’. The Basic Law had
the chance to describe the subjects of the defence control consistently and coherently, even if
the used methods or technics based on the previous constitutional text and the urgent adoption
resulted smaller coherence disorders in the formation.
All in all the national defence related parts of the new Constitution, as consolidated closure of
former regulatory attempts are predominantly positively evaluated, unlike the general debate
concerning the legitimacy of the Basic Law.
2) The reading of political science: if the national defence is a matter for the nation, than
the constitutional system of rules designed to implement at it is needed to be systemically
and critically analysed. The present study intends to provide input to this request, to show
the direct needs of national defence which is filters by constitutional values – and to compare
this needs to the requirements of the basic legal principles. The defence is atypical matter of
the constitutional regulation at least from the perspective of time horizon: while the period of
peace is typical from the viewpoint of the constitutional operation, at the same time it is not
ultimately the case for the real military operations, which are supposed to manage or to
correct extraordinary situations.
As what is permitted at war, that it typically cannot be accepted in peace. However, the
reverse statement is equally relevant: what is natural position in peace, in war that can be self-
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destructive behaviour and self-restraint from the logic of the war. Based on this starting point
this research seeks to answer the following key questions.
1.

Over the past 25 years have the subjects of the defence, which required control
on constitutional level, been presented on a sufficient level? Or was the
involvement of the national defence (approximately

10% of the full

content) in the former Constitution and in the Basic Law excessively large?
According to our hypothesis a clear answer to the question cannot be given,
the content of the constitutional level needs partial review.
2.

Whether contents of the Constitution and of the Basic Law are uniformly
judged, or regulatory models of the state organization and the basic legal
section are basically different from each other? Our hypothesis is that some
of the areas are simultaneously detectable by the excessive level of detail
(typically at state organization and at obligations), and there are not
sufficiently detailed constitutional legal regulations about fundamental
rights.

3.

According the quarter-century perspective of defence-related constitutional
regulation and modifications is the content discontinuity the typical method
of the regulatory, or is the appearance of continuity the dominant system
based on the Basic Law? Our hypothesis is that the stability of the regime is
the dominant feature in the case of rules relating to the defence due to
several small-scale constitutional amendments.

4.

Has the ‘defence constitutionalism’ reached a national model-level, in which
all the regulatory elements can be analysed, and without this model the basis
for the functioning of defence would be lost? Our hypothesis is that there is
an identifiable core of defence-related regulations in Hungary, which cannot
be ignored from the constitutions.

The dynamic unity of the continuity and the discontinuity, and the evaluation of that
dynamism, which developing from over-regulation and under- regulation. Therefore the
hypothesis of this study can be summarized as follows:
 the Basic Law according to its defence interpretation strove for systematical
organization and consolidation of the Constitution without a radical overhauling of the
institutions,
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 as a result of this the differences of the methodology subsisted, and based on this
differences the parts of the state organizations are judged from the viewpoint of the
over-regulation, while the basic legal section is under-regulated, at least at the level of
the fundamental rights,
 the intention of the Article 1 (3) to correct the previous situation is strictly necessary to
protect the constitutional values, and in the range of the restriction, which is
proportional to the purpose, this creates only an expectation that may acts as a reason
for the destruction or for the protection of the specific regulatory element. But this rule
is not exact enough from the viewpoint of the design of the system advancement in
varying degrees of strict restrictions, but it does not select the optimal version.
In order to analyse these problems, the present paper has the following breakdowns:
 the introductory chapter contains the conceptual, historical and theoretical
introduction, ,
 the following three chapters analyse the subjects of the state organization,
 the qualified periods / special law are separately analysed based on their mixed nature,
 the following two chapters (separated to general and especial parts) cover the basic
legal subjects, while
 the final chapter is directed to summary the conclusions.
Given that the study basically relies on recently published working versions of the chapters,
some parts of the chapters have been mentioned only in summary form for space reasons.
There is another reason for imbalance between the individual chapters: the constitutional
doctrinal dogmatic are differently deep at various topics. Taking on the space limitations the
study strives for completeness examination the full content belonging to the development
closed by the 2014 parliamentary Election Day, April the 6th. The subsequent developmentschanges are exceptionally examined in the respect of the international boundary conditions.
Part II
Theoretical background and interpretive method
The study deliberately combines the methodologies of the political science and the public
law-science. Basically to summarize the literature: the analysis is aiming to examine the
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argumentation of constitutional court decisions and orders, successive versions of the
constitutional text and the related ombudsman’s arguments.
The chapter structure of the study was basically determined according to the analysis of
content junctions, taking into account the separated, but related defence components of the
constitutional content. In doing so, synthesize arguments particularly appearing in the final
chapter seeks to explore and to introduce the further contact systems, which previously vere
non researched. In this round the study goes beyond the jurisprudential reasoning
methodology to interpret and to evaluate standards used for effective response needs,
emphasizing the typically latent candidate’s efficiency element of the subsystem. In this way
the requirements of the Alliance or secondarily of the European Union can be built into the
constitutional system of regulation. Ultimately, the text is encountered with the expectations
defined by the security environment and it was encountered with political expectations
expressed earlier in the preparation period of accession to NATO.
The study also seeks to identify why the necessary individual constitutional review has been
completed according to the used sequence, and the pursuit of coherence can be prevailed on
the regulation on a sufficient way or not. In some cases expressing with more extreme
wording: whether did the regulation have an effect in the subsystems based on the content
determined by defence, or based on some other regulatory logic?
Comparing the constitutional version designed in transition period’s and the version of the
new Constitution from 2012, the second one is ultimately achieved a constitutional statement
with higher complexity of regulatory content, while leaving some repetitive elements and
partial separating the sub-system of defence and disaster management in addition to the .
Overall, however, proportionality of rights and obligations professional and contracted
soldiers was affected by abolition of conscription in peacetime, proportionality has been
distorted due to negative changes of the basic service pension scheme:: not resulted the rules
to become impossible, but in the term of the organization the imbalance resulted an immediate
danger of inability in the system. The answer given to this challenge has effects on the budget
during the re-creation of the systems for the entitled staff.
The actuality of the study just carries a coincidence: the danger being inadequate to fulfil the
extended basic task became immediate at the same moment, when the North Atlantic Treaty
Organization was faced with a higher complexity and more danger than ever before, and this
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situation led to the possibility of direct requisition in an external situation. Based on this, the
relationship with the changing needs of the interpreted international policy documents has
become the main dimension of the security-policy in the standard text-assessment.
However it has to be stressed from the methodological side, that the study refrains from the
re-interpretations of the conceptual system for ensuring the system operability: the study does
not attempt to correct the legal definitions of either the translation or the conceptualization.
The investigation remains descriptive at this point. The proposer or prescriptive attitude
appears on the level of the coherence problem of the conceptual system, as well as the level
of the operational inefficiencies. According to the basic starting point, the probability of the
activation of the institutional system of protection is never equal to zero. Moreover, as a result
of the deterioration of the international conditions the needs of adaptation may arise in respect
of all elements of the regulatory 10% text of the Constitution / Basic.
However, it is more appropriate to perform a preliminary analysis of the neuralgic points of
the system, as opposed to the method previously used: ignoring the rationality-based rules,
and solve the problem by destroying the law. Despite the regulatory hierarchy and the
relatively consistent rationale of content there is a raison d’etre of suggestions for corrections
or of the other aspects of balance. This is especially true of the basic legal matters, where the
legal restrictions determined by the operational aspects are typically used, but some examples
of unnecessary and disproportionate restrictions can be detected too.

Part III
Theoretical results
Between the scientific results of the study is the presentation of the consolidated continuity
emphasized as element of the continuity / discontinuity relationship with the importance of
showing how the new Constitution’s regulatory content was adapted coherently to the
previous regulatory content. The elements going beyond the examined study touch on the
general issues of separation of powers and interpretations of roles like constituent and
Constitutional Court judge, and these elements touch on the question of the temporal impact
of dogmatic system..
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The second issue is the division of responsibilities between the constitutional level and twothirds / pivotal (cardinal) level laws, meaning the necessary and sufficient way of
constitutional regulation. The study demonstrates the differentiated perception of the subjects:
-

the primary consequence of the original concept of the task system regulation is
outdated,

-

the basic legal part is a bit unpredictable argumented due to the more abstract wording
and the absence of general responsibilities, and

-

the uncertainties of arguments are based on necessity and proportionality.

Therefore in a subsequent regulation the conditioning method of the task system - also to
extend it on the Basic Law – has to be considered: the amount of the basic tasks, with possible
inclusion of new elements, would erode the base of the hierarchy in the task system, and
makes probable needs for ability to focus the tasks more efficiently and economically, but this
may cause abandonment of traditional elements as well. However, in order to the military
protection of the country more various Scenario should be developed than in the past, because
this is the consequence of the returning of the geopolitical approach in Europe. However this
geopolitical approach belongs primary to the enforcement and interpretation of the law and it
is not a regulatory function.
The clear separation of management responsibilities from the organizational themes of Basic
Law resulted more focused and transparent regulatory techniques than earlier. Also the same
is applicable for the certified special law, in which the deliberation according the complex
rule system of assessment is becoming increasingly important segment. In this regards, due to
the two-way definition, the critical segment of the conceptual system is the concept of the law
enforcement agencies. Similarly, there are operational risks carried by the integrated defence
ministerial structure without the constitutional references, as a combined command and
control formations determined by functional considerations as well. However, the way of the
shared decision-making and control system will be confirmed on the system level, and also
the ensuring the highest degree of autonomy in the professional military are confirmed is the
special features of the regulation regarding the weapon use in Air Force. . However the latter
one is clearly connected to international relations.
The primary reference point for the international cooperation in defence is the allied
interoperability of NATO, compared to which the EU legislation is only gives a colour tone to
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the assessment. Evaluation of the integration practice is at a crossroads, which raises
fundamental orientation questions.
The aspect of the human rights in the assessment, nevertheless - as opposed to the dominant
organizational rules of the cardinal (pivotal) level laws – affects the items of fundamental
limitation that are excluded from the cardinal legal level. In this regard, four recurring
problems can be highlighted by different problem-direction and hypothetical answers:
-

the conscientious objector institution,

-

the prohibition of the traditional political activity since 1993,

-

the pension service and

-

incompatibility of working time regulation.

The Basic Law Article XXXI neglected the alternative civilian service from the regulations
connected with conscription. Although a restore is possible only in an exceptional condition
of war or in a specific preventive security situation, this may result difficulty regarding the
injury of fundamental rights. This situation cannot be fended off by the pivotal level
regulations; this regulation is only suitable for limiting the circle of the affected people. The
likehood of using the regulations is low, although the chance the vindicability in an armed
conflict is limited at the European level.
Standards the service performance from interruption to termination connected with Article 45
(4) of the Basic Law relating to the prohibition of the political activities of service have
returned to the certified level of the Rekvenyi-precedent, but the restriction of the staff’s
active voting can be challenged by the exercise of the general rules of the voting on abroad.
However it is also possible to build up a coherent operational order without the prohibition of
political activity.
The way of removal of the service pension result a mass of petitions from the group of exsoldiers, and it made the active ones uncertain. Although the basic institutions of the service
law cannot be re-established, but according the 70/2009 Constitutional Court decision to
restore the proportionality credible and long-term measures have to be taken. On the other
hand, the current privileges of the contracted staff also can be decreased too, if it is needed.
The potential dispute about the organization of working time, after the 70/2009 Constitutional
Court decision, became directed by EU judicial or regulatory in nature, in which the
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interconnected scoop of the guidelines and the absence of an explicit military field precedent
results uncertainty, still typical for the Allies. This question regulated below on pivotal level,
due to its potential financial impacts, could become significant, and there are a couple of
pivotal connections of service system which may influence the act on national defence.
But there are other legal questions connected with human rights and military obligations:
particular level assessments will be held of each of the basic legal restrictions of right to life,
human dignity, freedom of speech, some uncertainties of the rule of law and law enforcement,
or in respect of the allowances. At this special part of the research paper from the authorised
use of weapons to the constitutional legal significance of allowances, those items gain
constitutional significance, where the competing interests are different from the civilian
world. For example the military training, which is designed to promote the survival skill
increase, however it may tend to stretch the limits of human dignity, or the specific
enforcement of the freedom of speech including the political significance of wearing the
uniform at public places, or even the evaluation of the balance of specific obligations and
additional rights. Without contesting the political responsibility and the freedom of decisionmaking on these issues, the functioning systems dependency on legal restrictions requires a
signal.
Overall, from the regulatory side the Basic Law and the cardinal laws currently are working
together as a system: only the fine-tuning is needed. If the basic security conditions do not
deteriorate dramatically, the status quo will remain sustainable. However the reconsideration
of some areas, like the law enforcement function, as well as the frontier of the military
defence, assumes a relaxed political atmosphere and a long-term reflection.
Most of the examples in this study suggest that the lack of time to respond to the situations is
typical. However, the 'real-time decision-making' suitability became an unquestionable
requirement. In this regard, the study addresses element of uncertainty resulting from the
maintenance of the National Defense Council.
Legal articulation of the interest coming from the functionality of national defence system,
together with systematization and greater articulation of arguments are needed. Further
scientific result of the study is the comparison of the previous elements with legal arguments
of the proportional and necessary level of restriction of rights. It is the time to increase the
operational ability of the defence institutional system.
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the more precise legal text by content analysis.
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