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SZAKÁCS JÁNOS 
 
 

Egy köznemesi család lehetőségei a 14-15. századi  
Szabolcs megyében 

 
 

 
Jelen tanulmány célja, hogy ismertessem Szabolcs vármegye igazgatásának sajátos-
ságait, illetve, hogy a köznemesek miért játszanak fontos szerepet a megye működé-
sében. Példákkal igyekszem alátámasztani, hogy a köznemesség maga is rétegezett, 
mind eredetét, mind pedig vagyoni helyzetét tekintve. Ebből kiindulva próbálom 
meg alátámasztani azt a feltételezést, hogy létezik társadalmi mobilitás a korszak-
ban, s erre hívom úgymond tükörként segítségül a Kemecsei családot. 

Szabolcs királyi vármegye a 13–14. század fordulóján nemesi megyévé alakult 
át, az egységesülő nemesség önkormányzatának intézményévé vált a megye.1 Ká-
roly Róbert uralkodása idején elterjedt az, hogy az ispánságok honorbirtokokként 
jutottak az adott személy kezére. Az ispáni tiszttel pedig várbirtok is járt az újdon-
sült ispán kezébe. Szabolcs megyében viszont nem volt királyi uradalom, sem vár, 
így az ispáni tiszt 1317-től a Bihar megyei Adorján várnagyságával volt összekap-
csolva.2 Az Anjou-korban Szabolcsban a csak és kizárólag Szabolcs megyei birto-
kokkal rendelkező nemes Kállóiak kivételével senki nem kapott megyésispáni kine-
vezést a szabolcsi nemesek közül, és ők is csak rövid ideig. Az alispáni tisztséggel is 
hasonló a helyzet. Az alispánok a megyésispán helyettesítését voltak hivatottak kife-
jezni, s nem egyszer a megyésispán helyett jártak el. A megyésispánok a 14. század 
folyamán saját famíliájuk tagjai közül választották ki helyetteseiket.3 Így nem meg-
lepő, hogy ezen tisztet betöltő személyek sem voltak feltétlenül a megye nemessé-
gének a tagjai. Ennek ellenére itt már pozitívabb a helyzet. Fele-fele arányban kerül-
tek ki az alispánok a szabolcsi és a megyén kívüli nemesség soraiból. Ebben a tiszt-
ségben képviseltette magát az úri nemzetségek rétege, ugyanis a Gutkeled nemzet-
ségből eredt a Zeleméri, a Márki és a Ráskai család. A Balogsemjéni nemzetség 
örökösei a Kállóiak és a Nagysemjéniek. Az Ibrányiak a Péc nemzetség tagjai, míg a 
Petri Dersiek pedig a Hont-Pázmány ősök leszármazottai.4A szolgabírói tisztséget a 
megyei birtokos nemesség töltötte fel. Ennek okai is voltak, ugyanis a megyeköz-
ponthoz, Kállóhoz közelebb eső birtokosok közül kerültek ki a szolgabírók.5 Egyik 
oka lehetett, hogy az ügyek intézését könnyebben elláthatta az, aki nem lakott mesz-
                                                 
1C. TÓTH NORBERT: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza. 2008. 27. 
2NÉMETH PÉTER: Az Árpádoktól Mohácsig. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. 
(Történelem és kultúra). Szerk.: CSERVENYÁK LÁSZLÓ. Nyíregyháza, 1993. 174. 
3N. FODOR JÁNOS Szabolcs vármegye igazgatása és tisztségviselői 1301–1378 között. Szabolcs-
Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XV. Szerk.: HENZSEL ÁGOTA. Nyíregyháza, 2001. 16. 
4N. FODOR JÁNOS: i.m., 19. 
5N. FODOR JÁNOS: i. m., 22. 
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sze a sedria székhelyétől. A másik ok az lehetett, hogy a keleti területeken sokkal 
nagyobb volt a népsűrűség, ezáltal itt jött létre a legtöbb falu, s így itt volt a legtöbb 
birtokos is.6 Ez a hivatal viszont elnépszerűtlenedett a módosabb nemesek számára, 
s 1435-ben már törvénynek kellett kimondania, hogy a megye nemesi közönsége a 
tekintélyesebb és nagyobb rangú nemesek közül válassza ki a szolgabíráit,7 akiknek 
száma rendszerint négy volt.8 Ezenkívül az esküdtek a nádor, a megyésispán vagy a 
királyi kúriából kiküldött királyi ember mellett látták el feladatukat a megyei köz-
gyűléseken, ahol rendszerint a megyebeli gonosztevők elítélésében játszottak szere-
pet. Az esküdtek szintén a megye nemességéből származtak. Megbízatásuk kizáró-
lag a gyűlés időtartamára szólt. Számuk mindvégig tizenkettő volt.9 Az esküdtek 
névsorából kiderül, hogy a közgyűlésen a nemesség arra törekedett, hogy a legtekin-
télyesebbek közül válasszák az esküdteket. A hosszú sorból két név tűnik ki. Apagyi 
István és Kemecsei Mihály, akik egyik régi nemzetségnek sem leszármazottai. A 
kérdés megválaszolásához érdemes megismerni a Kemecsei nemesek történetét. 

A település neve jelenlegi ismereteink szerint először írásos formában Kemesa 
alakban fordul elő 1222-ben a Váradi Regestrumban.10 Lótolvajlásért fogták perbe 
az ide való Farkas nevezetű személyt.11 Megvizsgáltam az eredeti dokumentumot, 
azonban a lótolvajlást semmi nem támasztja alá. Az eredeti latin szöveg tartalma az, 
hogy a Fehértó faluból származó Ricse lopással vádolja a Kemecse faluból származó 
Farkas nevezetű személyt. Az ügyben Bánk ispán bíráskodott és a poroszló a Zalkod 
faluból való Miska volt. Farkast tüzesvaspróbára ítélték, amin igazolta magát, vagyis 
ártatlan volt („Forcos, portato ferro, iustificatus est.”).12 Még egy esetleges felvetés a 
lótolvajlás ellen: A korabeli igazságszolgáltatásban nem biztos, hogy valaki egy 
lótolvajlási ügyet átvészelt volna egy istenítélettel. 1290-ben értesülünk egy szintén 
Kemecsére való Farkasról, akinek utód nélküli halála miatt a földje visszaszállt a király-
ra, IV. Lászlóra, s az a Balogsemjén nembeli Mihály fiainak adományozta azt.13 

Az 1332–1335 között tevékenykedő pápai adószedők összeírásaiból azt tudjuk, 
meg, hogy Kemecsén is megfordultak, és említik a Szent István tiszteletére szentelt 
egyházát, illetve Péter nevű papját, aki 1332-ben és 1333-ban 6–6 garas, az 1334. 
évi I. részlet fejében 2 garas összegű pápai tizedet szolgáltatott be. A további be-
szolgáltatott tizedek összege ismeretlen.14 Mivel Kemecse templomának a védő-
szentje Szent István, így legkorábban a 12. században emelhették, I. István királyunk 
1083. évi szentté avatása után.15 A másik valószínűsíthető adat az, hogy a tatárok 
                                                 
6N. FODOR JÁNOS: i. m., 24. 
7http://1000ev.hu/index.php?a=2&k=1&f=564&s=50 (a letöltés ideje 2016. 02. 16.) 
8N. FODOR JÁNOS: i. m., 24. 
9N. FODOR JÁNOS: i. m., 27-28. 
10K. FÁBIÁN ILONA: A Váradi Regestrum helynevei. Szeged, 1997. 85. 
11MEZŐ ANDRÁS – NÉMETH PÉTER: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. 
Nyíregyháza, 1972. 61. 
12SZOVÁK KORNÉL – SOLYMOSI LÁSZLÓ: Váradi Jegyzőkönyv. Regestrum Varadiense (1208–1235). The 
Varad Register. Arcanum CD-ROM, Bp., 2009. 
13Szerk.: SZENTPÉTERY IMRE – BORSA IVÁN: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. 2-
3. füzet 1272-1290, Bp., Magyar Országos Levéltár kiadványai, 1961 (II. Forráskiadványok 9), 414–
415., 3560. sz. 
14NÉMETH PÉTER: A szabolcsi főesperesség a középkorban, Nyíregyháza, 1990, 14. 
15ISTVÁNOVITS ESZTER: A Rétköz honfoglalás és Árpád- kori emlékanyaga / Régészeti gyűjtemények 
Nyíregyházán 2, Nyíregyháza, 2003. 451. 

http://1000ev.hu/index.php?a=2&k=1&f=564&s=50
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nem pusztították el teljesen, hiszen a templom megmaradt. Az 1339. évben Nagy-
Kállóban kiállítottak egy oklevelet, melyben egy tíz évvel azelőtti esetet tárgyalnak. 
Eszerint Mihály arkangyal ünnepe előtti vasárnapon a Kemecséről való Egyed mes-
ter menyegzőjéről hazafelé tartó Semjéni Mihályt megtámadták és megsebesítet-
ték.16 1323-ban is említi egy oklevél ugyanezt az Egyed mestert, aki a Balogsemjén 
nembeli Mihály nagybátyja, s az ő Kemecse nevű birtokáról mondják, hogy nem 
határos Kylsewgegennel (Külgégénnyel).17 A perek további sorsa a kutatás jelenlegi 
fázisában ismeretlen, de az leszűrhető belőle, hogy ekkor már jó kapcsolatot ápol-
hattak a Kállóiakkal, hiszen egy tíz évvel korábbi esetet tárgyalnak. Egy 1339. feb-
ruár 28.-án kelt oklevél szerint, Kemecsei Demeter fia, Mihály, mint királyi ember 
szerepel Gergely mester Szabolcs-megyei Belhalaz és Monusturushalaz birtoklásáért 
folytatott perben Lukács mesterrel szemben.18 Ő a Kemecsei család első ismert őse. 
Engel Pál Egyed mestert is Kemecsei Demeter fiaként említi.19 Kemecsei Mihály 
1342-ben elvette feleségül Kállói Mihály szatmári alispán20 lányát, Kállói Katalint, 
aki Szabolcs vármegye egyik legrégebbi családjából származott, a kérdés, hogyan 
került kapcsolatba a Kemecsei család egy ilyen rangos nemzetséggel. A Kállóiaknak 
is volt birtoka Kemecsén, és a tisztségek révén Kemecsei Mihály elérhette azt a szin-
tet, hogy egy ilyen rangos családban találjon magának házastársat, ami egyébként a 
továbbiakban elősegítette további rangemelkedését. Kállói Katalinnal kötött házas-
ságából a következő családfa rajzolható.21 

A későbbiekben is szerepel mint aktív közéleti személy. 1344-ben mint királyi 
ember jelenik meg egy birtokfelosztási perben. A per szereplői is a Kállóiak. A 
nagysemjéni ágból származó Kállói István fia az összes birtokban egyenlő részt 
követelt a szintén nagysemjéni ágbeli Kállói Mihály fiaitól, Miklóstól és Lászlótól. 
Miklós és László viszont csak akkor egyezne bele ebbe, ha Lengyel János, aki szin-
tén a család tagja is beleegyezik.22 1346-ban már mint a vármegye törvényszékének 
esküdtje található meg. A politikai rangemelkedés másik bizonyítéka, hogy már nem 
csak küldöttként, vagy királyi emberként szerepel, hanem esküdtként. Erről tanús-
kodik egy 1346 novemberében kelt oklevél, melyben Fábián balkányi nemest ítélik 
fővesztésre, mert Bolt faluban, Biri Tamás felesége testvérének a gyermekét, Jánost 
úgy megsebezte nyíllal, hogy sérüléseibe belehalt, és ezen kívül János édesapjának, 
Andrásnak a fél kezét levágta, s az arcát úgy megsebesítette, hogy fél szemére meg-
vakult.23 Egy másik 1346-ban kelt oklevélben, mint törvényszéki esküdt szerepel, 

                                                 
16Szerk.: PITI FERENC: Anjou-kori Oklevéltár. XXIII. 1339, Bp.-Szeged, 1999, 91., 170. sz. (továbbiak-
ban: AO) 
17Szerk.: BLAZOVICH LÁSZLÓ – GÉCZI LAJOS: Anjou–kori Oklevéltár. VII. 1323., Bp.–Szeged, 1991, 89., 
179. sz. 
18AO XXIII. 1339., 65., 106. sz. 
19ENGEL PÁL: Középkori magyar genealógia. Arcanum DVD könyvtár IV. Budapest. 2003. (továbbiak-
ban: ENGEL P.: Genealógia) 
20ENGEL P.: Genealógia 
21Melléklet: Kemecsei családfa 
22A nagykállói Kállay-család levéltára I.: 172–173., 754. sz. (továbbiakban Kállay I.) 
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_01/?query=szo%3
D(s%C3%A9ny%C5%91)&pg=0&zoom=v&layout=s (a letöltés ideje 2016. 02. 16.) (továbbiakban 
Kállay I.) 
23Kállay I., 196–197., 856. sz. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_01/?query=szo%3D(s%C3%A9ny%C5%91)&pg=0&zoom=v&layout=s
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_01/?query=szo%3D(s%C3%A9ny%C5%91)&pg=0&zoom=v&layout=s
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amelyben közönséges rablónak, gonosztevőnek nyilvánítanak több balkányi nemest, 
ezért fő- és jószágvesztésre ítélik őket.24 Szintén 1346-ban kelt az az oklevél, mely-
ben Kemecsei Mihály mint királyi ember megosztja a Gutkeled nemzetség tagjai 
között Zolath monostorát, valamint Onorch, Benk, Monyoros, és Hymus falvakat.25 
1349-ben pedig a vármegye törvényszékének esküdtjeként és ülnökeként járt el pe-
res ügyekben.26 

1368-ban már Kemecsei János, Mihály fia szerepel az oklevelekben, mint a 
vármegye kiküldöttje. A február 12.-én kelt irat tanulsága szerint, Ibrányban nyomo-
zott. Pechi Gergely fia, Miklós jogtalanul halászott az ibrányi nemes, Simon fia Im-
rének Zochferthey nevű tavában.27 Kemecsei János 1378-ban pedig tanúként szere-
pel.28 1378-ban elindított a Kállóiak ellen egy pert, amelyet többször elhalasztot-
tak,29 de az oklevelek hiányában nem tudjuk megállapítani, hogy ez összefüggésben 
van-e egy 1395-ös per, amelyet János anyja testvérének, Mihálynak a halálával, 
bizonyos ingóságok miatt folytatott a Semjéni ág tagjaival.30 Annyi viszont bizo-
nyos, hogy 1396-ban Kemecsei Jánost beiktatták a Semjéniek által birtokolt Székely 
felének harmadrészébe.31 

A család státuszának az emelkedését bizonyítja, hogy Kemecsei Jánostól kezd-
ve szinte folyamatosnak tekinthetőek a hatalmaskodási perek. Ez önmagában nem 
egy kivételes eset, hiszen a középkorban jóformán állandónak volt mondható a bir-
tokosok és rajtuk keresztül a jobbágyaik közötti csatározás, hol a telkek határai, hol 
egymás birtokainak jogtalan használata miatt. Volt, amikor a Kemecseiek, máskor 
mások vétettek a Kemecseiek kárára  a törvény ellen. Egy 1380-ban kelt oklevél azt 
tárgyalja, hogy Kemecsei Mihály fiának, Jánosnak a jobbágyai jogtalanul használják 
Bogdányi Olivér fia Lőkös és Balázs fia földjeit, valószínűsíthetően a ma is Keme-
cse szomszédságában található Nyírbogdány területén található földekről beszél.32 
Az 1407-es megyegyűlésen Kállói Lőkös fia Miklós amiatt emeli fel a hangját, hogy 
a vasmegyeri határban fekvő egykori Apáti birtokot mind Kemecsei János és a 
kemecseiek ménesbeli lovaikkal jogtalanul használják.33 Látszik, hogy a Kemecsei-
ek, most már, hogy politikai súlyuk egyre nagyobb, erejük reprezentálására a térség-
ben lévő földeken hatalmaskodnak. A korszakban Kálló Lőkös fia Miklós, mint 
küldött szerepel,34 lehet, hogy az ő szarvát próbálták letörni ezzel a tettel. Természe-
tesen megtörtént ez a Kemecseiek rovására is. A Megyeri família jogtalanságokat és 
hatalmaskodást követett el a Kemecseiekkel szemben, de 1409-ben Nyírkarászon, 
                                                 
24Kállay I., 197., 859. sz. 
25BUNYITAY VINCE: A Váradi Püspökség története alapításától a jelenkorig II., Nagyvárad. 1883. 91. 
26Kállay I.: 228–229., 993. sz. 
27A nagykállói Kállay-család levéltára II. (1351–1386).142., 1606. sz. (továbbiakban Kállay II.) 
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_02/?pg=0&zoom=v
&layout=s (a letöltés ideje 2016. 02. 16.) (továbbiakban Kállay II.) 
28Kállay I.: 179-180., 1758. sz.  
29Kállay I.: 181., 1764. sz. 
30Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Szerk.: MÁLYUSZ ELEMÉR. Bp., 1951. 351., 3163. sz. (to-
vábbiakban: ZsO)  
31ZsO I., 589., 5347. sz. 
32A Leleszi konvent országos levéltára, Pozsony, 1380 (Acta Annorum sorozat), nro. 19. (továbbiakban: 
LO AA) 
33ZsO II., 38, 5435. sz. 
34ENGEL P.: Archontológia. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_02/?pg=0&zoom=v&layout=s
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_02/?pg=0&zoom=v&layout=s
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Rozgonyi Simon országbíró közreműködésével kibékültek, és a Megyeri család 40 
aranyforintot fizetett a per megszüntetéséért.35 A Kállóiakkal is tovább folytak a 
perek. Itt bizonyítja, egy oklevél 1412-ből, hogy a Kemecseieknek kellő pénze és 
ereje volt ahhoz, hogy ügyvédet fogadjanak és feljebbviteli fórumra, egészen a ná-
dorig vigyenek egy ügyet, ahol egy náluknál tekintélyesebb família ellen is képesek 
győzelmet aratni. Garai Miklós nádor bírságbehajtója kötelezi, Kállói Zsigmond 
fiait, Lászlót, Zsigmondot és Istvánt 9 márka megfizetésére, Kemecsei Mihály fiá-
val, Jánossal szemben.36 Kállói Zsigmond egyébként ekkor már zólyomi alispán.37 A 
másik két testvérről jelenlegi ismereteim alapján nem tudok biztosat. 

A Kemecsei család természetesen a saját peres eljárásain kívül továbbra is részt 
vett a régió közéletében. Kemecsei János fiai, Kemecsei Miklós, László és Kemecsei 
Simon fia, Jakab révén, akik tanúként szerepelnek peres ügyekben.38 Kemecsei Ja-
kab nem csak tanúként szerepelt a közéletben. 1414-ben Vajai Tamás és István kéré-
sére mediante sigilo nostro kiküldött Kemecsei Jakab és Madai Szaniszló vizsgálta 
azt az ügyet, amelyben Bothos Márton Ewri officiális familiárisai verték el a Vajai-
ak vajai jobbágyait, és fosztották ki Lapus László, Vytes Péter és Hungi András 
jobbágyot.39 Egy 1413. április 17.-én keltezett oklevél arra szólítja fel a Kemecsei 
Jánost és fiait, Miklóst, Lászlót és Mihályt, hogy a Szabolcs megyei Zekel birtokot 
(a mai Székelyt) nem foglalhatják el és nem is használhatják.40 Ez is bizonyítja, 
hogy a korszakban a Kemecsei család egyre nagyobb befolyásra tett szert a térség-
ben, hiszen már oklevélben tiltják őket az önkényes foglalástól. 

1415-ben Kemecsei Miklós és László, mint királyi emberek szerepelnek, mert a 
leleszi konvent vizsgálatot rendel el abban az ügyben, hogy Pazonyi Cheres László 
és fia, Balázs és János kegyetlenül megverték és gyalázták Chako Lukács nevű 
pazonyi jobbágy feleségét. A panaszt Pazonyi Dénes fiai, Mátyás és László, vala-
mint Pazonyi Benedek fiai, Benedek és János tették.41 1420-as esztendőben Miklós-
nak annak kellett utánajárnia, mint királyi ember, hogy vajon ténylegesen megpró-
bálta-e Cheres László megölni Pazonyi Dénes három fia közül Mátyást és Ger-
gelyt.42 A vizsgálat kimeneteléről nem találtam adatokat. Kemecsei Miklós elődei-
hez hasonlóan, részt vett birtokbírhatási perekben is. 1417 decemberében felosztotta 
a Szabolcs megyei Bagus birtokokat három egyenlő részre.43 Az előbb említett 
Pazonyi család hasonló ügy miatt pereskedett egymás között, ugyanis Pazonyi Mik-
lós és társai hatalmaskodtak Pazonyi Mátyás Faber Máté nevű jobbágyán. Az ügy 
1423-ban felsőbb fórumon kötött ki, hiszen Garai Miklós nádor utasította Szabolcs 
megye bíráit, hogy az említett ügyet vizsgálják ki. Itt szerepelnek királyi kiküldött-

                                                 
35ZsO II., 257., 6899. sz. 
36ZsO III., 457-458., 1845. sz. 
37ENGEL P.: Genealógia. 
38ZsO IV., 246., 1058. sz. 
39ZsO IV., 517., 2268. sz. 
40ZsO IV., 136., 461. sz. 
41ZsO V., 339., 1203. sz. 
42ZsO VII., 526., 2314. sz. 
43ZsO VI., 361., 1280. sz. 
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ként Kemecsei Simon fiai, Jakab és Gyula.44 Az ügy folytatásaként már 1426-ban 
Zsigmond király rendelte el, hogy Kemecsei Mihály, vagy Gyula vagy Jakab idéz-
tessék Pazonyi Miklóst a király színe elé.45 Az ügy további lefolyása a kutatás jelen-
legi fázisában ismeretlen. Jól látszik, hogy a Kemecseiek következő generációja is 
szépen lép előre a politikai ranglétrán, és egyre komolyabb tisztségeket töltenek be. 
Ezek közé az esetek közé tartozik Kállói Zsigmond esete, aki 1418-ban a kállói vá-
sáron, Perényi Miklós szörényi bán fiainak, Miklósnak és Lászlónak Erdélyi János 
nevű jobbágyától 50 új forintot érő bort elvett és elszállíttatott. Ebben az ügyben 
Kemecsei László, mint királyi ember szerepelt46 Ez a per már szinte országos szintű 
lehetett a korszakban, és mutatja azt, hogy a Kemecseiek megbízható királypárti 
emberek voltak, hiszen a Kállóiak, félretéve a Kemecseiek ellen folytatott peres 
ügyeiket, őket javasolták királyi embernek. Ebben nem mellesleg szerepet játszha-
tott az is hogy valamilyen szinten rokonság is összefűzi a két családot. Solymosi 
László is megemlíti Kemecsei Lászlót, hogy 1435-ben, mint Szabolcs megye 12 
esküdt ülnök egyike szerepel és gondoskodik a gonosztevők eltiprásáról.47 Kemecsei 
László az első Kemecsei több évtized után, aki ismét elérte az esküdt ülnöki rangot. 
A másik testvér, Miklós egészen a máramarosi alispáni tisztségig jutott, amit 1419 és 
1423 között töltött be, s ekkor Perényi Miklós volt az ispán, így joggal feltételezhető, 
hogy ő a Perényiek famíliárisa volt.48 Több adatot sajnos róla eddig nem találtam. 

Már nem meglepő, ha fordított esettel is találkozunk. Mint vádlottak is szere-
peltek a Kemecseiek, nem egy oklevélben, hogy birtokból foglaltak el szántó terüle-
tet, erdőket, vagy másokhoz tartozó jobbágyokat kegyetlenül megvertek.49 Tehették, 
hiszen a király emberei voltak a megyében, és politikai súlyukat kihasználva hatal-
maskodtak mások földjein. A Kemecseieknek két családdal ütköztek össze gyakran 
az érdekei: ezek a Paksiak és a Megyeriek voltak. A Paksiak a Kemecsével szom-
szédos Nagyhalászban rendelkeztek birtokokkal,50 s a Kemecseiek a szántóföldjei-
ket, halastavaikat és erdőiket foglalták el. Viszonzásul a Paksiak a Kemecseiek job-
bágyait verték véresre. Ezért indított vizsgálatot 1420-ban Kemecsei János Miklós, 
Mihály és László nevű fiaival, valamint Kemecsei Simon fiai, Jakab, Gyula és And-
rás azért, mert jobbágyaikat Nagyhalászra hajtották, és Kemecsén is károkat okoz-
tak. Úgy tűnik, hogy a Kemecseiek nem igazán bíztak az igazságszolgáltatásban, 
hiszen a következő évben már ők foglaltak ismét halászi földeket és vertek halászi 
jobbágyokat.51 1425-ben is folytatódik a per. Itt a Kemecsiek panaszkodnak arról, 
hogy a Kemecse-földje, Fertő-homoka, Bertény-szigete és Vásárosút nevezetű ré-

                                                 
44A zichi és vásonkenői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus 
senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo VIII, Szerk.: KAMMERER ERNŐ. Bp., 1895. 109. (további-
akban: Zichy) 
45Zichy VIII., 266–267. 
46Zichy VIII., 497. 
47SOLYMOSI LÁSZLÓ: Szabolcs és Bereg vármegye gonosztevőinek lajstroma 1435-ből. A nyíregyházi 
Jósa András Múzeum Évkönyve XLII. évfolyam, Nyíregyháza, 2000, 139. 
48ENGEL P.: Archontológia. 
49ZsO VIII., 70., 163. sz  
50ENGEL PÁL: Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Ki-
rályság településeiről. [CD-ROM] Budapest, 2001. településkód: 6 pontkód: 1SZB21 (továbbiakban: 
ENGEL P.: Térkép) 
51LO. AA., 1419, nro. 12, 1420, nro. 84, 1421, nro. 34. 
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szeket a Paksiak nagyhalászi gazdatisztjei elfoglalták és használják.52 A szintén 
szomszédos Megyeriek, 1422-ben Középső-megyeri Adorján révén fogták perbe a 
Kemecseieket, azért mert Bechetheleknek nevezett birtokát elfoglalták, annak min-
den haszonélvezeti jogával együtt.53 Ennek az esetnek van egy családi mozzanata is, 
ugyanis Megyeri Adorján Ilona nevű leánya ekkor már Kemecsei Kálmán felesége 
volt, akinek az apja a kötelező leánynegyedet kiadta, azonban ez ellen más Megyeri-
ek is tiltakoztak.54 A helyzet továbbra sem tisztázódott, hiszen 1450-ben három vá-
sáron való kikiáltással idézik meg a Kemecseieket a Megyeriek,55 s majd csak 1452-
ben sikerül csak elrendelni a határjárást a Kemecse és a mai Vasmegyer között, a 
vitát képező Bec prédium miatt.56 Igyekeztem Kemecsei Kálmánnak a többi Keme-
cseihez való viszonyát feltárni. Adatokat ugyan közöl róla Engel,57 de a családfában 
ő sem tudta elhelyezni. További adatokat róla eddig nem találtam. 

Hasonlóképp 1422-ben Kemecsei János és fiai, László és Mihály panaszolták, 
hogy Bogdányi István az őket zálogjogon megillető, és Bogdányban,58 ma Kemecse 
szomszédságában fekvő Nyírbogdányban lakó jobbágyukat összeverte.59 Szintén 
zálogjogon indított eljárást a Kemecsei család Apagyi László ellen, ugyanis azt kö-
vetelték, hogy iktassák be őket a zálogjogon megillető Zabowch birtokrészbe.60 A 
zálogjogon indított eljárások mutatják, hogy a korszakban a Kemecseiek nem csak 
politikai rangjuk felhasználásával, de vagyonukkal is szereztek földbirtokokat, hi-
szen a zálogos ügyek bizonyítják, hogy a Kemecseiek kellő vagyonnal rendelkeztek 
a térségben. A 15. században a Kemecseiek a régióban sok birtokkal rendelkeztek, 
amely szerint, a Kemecsei család volt a földesura a 15. században Apagy község-
nek,61 1435-ben Ibránynak,62 Kopócs-Apáti község63 1442-ben szerepel, mint Ke-
mecsei birtok.64 Szintén említi, hogy Rád község65 1445-ben a Kemecseiek földbir-
toka volt.66 Ugyanezeket a településeket megadja Csánki is, ezen felül hozzáteszi, 
hogy 1445-ben beiktatták a Kemecseieket még Öze67 birtokrészeibe is.68 Ugyaneb-
ben az évben viszont tiltó végzés is született a Kemecseiek ellen, hiszen Kemecsei 
Jakabot, Gyulát, Kálmánt, Simont és Mátét eltiltják Bylysthelke-hez tartozó főd 
                                                 
52KOZMA SÁNDOR: Kemecse. Kemecse 1997., 52.  
53ZsO IX., 201., 632. sz. 
54KOZMA SÁNDOR: i. m., 52. 
55LO. AA. 1450. nro. 26. 
56LO. AA. 1452. nro. 24. 
57ENGEL P.: Genealógia 
58ENGEL P.: Térkép, településkód: 6, pontkód: 15SZB20 
59ZsO IX., 100., 257. sz. 
60ZsO IX.,100., 256. sz. 
61BOROVSZKY SAMU, Magyarország vármegyéi és városai, Arcanum DVD könyvtár IV. Budapest. 2003. 
(továbbiakban: BOROVSZKY S.: Magyarország vármegyéi és városai); ENGEL P.: Térkép, településkód: 
6, pontkód: 37SZB20. 
62BOROVSZKY S.: Magyarország vármegyéi és városai.; ENGEL P.: Térkép, településkód: 6, pontkód: 
1SZB22. 
63ENGEL P.: Térkép, településkód: 7, pontkód: 8SZB20 
64BOROVSZKY S.: Magyarország vármegyéi és városai 
65ENGEL P.: Térkép, településkód: 6, pontkód: 5SZB20 
66BOROVSZKY S.: Magyarország vármegyéi és városai 
67ENGEL P.: Térkép, településkód: 7, pontkód: 18SZB20 
68CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-II-III. Arcanum DVD 
könyvtár IV. Budapest. 2003. (továbbiakban: CSÁNKI) 
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elfoglalásától.69 Az időszakban nem ez volt az egyetlen döntés, ami az ő rovásukra 
született. Egy 1459-es oklevélben arra kapunk újabb bizonyítékot, hogy a Kemecse-
iek kellő vagyonnal és hatalommal rendelkeztek ahhoz, hogy a törzsterületükhöz 
közel eső birtokokat a kezükben tudják, azonban itt a döntés ellenük született. Az 
oklevél tartalma szerint ugyanis Kállói Lőkös János és testvére Lőrinc, valamint 
Kállói Szaniszló és annak fia János nevében eltiltja Kemecsei Gyulát, Kálmánt, Si-
mont, Jakabot, Mátyást, Benedeket és Sebestyént attól, hogy megvásárolják Megyeri 
László Külgégény (Kwlgegen) nevezetű prédiumát, mivel közvetlen szomszédság 
áll fenn, és így ők előjogot élveznek.70  

A Kemecsei család nemesi mivoltát, egy a XV. század közepén, Váradi Miklós 
ispánsága idején keletkezett nemesi összeírás bizonyítja, azaz hogy Kemecsei Gyu-
la,71 és Kemecsei Sebestyén72 az ország nemesei közé tartoznak. Ez idő tájt szerez-
tek birtokot Kemecsén más családból származó nemesek. Jelenlegi ismereteink sze-
rint nem tudjuk, hogyan kaptak birtokokat Csapi Miklós fiai Zsigmond királytól új 
adományként a Szabolcs megyei Kemecsén, Ibrányban és Keresztúton, azaz a mai 
Kótajban.73 Hasonlóképpen információ hiány áll fent abból, hogyan szerzett részbir-
tokokat az Upori és a Migléczi család Kemecsén.74 Csánki szerint ugyanitt és 
Külgégényben szerzett birtokrészeket 1465-ben a Migléczi család.75 Ezekre talán a 
válasz az lehet, hogy nem igazán ismerjük a Kemecsei család házassági kapcsolatait, 
és nem tudjuk kivel milyen rokonsági fokban álltak. A kutatás jelenlegi állapotában 
megritkulni látszanak az adatok, amiket Kemecsére, vagy a Kemecsei családra vo-
natkozóan találtam. Az viszont bizonyos, hogy a Kemecsei család egyes ágaiban a 
férfiak továbbra is a közélet aktív tagjai maradtak, sőt Szabolcs megyén kívül is 
tudtak betölteni jelentős pozíciókat. Kemecsei Mikót 1483 és 1486 között Zaránd 
vármegye alispánjaként találjuk.76 A Kemecseiek törzsterületükön is megőrizték 
befolyásukat, hiszen Kemecsei Jánosnak, Cseres Györgynek, Pazonyi Sebestyénnek 
és Kemecsei Simonfi Mihálynak kellett Megyeri János és Benedek, valamint Me-
gyeri István és a néhai Megyeri László özvegye között a hozományi, nászajándéki 
javak miatt fennálló ügyben intézkednie Ulászló király parancsára 1492-ben.77  
 Ezen a hálózaton keresztül közelebbi betekintést tudtunk nyerni a 14-15. 
századi Szabolcs megye működésébe. A működésben lévő hálózaton keresztül pedig 
lehet látni azokat a törvényszerűségeket, amelyek alapján kimondható az a Kemecsei 
család esetében, hogy a társadalmi mobilitás a köznemességben belül egy létező 
dolog volt a korszakban az arra hivatottak számára, hiszen ők nem lévén tagjai egy 
úri nemzetségnek sem, képesek voltak tekintélyt és tiszteletet érdemlő pozíciókat 
betölteni, valamint ezt tovább örökíteni nemzedékeken keresztül. A XVI. század 
                                                 
69Magyar Nemzeti Levéltár Országos Diplomatikai Levéltár, Diplomatikai fényképtár 55296 (további-
akban: MNL OL DL-DF) 
70MNL OL DL-DF 55639 
71Zichy X., 470. 
72Zichy X., 471. 
73ZsO III. 307. 1152. sz. 
74KOZMA SÁNDOR: i.m.53. 
75CSÁNKI I. 
76CSÁNKI I.  
77KARLOVSZKY ENDRE – PETTKÓ BÉLA: Szabolcs vármegye levéltárának mohácsi vész előtti oklevelei, 
Nyíregyháza, 2001, 47. 
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során Szabolcs vármegyére is rávetült a török félhold árnyéka, ami Kemecse telepü-
lést és a Kemecseieket is közvetlen érintette. 
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A Kemecsei családfa78 
 

                                                 
78C. TÓTH NORBERT: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza. 2008. 190-191. 
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Nemességvizsgálat Borsod vármegye Szentpéteri járásában  

1724–1730 
 
 
 
A Magyar Királyságban a középkor időszakában fejlődött és formálódott ki, majd a 
kora-újkorban tovább differenciálódott a nemesi társadalom. Ezzel egyidős folyamat 
a nemesi kiváltság és a leszármazás igazolása, melyről már középkori okleveleink is 
tanúskodnak.1 A 16–17. század során vált általánossá az a gyakorlat, hogy az ural-
kodók (a magyar királyok és az erdélyi fejedelmek) címeres nemeslevelet adomá-
nyozva emeltek fel egyéneket a kiváltságosok közé. Mindez többnyire csak szemé-
lyes nemességet jelentett, birtokadományozással nem járt együtt, így a donáció lehe-
tősége szinte korlátlanná vált. A nemesek sorába törekvők ki is használták ezt, és 
némi anyagi ráfordítás következtében sikeres társadalmi emelkedésen mentek ke-
resztül. Voltak, akik már azt megelőzően armálist szereztek, hogy földesuruk hozzá-
járult volna a felszabadításhoz, vagy egyszerűen kijátszották az uraságot, aki egy 
időre zálogba adta a jobbágytelket a rajta élőkel együtt.2 Olyanok is akadtak, akik 
lopott vagy elkallódott armálist vásároltak, és igényeik szerint módosítva próbálták 
nemesnek elfogadtatni magukat.3 A 16–17. századi háborúk és hadseregek nyomá-
ban járó pusztítás következtében számos dokumentum enyészett el. E jelenségek 
hatására a 17–18. század fordulóján az elburjánzott köznemesi réteg átláthatatlanná, 
valós jogi hátterüket tekintve és a visszaélések miatt kétséges halmazzá változott. A 
gyanús nemesek nemcsak a nemesi társadalmat devalválták, de károsak voltak az 
állam, és a vármegye számára is. Nem utolsó sorban a sok teherrel sújtott jobbágy-
ságra nézve is, hiszen kivonták magukat az adózás és egyéb szolgálatok alól, így 
azok helyzete még inkább romlott. II. Rákóczi Ferenc kuruc államában is gondot 
jelentettek a nagyszámban előforduló gyanús nemesek, akik jelentős kárt okoztak a 
Konföderációnak. Ezért az 1708. évi sárospataki országgyűlés december 11-i ülés-
napján elrendelték, hogy ezek bizonyítsák nemesi származásukat armális levelük 
felmutatásával, vagy vármegyéjük igazolásával.4 III. Károly magyar király 1723. 

                                                 
1FÜGEDI ERIK: Verba volant… középkori nemességünk szóbelisége és az írás. Kolduló barátok, polgá-
rok, nemesek : tanulmányok a magyar középkorról. Szerk.: Fügedi Erik. Bp., 1981. 437–462. 
2KOVÁCS-VERES TAMÁS GERGELY: Források Bolyok község kora-újkori történetéből 1500–1800. Bp., 
2015. 64–67. 
3TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: A nemeslevelek feketepiaca a 18. században. Óra, szablya, nyoszolya : Élet-
mód és anyagi kultúra Magyarországon a 17–18. században. Szerk.: ZIMÁNYI VERA. Bp., 1994. 19–31. 
4RÓZSA SZILVIA: Az 1708. évi sárospataki országgyűlés története. Hegyaljai felkelés 1697 : Tanulmá-
nyok a felkelés 300. évfordulójára. Szerk.: TAMÁS EDIT. Sárospatak, 2000. 254. 
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április 23-án rendelte el az általános nemességvizsgálatot (generalis nobilium 
investigatio) Magyarországon.5 

A rendeletnek megfelelően Borsod vármegye is felállította nemességvizsgáló 
bizottságát, amely meg is kezdte működését. A vizsgálat első időszakában az ered-
ményeket különálló lapokon vezethették. A levéltárban ma meglévő nemességvizs-
gálati jegyzőkönyv egy összefűzött egységet alkot, amely első oldalszámmal indul 
ugyan, ám mégis az armalista nemesek folytatólagos vizsgálatáról beszél 
(continuatio investigationis armalistarum).6 A vármegye egész területére kiterjedő 
eljárást igyekeztek a járások (Miskolci7, Ónodi8, Szendrői, Szentpéteri) bontásában, 
azon belül is a települések sorrendjében lejegyezni. Ezt a rendező elvet azonban nem 
mindig sikerült maradéktalanul érvényesíteni. Sok esetben csak az egyes családokra 
vonatkozó bejegyzések mellé, a margóra írt településnév mutatja a lakhelyet. Más-
kor ez is elmarad, valószínűleg azért, mert a további családok is e településre valók. 
A vizsgálati jegyzőkönyvben az első bejegyzések 1724 augusztusában keltek, az 
utolsók pedig 1730 júniusában. A Szentpéteri járás alábbi falvaiból érkeztek az iga-
zolók: Alacska, Arló, Balaton, Berente, Bolyok, Center, Csépány, Domaháza, 
Felsőbarcika, Járdánháza, Kápolna, Kazinc, Kondó, Lénárddaróc, Omány, Parasz-
nya, Radostyán, Sajónémeti, Tapolcsány, Vadna, Velezd, Visnyó. 

A felsorolt településekről 97 (100%) igazoló személyt vagy családot jegyeztek 
fel, melyek a vizsgálat körének megfelelően armalista státuszúak. Az eljárás során 
az igazolók arra törekedtek, hogy nemességük kétségtelen, és gyökeres voltát bizo-
nyítsák. Közülük 60-an (61%) fel is tudta mutatni az eredeti armálist. A következő 
lépést az jelentette, hogy lehetőség szerint hiteles dokumentumokon keresztül, fiú-
ágon levezessék nemzedékrendjüket egészen az adományosig. Ez nem is jelentett 
különösebb nehézséget, ha a nemeslevél új keletűnek számított. Sokkal nehezebb 
volt ugyanezt megtenni azoknak, akiket a 16–17. század folyamán nemesítettek 
meg. A nagy időintervallum, és a bizonyító erejű dokumentumok hiánya pótolható 
volt hiteles, eskü alatt történő tanúvallomásokkal, mellyel 19 (19%) esetben éltek. 
Az eredeti nemeslevelet azonban nem mindenki tudta felmutatni, hisz az vagy elve-
szett, vagy a család ágakra bomlását követően, azok szétköltözése miatt, csak az 
egyik birtokolhatta az oklevelet. Ilyen esetben kapott szerepet az armális kihirdetését 
követően a vármegye által kiadott bizonyságlevél. Ez ugyancsak tartalmazta, hogy 
kik és mikor, melyik uralkodótól nyertek armálist. Ennek felmutatásával 12 (12%) 
alkalommal éltek. Nyolcszor (8%) került elő a korábbi földesúr által kiadott 
manumissziós levél. A járásban élő családok között olyanok is előfordultak, – 4 
(4%) alkalommal – akik más vármegyéből (Gömör, Szepes, Torna, Trencsén) köl-
töztek át az idők folyamán. Ekkor a korábbi lakóhely szerinti vármegye állított ki 
bizonyságlevelet a nemesség tényéről. Egyes családoknak már korábban is szüksége 

                                                 
5BODNÁR TAMÁS – KOVÁCS-VERES TAMÁS GERGELY: Borsod vármegye Szendrői járásának nemesség-
vizsgálata (1724–1730). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 53. (2014). 255. 
6Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Acta Nobilitaria (a továbbiakban 
MNL BAZML IV. 516. No. 1281.). 
7BODNÁR TAMÁS: Borsod vármegye Miskolci járásának nemességvizsgálata (1724–1730). A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve 51. (2012). 141–152. 
8BODNÁR TAMÁS: Borsod vármegye Ónodi járásának nemességvizsgálata (1724–1730). A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve 52. (2013). 367–376. 
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lehetett nemességének igazolására, melyről Borsod vármegye adott ki bizonyságle-
velet. Öt (5%) esetben már csak ezeket a bizonyítványokat mutatták fel. A Bán csa-
lád esetében a tanúk elmondták, hogy valóban volt nemeslevelük.9 Az armalisták a 
nemesi kiváltságok megszerzése után igyekeztek saját telket, vagy akár birtokot is 
szerezni maguknak. Kilenc (9%) alkalommal jegyezték fel, hogy a család a saját 
telkén él. Öt (5%) família donációval is rendelkezett, közülük a járdánházi 
Berencsiek saját kúriát is bírtak.10 Utóbbiak a leánynegyedet is kiadták adomány 
útján szerzett nemesi jószágukból. Három (3%) esetben arra hivatkoztak, hogy csa-
ládjukból vármegyei tisztségviselők is kikerültek, közülük az egyik a már említett 
Berencsi, akik a vármegye jegyzőkönyveire apellált, mondván ott megtalálhatók a 
hivatalviselő elődök. A Czerőle família a káptalan által készített másolattal igazolt.11 
A producenseknek nem feltétlenül kellett gyökeres bizonyítást eszközölniük, elég-
séges volt, ha csak a nemesi jogoknak folyamatos, és 60 évre visszamenő voltát 
tanúsították, ennek megfelelően járt el például a Szőcs család.12 Ha a nemességvizs-
gáló bizottság valamilyen hiányosságot, vagy ellentmondást vélt felfedezni, akkor 
további, részletesebb igazolásra utasította az érintetteket (5 esetben). Az általános 
jellemzők felvázolása után lássuk néhány szemléletes esetet. 

Atya István és János bemutatta a III. Ferdinánd király által Bécsben, 1639-ben 
kiadott, és Gömör vármegyében 1658-ban kihirdetett armálist. Ennek ellentmondott 
I. Rákóczi Ferenc és lánya Rákóczi Julianna Borbála, akik korábban Szentpéter me-
zővárosban az igazolók földesurai voltak, és csak 1699. november 30-án és decem-
ber 31-én adták ki a manumissziós levelet. A felszabadítás és az armális „nagy ösz-
szegbe”, 800 forintba került.13 

Balázs másként Nagy János és Mihály prezentálták III. Ferdinánd király 1640-
ben Balázs másként Nagy György és vele együtt fiai: István, Mihály, János, Péter és 
András részére kiadott armálist, amelyet viszont nem került kihirdetésre. Ezért be-
mutatták az 1638-ban kelt felszabadító levelüket és ajánlásukat, melyet a korábbi 
földesúr inárcsi Nagy András, Nagy másként Balázs György és felesége, valamint 
Ferenc fia részére adott ki, 500 tallérért történt felszabadításukról. A manumissziós 
levélben Ferenc fia ugyan szerepel, de az armálisban lévő fiai között nem található, 
ezért a vármegye közgyűléséhez utasították.14 

A Deák család 1634-ben kelt armálisa nem került kihirdetésre, így őket elutasí-
tották.15 

Deák János, Gergely és István bemutatta a II. Ferdinánd király által 1634-ben 
kiadott armálist, melyet nem publikáltak, ezt a bizottság nem is fogadta el.16 

Dubovay Mátyás elővezette az 1693. október 8-án, a Szepes vármegyei 
Szepescsütörtökhely faluban kelt hiteles bizonyságlevelét igaz és kétségtelen nemes-

                                                 
9MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 13. 
10MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 9. 
11MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 42. 
12MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 47. 
13MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 41. 
14MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 9. 
15MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 10. 
16MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 42. 
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ségéről. A Szepes vármegyében gyökerező és akkoriban is élő nemzetség már kellő-
képpen tanúsította nemességét.17 

Hegyi másként Tóth János bemutatta az 1630-ban kiadott, és Pest vármegyében 
1639-ben kihirdetett armálisát. Családnevének változását tanúvallomásokkal igazol-
ta, de sem leszármazását, sem a Pesten való lakását nem tudta hitelt érdemlően bizo-
nyítani, így elutasították.18 

A Jászberényi família 1677-ben nyert armálist, amelyet csak az aktuális nemes-
ségvizsgálat idején hirdetettek ki.19 

Lászlófalvai Soós Márton, János, Gergely és István eredetiben hozta el a II. 
Ferdinánd király által Bécsben 1635. január 5-én kiadott és Borsod vármegyében, 
Szendrő mezővárosban 1669. augusztus 3-án kihirdetett armálist. Kapta Lászlófalvai 
Soós Márton és fia Péter. Nehézséget jelentett, hogy csak sokára történt meg a kihir-
detés, de ez abból adódott, hogy a földesúrtól csak 1669. augusztus 17-én kaptak 
manumissziós levelet, melyet eredetiben be is mutattak. Ezt ugyancsak nehezmé-
nyezték, mivel az armális szerzés és annak kihirdetése után kelt, de végül elfogad-
ták.20 

Nagy másként Thót János és fiai: Mihály, János és István bemutatták II. Mátyás 
király 1613. április 6-án Pozsonyban kiadott és 1614. április 29-én Abaújvár várme-
gyében Gönc mezővárosban kihirdetett armálisát, melyet Kátha János és Thót Pál 
nyert. Hiteles tanúvallomásokkal elégségesen bizonyították leszármazásukat, de a 
Nagy családnevet jogtalanul vették fel. A nemesi előjogok használatában vannak, 
így elfogadták.21 

Nagystefán másként Kondó István Miskolcról, Gergely Csátról és egy másik 
István Igriciről bemutatta az 1630-ban kiadott és kihirdetett armálist. Ezt Nagystefán 
Mátyás, általa neje Kristóf Margit, valamint testvérei: János és Balázs kapták. A 
felvonultatott tanúk bizonyították, hogy korábban a Nagystefán, később pedig a 
Kondó családnevet használták.22 

A Rétiek 1632-ben nyertek nemeslevelet, amelyet nem hirdettettek ki, ennek el-
lenére a jegyzőkönyv szerint nevüket és nemesi jogaikat megtartották.23 

A Soltész másként Nagy család 1638-ban szerzett armálist. A leszármazottak 
tanúvallomásokkal igazolták genealógiájukat az adományosokhoz, valamint, hogy 
már az elődeik is a Soltész másként Nagy vezetékneveket használták.24 

Suba másként Hercsik György bemutatta a III. Ferdinánd király által Bécsben 
1637. május 13-án kiadott és Torna vármegyében, 1638. március 24-én kihirdetett 
armálist. Az adományosok: Hercsik Gergely, felesége Borbála, továbbá lányai: 
Erzsébet, Judit és Borbála. Tanúvallomásokkal bizonyította leszármazását és a 

                                                 
17MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 45. 
18MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 28. 
19MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 91. 
20MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 47. 
21MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 14. 
22MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 37–38. 
23MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 46. 
24MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 14. 
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nemesi jogok folyamatos használatát, valamint, hogy a Suba vezetéknév a mosto-
haapja elődei által lett belefestve az armálisba.25 

A Széles család armálisa esetében a kihirdetési záradék kétséges volt.26 
Ujj Péter prezentálta I. Lipót király 1662-ben Balázs Mihály, felesége Ujj Orso-

lya, fiai: István és Péter, nemkülönben Ujj Balázs, felesége Balázs Ilona, fiaik: Péter, 
András, lányaik: Orsolya és Anna, valamint Ujj Péter és felesége Szer Dorottya, 
nemkülönben lányaik: Zsófia és Dorottya részére kiadott armálist, amely azonban 
nem került kihirdetésre. Elővezették Szemere Zsigmond korábbi földesúr felszabadí-
tó levelét 1663-ból, melyet Ujj Péter és Balázs részére adott ki, erről a jászói kon-
vent készített hiteles másolatot.27 

Varga másként Kiss János a fiaival, Istvánnal és Jánossal bemutatták Borsod 
vármegye 1658. május 9-én Szendrőben kelt bizonyságlevelét, amely a III. Ferdi-
nánd király által Bécsben, 1656. augusztus 17-én kiadott armális kihirdetéséről szólt. 
Tanúvallomásokkal bizonyították leszármazásukat az adományoshoz, és, hogy a 
Varga nevet mesterségük után vették fel.28 

Az igazolók tehát felmutatták a nemességszerzésre vonatkozó dokumentumot, 
majd főként tanúvallomások segítségével bizonyították az adományostól eredő ge-
nealógiájukat, ezzel gyökeres bizonyítást téve. Mások azonban, akik hiányában vol-
tak az ehhez szükséges dokumentumoknak, és megfelelő tanúkat sem találtak, azok 
csak a két emberöltőre, vagyis 60 évre visszamenően a nemesi jogok használatát 
mutatták ki, amely jóva0l egyszerűbb volt. Abban az esetben nem kellett a leszár-
mazást bizonyítani, ha maga az adományos igazolt, vagy annak fia, aki még gyer-
mekként került bele az oklevélbe. 
 

                                                 
25MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 42. 
26MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 9. 
27MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 9. Ld: FORGON MIHÁLY: Gömör-Kishont vármegye nemes 
családai. I. Kolozsvár, 1909. 66. 
28MNL BAZML IV. 516. No. 1281. 13. 
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SZÁLKAI TAMÁS 
 
 

Források és adatok a Bihar vármegyei adószedés kora újkori 
történetéhez 

 
 

Bihar vármegye török alóli felszabadulása utáni szervezeti újraalakításának egyik 
első lépéseként a fennmaradt települések adóztatási célzatú összeírását végezték el 
1692-ben.1 A vármegye 18. századi dokumentumai között jelentős mennyiséget 
képvisel a perceptorátus iratanyaga,2 de természetesen a közgyűlési iratok között is 
nagy mennyiségű kapcsolódó tétel található.3 Annak ellenére, hogy az 
adóösszeírásokat gyakran hasznosítják a helytörténeti kutatások során,4 az adószedés 
mint folyamat eddig kimaradt a vizsgálatokból. Köszönhető ez talán annak, hogy az 
adószedői hivatal iratai a második világháború során részben összekeveredtek és 
megsemmisültek, illetve, hogy a levéltár ismertető leltára szerint „a kivetést követő 
adóbehajtás menete – iratok hiányában – Biharban nem rajzolható meg”.5 A most 
közlésre szánt források hátterének bemutatását célzó kutatás nem törekedhetett a 
teljességre, mégis számos adat feltárásra került, amelyek alapján nagy vonalakban 
mégis felvázolható a bihari adószedés folyamatának 18. századi története.  

 
 
 

                                                 
1Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. U44 Bihar (1692). Közli Mezősi Károly: Bihar 
vármegye a török uralom megszűnése idején. Bp., 1943. 
2Az iratok terjedelme 6,65 iratfolyóméter, aminek egyharmadát a számadások teszik ki, a fennmaradó 
részt különböző típusú összeírások adják. Az iratok mai rendszerét 1964–1966-ban LOK utasításra 
alakították ki. Az a) állagban a „vegyes összeírások” kaptak helyet. Itt helyezték el a zsidókat számba 
vevő, valamint a pestisösszeírásokat. Ide kerültek a máshonnan kiemelt (pl. Csákyak keresztszegi 
uradalmának összeírása), vagy az ajándékozás útján bekerült conscriptiók (az 1552. évi bihari 
dicajegyzék másolata), az egyetlen fennmaradt himlőoltás összeírás (Sárréti járás) és az 1828. évi 
országos összeírás települési összesítői. A b) állag „Adóösszeírások” címszó alatt tulajdonképpen a 
házi (néhány esetben a militaris) cassa számára készült 18. századi összeírási íveket tartalmazza. A c) 
állagban a nemesi hozzájárulásokkal kapcsolatos conscriptiók találhatóak. A d)-ben kaptak helyet a 
perceptorátus iratainak töredékei: házipénztári mellékletek (kérvények, alamizsnaügyek stb.), valamint 
évenkénti költségvetések, számadások. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára. IV. A. 4. 
3A jegyzőkönyvekhez kapcsolódó iratok között külön kezelték az adózással kapcsolatos ügyeket, 
azokat külön fasciculusba gyűjtötték. Ez az iratkezelés többszöri módosítása során sem változott. MNL 
HBML IV. A. 1.  
4A levéltári kutatásokon alapuló helytörténeti monográfiák felsorolására itt nincs mód. A 
magánföldesúri birtokokon élő jobbágyság terheit vizsgálta Papp Klára: Biharország jobbágynépe. 
Debrecen, 1998. 
5Pontatlanságai ellenére a legtöbb információt közli a témában A helytörténetírás levéltári forrásai 
Hajdú-Biharban 1848-ig. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 3. Szerkesztette: Komoróczy 
György. Debrecen, 1972. 44–48. 
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Korrupció Biharban, avagy a megszüntetett végrehajtó biztosi tisztség6 
 
„Szegény contribuens ember sem vármegye, sem militaris, sem földes uraság 
tisztjeinek semminemű ajándékkal nem tartozik, melyet jól elméjére kell adni…” – 
írja Baranyi Miklós Bihar vármegye váradi járásának főszolgabírája 1771. 
januárjában, majd azért hozzáteszi: „egyéb iránt ami Istené Istennek, ami a királyé a 
királynak, ami a földes úré a földes úrnak kell adni serényen és zugolódás nélkül.” 
Az idézet rávilágít arra a problémakörre, ami jelen forrásközlés apropóját adja, azaz 
az adószedés szükségességét és az ehhez kapcsolódó folyamatokban – úgy tűnik 
időről-időre szükségszerűen újból – előforduló hivatali korrupció témakörét. 
 Már 1721-ben szabályrendeletet hozott a vármegye arról, hogy a kvártélyok 
kivetése és az adókivetés megállapítása nyilvános gyűlésben történjék,7 s hogy a 
terhek egyenlő elosztása céljából – „az országban levő több nemes vármegyék 
módja szerént” – háromévente összeírást kell végezni.8 A vármegye 1745. évi – 
később többször megújított – szervezési szabályrendeletének több pontja vonatkozik 
az adózás szabályozására.9  

A conscriptorok mindig előre kiadott utasítás alapján, előre megjelölt 
időpontban10 a „helység lajstromának” kézhezvétele után, az adott településen 
kijelölt helyszínen vették számba a – hit letételére kötelezett – lakosság vagyonát.11  
Az összeírás alapján az adót a megyei jegyző utasítása szerint hivatalosan az 
adószedők és a szolgabírák gyűjtötték be.  Az eredeti tervezet megváltoztatását az 
illetékes szolgabíró jelentése alapján a közgyűlés módosíthatta, vagy „rendkívül 
sürgető” esetben az alispán. A perceptorok által két példányban elkészített 
számadásokat12 a megyei közgyűlés jóváhagyása után kellett a Helytartótanácsnak 
továbbítani. Az adószedők hivatalának helyéül a közbiztonság szempontjából kiváló 
Váradot jelölték meg, „hogy a cassát valamely veszedelem ne érje.”13 

A megye szolgálatában álló járási particularis perceptorok munkáját az 
egyes településeken működő – munkájukért cserébe adómentességet élvező14 – 

                                                 
6A Levéltári Szemle 2017/1. számában megjelent tanulmány rövidített változata. 
7IV. A. 1/a. 4. k. 13–14. 
8Bihar vármegye statútumai 1757. 27. 
9Az eredeti statútumot jelentősebb módosítása volt az 1757. évi, amin kisebb változásokat ejtettek 
1760-ban és 1769-ben. Ez a szabályozás maradt hatályban 1782-ig. Kiadva: Bihar vármegye statútumai 
1757. Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: Szálkai Tamás. Debrecen, 
2012. 10–11. 
10Több napig tartó munka esetén a szállást és ellátást az adott település biztosította. Sárándon pl. 1775-
ben az előre megjelölt napon nem érkeztek meg az összeírók – pedig a jegyző előző nap át is ment, a 
szomszéd faluba érdeklődni – így a számukra készített ételt és 8 icce bort – hogy „el ne vesszen” – a 
falu elöljárói a szakács asszonyokkal együtt fogyasztották el. V. 667/a. 1. d. Az iratok évrendben 
követik egymást. 1774. évi csapszéki számadás. 
11Jellemző, hogy egy 1723. évi instrukció szerint az esketés előtt az összeíróknak el kellett „igazítani” 
az adózókat, hogy hamis bevallás esetén kalodában a falu népe előtt „csapattatnak meg.” IV. A. 1/b. 9. 
Fasc. VII. 1723. 
12Már az 1715. évi LVII. tc. 1 §-a kötelezővé tette az adószedésben részt vevő hivatalnokok évenkénti 
számadásainak elkészítését.  
13Bihar vármegye statútumai 1757. 27. 
14Az adóösszeírásokban külön feltüntették a perceptorokat. IV. A. 4/b. 
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adószedők15 segítették, akik nyilvántartották a befizetéseket és elmaradásokat, de az 
adó beszolgáltatásáért végső soron a helyi bírák feleltek. Az 1745. évi statútum 
szerint a falu bírája tartozott minden jövedelemről a szolgabíró és egy esküdt előtt 
elszámolni. A portio-t a bíró elvileg arányos mértékben, fejenként rótta ki, a 
contributionalis és domestica cassa felé történő befizetéseket külön-külön, a 
„szegény embernél lejendő különös palétára” is fel kellett vezetni.16 Sáránd 
mezőváros adószedőinek 18. század végi igen részletes lajstromai alapján tudjuk, 
hogy a lakosság különböző időpontokban törlesztett az ekkor negyedévente 
begyűjtött adóból.17 Ez a helyzet vélhetően a megye más településein is előfordult, 
legalábbis erre utal a bírák számára küldött, gyakran ismétlődő felszólítások sora a 
szolgabírák currenseiben.18 Ennek ellenére a lakosok sok esetben nem tudták időre 
kifizetni a kirótt adóösszeget,19 amint erről a vármegyei jegyzőkönyvek és a meg-
megújuló végrehajtási utasítások évről-évre tudósítanak.  

A bírói elszámolások utóbb a vármegyei perceptorhoz kerültek, aki egy 
1727. évi – a Helytartótanács utasítása alapján hozott – szabályrendelet szerint a 
pénztár bevételeinek és kiadásainak kezelésére volt kötelezve,20 egy személyben volt 
tehát számvevő és számvivő. A 18. század második felében a hivatali struktúra 
egyre sokrétűbbé vált: a járásokban particularis perceptorok is működtek, s az 
iratokban is officium perceptoratus-ról olvashatunk, ahol a számviteli gazdálkodást 
már külön választották, melynek élén a főszámvevő (rationum exactor) állt.21 
 Az adóhátralékok behajtását a közgyűlés rendelhette el, amit a végrehajtás 
megkezdése előtt két héttel ki kellett hirdetni a településeken.22 Mivel azonban az 
elmaradások behajtása a perceptorátusnak igen nagy terhet jelentett, a 18. század 
közepétől mind a házi, mind a hadi pénztár23 executor commissariusokat, végrehajtó 
biztosokat (tehát külön bellicus commissariusokat is)24 alkalmaztak, később pedig 
csak végrehajtókat, akik részletesen kifejtett instrukciók alapján végezték 
munkájukat.25 
                                                 
15Feladatuk inkább a nyilvántartás volt. Magyarul palétásoknak hívták őket.  
16A helységek számadásainak elkészítését Mária Terézia részletesen szabályozta. V. 637/a. 14. k. 75–
80. Ez alapján készültek a lentebbi sárándi számadások is.  
17V. 667/a. 1. d. 1785/86. 
18V. 637/a. 14. k. 50. 
19A már említett – kellően részletes – sárándi nyilvántartásból pl. kiderül, hogy a településre az 
1785/86. adóévben mért 626 Rhénes forint 26 krajcárból (ebből domesticalis 125 Rft 20 kr.) csak 536 
Rft 14 kr.-t (ebből domesticalis 115 Rft 21 kr.) teljesítettek, ami a kasszába fizetett összeg (503 Rft 55 
kr.) mellett tartalmazza az adószedő fizetését (6 Rft), útiköltséget, sőt még a pénz szállítására szolgáló 
zacskók árát (1 Rft 44 kr.) is. 
V. 667/a. 1. d. 1785/86. 
20IV. A. 1/a. 4. k. 13–14. 
21IV. A. 1/a. 21. k. 15.  
22A források szerint az előzetes bejelentés nem valósult meg, hiszen így fordulhatott elő, hogy egy-egy 
települést akár évente nyolcszor is meglátogatott a comissarius. Ld. lentebb Nyitrai László ügyét. 
23A két pénztár szétválasztását a Magyar Kamara már 1731-ben elrendelte.  
24A bellicus comissariusok a váradi katonai commendans felügyelete alatt álltak. Az 1759. évi 
instrukció szerint executor napi 8, a katonák napi 5 krajcár illetményt kaptak, a commendans részére 
helységenként 1 garast kellett adni. Itt is kikötötték, hogy a comissarius „napjában többet ne vegyen és 
ennek színe alatt valami kereskedést ne indítson…” IV. A. 1/b. 18. Fasc. IV. 1759. 
25Módosított instrukciók: 1759: IV. A. 1/b. 18. Fasc. IV. 1759.; 1771: uo. S. Fasc. II. 1771.; 1780: uo. 
561. Fasc. I. 1780. 
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 Az 1771. február 26-án készült utasítás 12 pontban foglalja össze az 
executor commissariusok feladatait. A generalis perceptortól kapott részletes 
lajstrom és előzetes alispáni jóváhagyás után szálltak ki a biztosok 3-5 fő executor 
katona, vagy megyei alkalmazott kíséretében. Szállást, ételt és napidíjat mindig a 
tartozást felhalmozók biztosítottak számukra.26 Gördülékeny behajtás esetén az 
executorok más szomszédos településekre a biztos nélkül is átküldhetőek voltak „jó 
instructioval”. A behajtást addig kellett folytatni, amíg a tartozás nagyobb részét be 
nem gyűjtötték. A beszedést mindig a legnagyobb tartozást felhalmozó gazdáknál 
kellett kezdeni, ahol legalább az – executio ideje alatt naponta szedendő – 
executionalis garas behajtását elvárták. Ezt a bírónak történő átadást követően az 
elmaradás lefaragására fordították. Tiltották a behajtás során a károkozást, a 
„veríssel, káromlással” szitkozódást. A commissariusnak a begyűjtött adóval együtt 
hetente „kisded” cédulákra írt jelentést kellett tennie a perceptornak és az alipánnak, 
feltüntetve melyik nap, hol és milyen eredményt ért el az executio. 
 A biztosok számára a végrehajtás ideje alatt napi kétszeri két tál ételt és 1 
icce bort kellett biztosítani, valamint 2 garas napidíjat. A végrehajtást végző 
katonáknak az első héten kétszeri étel járt ital nélkül, a második héttől kezdve a hadi 
regulamentum szerint egy icce bor, vagy két icce ser, vagy ezek helyett egy garas 
járt. A megyei tisztviselők ellátása azonos módon történt, viszont a második héttől 
már nem kapták az 1 garas napidíjat, mivel a megyétől egyébként is fizetést kaptak. 
Külön kiemeli az utasítás, hogy a végrehajtást végzők az ételek közt nem 
válogathatnak, hanem „amilyennel a tisztességes gazda ember szokott élni, 
megelégedgyenek.”27 

A jelek szerint az utasításokat azonban nem tartották be. Úgy látszik, hogy a 
nagy összegek beszedésével megbízott végrehajtó biztosok – és az őket segítő 
katonák – becsületessége a források tükrében erősen megkérdőjelezhető volt.  

Érdemes áttekinteni egy ilyen korrupciós ügyet,28 hogy lássuk, mi vezetett 
az executor comissarius tisztének megszüntetéséhez. Hosszasan vizsgálta a 
vármegye 1753-ban két biztos ügyét, akik hét faluban követtek el visszaéléseket. 
Különösen Nyitrai Lászlóra volt sok panasz, aki 1750 és 1753 között hat helyen 
okozott károkat, amiket röviden így foglalhatunk össze: 

Gyapju faluban a biztos hetedmagával mulatott, majd a település 200 Ft 
tartozását behajtva távozott. A problémát az jelentette, amikor néhány hónap múlva 
másik commissarius érkezett, aki szintén követelte ugyanazt az összeget, amit a bíró 
félelmében újból kifizetett. Szentmiklóson 1750-ben hat alkalommal járt, ahol pénzt 
vett fel kölcsön – általában titokban, „discretioba” –, egy alkalommal pedig 
egymaga megivott 17 icce bort, amit végül a bíró fizetett ki a kocsmárosnak, sőt 
még egy 15 krajcár értékű keszkenőt is kapott. Madarason öt alkalommal 96 polturát 
és 4 máriást vett fel, valamint a számlájára róttak 6 icce bort is. Nyitrai comissarius 
Keresztszegen is „gyakran megh fordulván” egyszer egy icce vajat, másszor 4 icce 
bort, egy másik esetben pedig 20 polturát kapott. Egyszer egy katonával jelent meg, 
s egy napra 8 adag ételt kért, részben természetben, részben készpénzben. Itt annyi 
                                                 
26Az adós gazdák terheinek enyhítésére a commissarius szállását és ételét és napidíját 3-4, az 
executorokét 2-3 gazdától kell beszedni. 
27IV. A. 1/b. S. Fasc. II. 1771. 
28IV. A. 1/b. B. Fasc. IV. 1753. 
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ajándékot kapott, hogy a helyiek már fel sem jegyezték részletesen. Ezzel szemben 
Rojton rendszeresen lejegyezték Nyitrai „igényeit.” 1750-ben egy köböl búzát, egy 
bárányt és egy nyulat, valamint egy icce vajat kapott. Négy máriást is kért, amiből 
egyet később meg is adott. A fennmaradó összeget számonkérő bírót pedig 
megütötte. A következő évben két csirke, egy nyúl és egy bárány volt az „ajándék”, 
máskor, ha a bíró bárányt nem tudott venni, a comissarius megelégedett a jószág 
pénzbeli értékével is. 1752-ben szintén egy bárányt, egy köböl kukoricát és 8 icce 
bort kapott a helyiektől. Ugrára 1753 húsvétja előtt érkezett két katona kíséretében, 
de az „innepekre Váradra bémenvén” hat napig nem volt jelen, ám a napidíjat erre az 
időszakra is követelte, ráadásul készpénzben. A katonák is pénzben kérték a díjat, 
végezetül ebédre még egy „ruczát” is kívántak. Emellett szinte elenyészőnek tűnik 
Kolonics commissarius kihágása, aki Géres lakóitól távolléte idejére is napidíjat 
követelt. 

A fentebbi eset fényében érthetőek Baranyi alispán 1773 februárjában kelt sorai 
(szövegét ld. a 2. mellékletben),29 amelyek rávilágítanak a visszaélések mértékére. 
El lehet képzelni mekkora károkat okozhatott, ha a végrehajtó biztosok 
szekérszámra hordatták haza a természetbeni ajándékokat – lábas jószágokat, lisztet, 
kását stb. –, s a meghatározott napidíjak többszörösét is felvették. Példájuk 
„ragadós” volt, mert hasonló kisebb visszaéléseket követtek el a végrehajtást segítő 
katonák is, valamint a bellicus executorok is. Az üggyel a közgyűlés is foglalkozott: 
határozatban rögzítették a commissariusi hivatal megszüntetését és rögzítették a 
végrehajtásban 1773-ban elrendelt változtatásokat.30  

Az 1773 nyarán kiadott alispáni körlevél szerint az adószedés feladata a bírák 
kötelessége, az executio megtörténtéért is ők a felelősek: számukra a határozat 
kemény büntetést helyezett kilátásba a behajtás elodázására tett kísérletért. Az 
executor eszerint vagy reguláris katona, vagy – ennek hiányában – a vármegye 
megbízott tisztviselője, vagy bérelt katonája, aki a helyi bíróval, jegyzővel és 
esküdttel járja végig a restantiariusok házait. Az executio-t a helység kisbírója, vagy 
fegyveresei útján kell kihirdetni. A továbbra sem fizetőket kalodázással, láncra 
veréssel, éheztetéssel (!) kell teljesítésre kényszeríteni, legvégső esetben 
zálogolással lehet őket sújtani.31  

Azt, hogy a végrehajtás ennek hatására sem működött sokkal tökéletesebben, 
bizonyítja az executor katonáknak kiadott újabb utasítás 1780-ból, ami az új 
rendszer módosított feltételeit rögzíti.32 Eszerint a generalis perceptor osztja szét és 
irányítja a végrehajtókat33 a particularis perceptorokhoz, ahol az elmaradásokat 
tartalmazó lajstromokat megkapják. Az egyes településeken a – korábbiakhoz 
hasonlóan – az elöljárókkal kell a házakat végigjárva beszedni az elmaradásokat, a 
lakosokat sürgetéssel, fenyegetéssel kell ösztönözni, indokolt esetben a helyszínen 
kalodába zárni és zálogot venni is van felhatalmazásuk. Amennyiben egy hét alatt 
nem fejeződne be az executio, jelenteni kell a perceptornak, hogy esetlegesen a bíró 

                                                 
29V. 637/a. 14. k. 15–16. 
30Uo. 
31V. 637/a. 14. k. 27–28. 
32IV. A. 1/b. 561. Fasc. I. 1780. 
33A korábbihoz hasonlóan amennyiben reguláris katona nem áll rendelkezésre, a végrehajtást a 
vármegye szolgálatában álló személy is végezheti. 
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ösztönzése ügyében intézkedni tudjon, egyébként a kintlevőségek behajtásáig az 
executornak az adott településen kell maradni. Kifejezetten a bírók korrupciós 
kísérleteire utalnak azok a megjegyzések, amelyek a bírák „korhelyeskedéseinek”, 
ajándékkal történő megvesztegetési szándékának azonnali jelentését írják elő. Az 
elmaradások teljes beszedéséig tilos a végrehajtást végző személy számára 
„korcsmákon mulatni”, ajándékot elfogadni, sőt, a nem együttműködő, vagy 
korrupcióra buzdító bírák viselkedését a particularis perceptornak jelenteni kell. Az 
executorok érkezését és távozását a helyi nótáriusnak kellett nyilvántartani és a 
particularis perceptornak megküldeni. A reguláris katonák napi fejadagja a hatályos 
katonai regulamentum szerint történt, a vármegyei alkalmazottak – a korábbiaknak 
megfelelően – kevesebb ellátásban részesültek. 

Az elmaradt adó behajtásának módjára célzó utasítások Bihar vármegye 18. 
századi történetének olyan, olykor korrupcióval is átszínezett mozzanatait villantják 
fel, amelyek későbbi, alaposabb hivataltörténeti kutatások során is jól használhatóak 
lesznek. 

 
Mellékletek 
 
1. A végrehajtást végző biztosok utasítása34 
1771. február 26. 
 
Executor commissariusok instructioja 
 
1mo. Az restantiának specificatioját a generalis contributionalis perceptortul kezihez 
vivén, magát a viczeispánnak minekelőtte executiora kimenne, béjelentse és az 
executor onnan kiadandó inviatio szerént kezgye, s continuállya. 
 
2do. Nagyobb helységekben, ahol notabilis restantiák lésznek, harmad-, negyed-, és 
respective ötödmagával is valamely ideig lehet, amég tudniillik a bíráknak és 
contribuens lakosoknak a restantiák complánátiójában effectussal való igykezetit 
nem tapasztallya, ellenben midőn az olyan igyekezetet valósággal látná, usque 
effectivam complánátionem, másod-, vagy respective harmadmagával ott maradván, 
a több vele lévő executorokat más szomszéd restáns helyre külgye, jó instructioval. 
 
3tio. Minek előtte a restantiát, ha nem egészlen is, legalább nagyobb résziben 
valamely communitás nem complánállya, addig a helységbűl semmi szín alatt az 
executiot el ne vigye, hanem, ha a bíráknak helyes okokbúl való repraesentátiojokra 
az executionak interimális suspensioja iránt commissiót venne, mely commissiót 
maga legitimátiojára megtartani szükséges. 
 
4to. Minden helységben ahová executiora bémegyen, ezt a rendes módon tarcsa és 
directioja alatt lévő executorokkal okvetetlen megtartassa, mihelyt az helységben 
béirkezék, a bírónál bemenetelét megjelentvén, magának és vele lévőknek a 
restántiárius gazdáknak szállást rendeltessen és semmikkippen a közönséges falu 

                                                 
34IV. A. 1/b. S. Fasc. II. 1771. 
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házához, vagy a bíróhoz ne szállyon, hacsak későn estve nem esik az helységbe való 
érkezése, még aznap, azonnal reális executiohoz fogjon a főbíróval, nótáriussal – 
ahol vagyon – és egy-két esküdt emberrel azon restantiáriusok házához mennyen, 
akik legtöbbel tartoznak és restálnak és mindaddig onnat ne távozzék, még legalább 
akkor nap az executionális egy garast a restáló le nem teszi, mely executionális 
garasnak neveztetik ugyan, de nem az executoroké, hanem a contributionális fejiben 
a bíró kezében adattatik, melyet a bíró az portio lajstromában azonnal feljegyeztetni 
tartozik. Ezt pedig az executionak elkezdett első hetiben, de 
 
5to. Ha történnék az executionak második hétre kelve is ugyanazon helységben 
megmaradni, akkor naponként az executionak tartása alatt mindvégig két hét 
executionális garasok fizetísire kell a restántiárius gazdákat rá venni és azt mind a 
kettőt in defalcationem restantiae a fellyebb megírt mód szerént a bíró kezében adni. 
 
6to. Amidőn reguláris militiábul lésznek az executor katonák, azoknak 
akomodátiojok légyen in conformitate belli regulamenti militaris, úgymint az 
executionak első hetiben mindennap kétszeri jóllakásra való elegendő főtt ítel, 
kenyírrel edgyütt, ital nélkül, második hetiben pedig és azután az executionak 
végéig a regulamentalis tartás mellett, naponkint minden személyre fog adattatni a 
közlegénynek egy icze bor, vagy két icze sere, amelyet tudniillik a lakos embernek 
könnyebb megszerezni, amint is a választás nem az executor katonán, hanem az 
executiot szenvedő contribuensek minden icze bor, vagy minden két icze ser helyett 
regulamentaliter in natura ad restrictum pedem compelláló orális portziókhoz képest, 
úgy az közkatonáknak is egy-egy garast naponként a restantiarius contribuensek 
tartoznak fizetni, akármeddig is tartsék az executio, a fellyebb megjegyzett 
punctumnál többet az executorok nem vehetnek fel. 
 
7mo. Minthogy némelykor in defectu regulatae militiae domesticus executorokat 
kelletik felvenni, azok iránt ilyen rendelése vagyon a tekintetes nemes vármegyének, 
tudniillik ezeknek is, az executionak első hetiben adattassék kétszer jóllakásra való 
főtt ítel kenyírrel edgyütt, ital nélkül, emellett pedig egy garas, ha törtínik 
ugyanazon helységben második hétre kelve is a restantiák miatt is megmaradni, 
tehát azon második hétben és annak utána valamég az executio ottan tartand, minden 
személyre tartoznak a restantiáriusok az étel és kenyér mellett, egy-egy icze bort is 
adni, minden készpénz, diurnum nélkül, minthogy az ilyen domestica executiora a 
tekintetes nemes vármegye fizetett szolgái szoktak fordíttatni, kiknek esztendős 
fizetések az executio idején, úgy mint más szolgálat idejének alkalmatosságával. 
 
8vo. Magának az commissariusnak az executionak kezdetitűl fogva mindvégig 
egyaránt tartoznak a restantiáriusok naponkint ebídgyére elégséges és alkalmatos két 
tál ételt és egy icze bort, vocsorára is hasonlóképpen két tál ítelt és egy icze bort, 
titulo diurni pedig két garast, ezen maga diurnumát, úgy az domesticusok 
executorok minden napi garasát naponként megvégye, értvén azon az executionális 
garason kívül, melyet a regulamentum szerént minden executio alá vett gazdával, az 
helység bírája kezében kell, in defalcationem contributionalis fizetni. 
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9no. Valamit maga az commissarius az ítelben (avagy, ha maga akar főzni) az 
ítelben való requisitumokban felettébb nem válogathat és magát különösen valamely 
kölcsiges eledelnek nevire nem kérheti, úgy az executoroknak olyan válogatást, akár 
reguláris militiábul valók, akár pedig domesticusok, meg ne engedgye, hanem a 
faluban találtatható – testnek táplálására alkalmatos és tisztességes – ítellel, 
amilyennel a tisztességes gazda ember szokott élni, megelégedgyenek, az ítelt sem 
edgyiknek, sem másiknak, valamint magának is commissáriusnak pínzül felváltani 
semmi szín alatt nem szabad, hanem azt in natura kelletik okvetetlen kivenni. 
Hasonlóképpen nem lészen bort is pénzül felvenni másutt, hanem ahol sem bor, sem 
ser nem lévén, regulamentum szerént egy garasával compenzállyák a contribuensek, 
úgy, hogy ha szintén három polturán, vagy nígyen kelne is a korcsmákon a bornak 
iczéje, annak megváltása fellyebb, mindazáltal a contribuens egy garasnál többet 
fizetni nem tartozik, ha in natura praestállya. 
 
10mo. Mivel magát a commissariust egy gazdának, főként a szegények közül tartani 
igen terhes volna, sőt némelynek csak executor katonának tartása is nagy romlására 
esnek, azért rendeltessen magának proportionále három, négy és több gazdát, úgy az 
executoroknak is kettőt és respective hármat, kik a bíró rendelése szerint magát a 
commissáriust és az executorokat naponkint kielégítsék: egyik ételét, másik italát, 
harmadik pénzt adván, amit az ilyen competentiát naprul-napra accumulálni és 
főként a diurnumát a contribuenseknél pretentioban elhadni tellyességgel meg nem 
engedtetik, hanem azt naponként kell exigálni, amellett valahány gazdánál lésznek 
elrendelve, mindazoktul a contributioban adandó garast, második hétre pedig a két 
garast valami úton-módon csak megvegyék és a bíró kezében adassék, 
szorgalmaztatván őket untalan a bírókkal edgyütt a fizetésre, amint is akár 
alkalmatos, akár alkalmatlan idő légyen, az házban, vagy a korcsmán ne üllyenek, 
hanem a contribuenseket szüntelen és in portione a fizetésre ösztönözzék, kárt 
mindazonáltal sehol ne tegyenek és veríssel, káromlással és mocskos szidalmazással 
ne illessék, ha történnék a commissárius egy nap két vagy több helyeken is 
megfordulni, maga diurnumát mindazáltal csak egy helyen vegye fel arra a napra, ott 
tudniillik, ahol azon napnak nagyobb részét az executorokkal edgyütt eltölti, kiknek 
hasonlóképpen két, vagy három, vagy több diurnumot ételben, italban, vagy ennek 
váltságában egy nap, valami szín alatt felvenni, semmi szín alatt ne engedgye. 
 
11mo. Ha úgy tetszik nékiek a helységben való bémenetelkor egy-két lövés által 
érkezéseket a falu végén sürgettethetik, de a lövésírt semmit ne vegyenek, sub poena 
refusionis dupplii az emberek között mindazáltal, az uczákon annyival inkább az 
házakban tellyességgel ne lövöldözzenek. Minden héten a viceispánt és a perceptort 
az exigált contributiorúl és hollételekrül tudósítsák, specifice feljegyezvén, mely nap 
micsoda helyben hányadmagával mentek és ott meddig voltak. S azáltal a 
contributionális pénzbül mennyit exigáltak, mely relatiokat kisded czédulában a 
contributiokkal béjövöktűl okvetetlen elkülgyék, minthogy pedig a commissáriusnak 
diurnuma nem sok, s abból a papírosra, spanyolviaszra kölcséget tenni terhére volna, 
a relátiohoz megkívántató papíros perceptor uramtul fog kiadattatni, mely 
relatiokkal a maga diurnualis lajstroma is megegyezzék, csak az reábízottattakban 
hűségesen járjon el. Assecurátus legyen abban, hogy a tekintetes nemes vármegye 
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fáradságát fogja remunerálni diurnumán kívül, melyből a papírosra való kölcség 
bűvön kitellyék. Ellenben 
 
12mo. Ha az megjedzett punctumok ellen járván, a tekintetes nemes vármegye által 
rendeltetett competentiáján kívül húz-von, vagy a húzásban-vonásban az 
executoroknak coniveál praeter restitutionem duppli a szolgálattól való a motioja 
eránt, magát bizonyossá teheti, valamint ellenben functiojának hűséggel, 
serénységgel és jó renddel való véghezvitele által, további accomodátiója és 
promotzioja felől magát assecuratusnak tarthattya. 
 
Modificatum sub generali congregatione, 26a Februarij, 1771. celebrata 
 
 
2. Baranyi Gábor alispán körlevelének részlete a biztosok visszaéléseiről és 
hivataluk megszüntetéséről35 
1773. február 24. 
 
Ámbár abban kétségem nincsen, hogy szolgabírák uraimék a tekintetes nemes 
vármegyének az executor commissariusokat illető minapi végezését annak rendi 
szerint currentálták, miáltal az adófizető nép több-több kárának és hitetlenséggel 
való húzzattatásának-vonattatásának további eltávoztatására nézve kéntelenítettem 
hivatalbéli kötelességből ez írásom által ex superabundanti a tekintetes nemes 
vármegye azon rendelését publicálni, hogy tudniillik, az executor commissariusok 
szolgálattya mostantól fogva eltöröltetett azon okbul, hogy ők a nékiek rendeltetett 
mindennapi két étellel, ahhoz megkívántató olyan kenyérrel, amilyennel az 
adófizető gazdák élni szoktak és két icze borral s két garassal meg nem elégedvén az 
egész vármegyében mindenütt magoknak napjába nyolcz-nyolcz gazdákat 
rendeltettek és többnyire mindeniktől, az étel, ital helyett készpénzt vettek, hasonló 
excessusra tanítván az hadi executorokat is, amellett az helységek bíráival ettek, s 
bőven ittak, sőt, sertéshússal, szalonnával, aprómarhával, liszttel, vajjal, tojással 
lencsével, borsóval, s kásával, s több effélékkel rakott szekereket házaikhoz 
cselédjek élelmére gyakran hazaküldöttek, az adófizető szegény népnek nagy 
kárával. De azonkívül a nékiek kiadott és az helységeknek currens által 
egynehányszor publicaltatott instructiot más részben is tellyességgel meg nem 
tartották, hanem aki garas helyett napjában tizenkettőt s többet is felszedvén, nem 
hogy a restantiariusok házait a bíróval és notariussal sorba járták és az őfelsége 
adójának kifizetését hites kötelességek szerént szorgalmaztatták volna, hanem 
inkább a bírákkal s notariusokkal, vagy az helység közönséges házánál, vagy 
valamely különös háznál béülvén, ettek, hivalkodtak, s a falu közönséges rovására 
ittak, akár restantiárius, akár maga adóját annak előtte már béadó gazdákon, 
válogatás és igazság nélkül, valamint a házak sorjába feküdtek, a diurnumot ki egy, 
ki két garasával, ki hét krajczárjával szedték és ez szerént az őfelsége adójába 
mérhető pénzt is sokszor a magok erszényekbe hasították, mellyel az adónak 
leszállítását hátráltatták inkább és akadályoztatták, mintsem előmozdították volna. 

                                                 
35V. 637/a. 14. k. 13. 
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Ezen okokból tehát (amint fellyebb megjegyeztetett) ennek utána executor 
commissariusok nem lesznek, hanem amidőn a szükség úgy hozza, fegyverviselő 
executorok minden commissarius nélkül fognak kiküldettetni, kikkel együtt a bíró, 
nótárius és más portioszedő esküdt ember házanként járni, a restantiáriusokat a 
fizetésre minden módon nógatni, sőt arestommal, kalodázással, zálogolásokkal (ha 
különben nem igyekeznének) kénszeríteni tartoznak és ha az adó annak idejébe a 
cassába bé nem vitettetik, a késedelmeskedő bírákat perceptor uraimék jelentésére 
processualis szolgabírák uraimék a vármegye tömlöczébe küldik, ahonnan ki nem 
bocsáttatnak, valameddig a restantia a cassába bé nem fizettetik. 

Az executor katonának (amint már három ízben, 1758dik esztendőtől 
fogvást publicáltatott) a restantiarius adófizető gazdák semmivel egyébbel nem 
tartoznak, hanem napjában elegendő kenyérrel, ebédre és vacsorára elegendő egy tál 
étellel, amilyennel a közember élni szokott, és egy icze borral, mely bor helyett (ha 
meg inni nem akarja) a katona egy garast vehet és semmiképpen nem többet, 
akárhogy folyjék a bornak iczéje a csapszéken. Étel s kenyér helyett ellenben egy 
pénzt sem szabad néki venni, mert anélkül nem élhet; azok pedig akik nem 
restantiariusok, csupán szállásadással se terheltetnek. 
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MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN 
 
 

A bécsi neoreneszánsz Debrecenben. Wágner Gyula  
igazságügyi palotái 

 
 
 
Bevezetés 
 
Debrecen városa a 19. század utolsó évtizedében, hasonlóan más magyar nagyvá-
rosokhoz, nagyléptékű fejlődésen ment keresztül, amely a városképen ma is látható 
nyomot hagyott.1 E fejlődés összefüggött a dualizmus korának politikai, gazdasági, 
társadalmi és nem utolsó sorban jogrendszerbeli változásaival, s ennek hozadékaként 
Debrecenben helyet kaptak az újonnan kialakított igazságügyi szervezet fórumai: 
Magyar Királyi Járásbíróság, Magyar Királyi Törvényszék, Magyar Királyi Ítélőtáb-
la.2 Ezeknek a bíróságoknak az elhelyezése egyúttal infrastrukturális fejlesztést is 
jelentett. Ez utóbbi a működéshez szükséges fizikai tér, azaz az épület megvalósítá-
sát jelentette. Ezekről az építkezésekről az elmúlt években többször ejtettem szót az 
Interdiszciplináris konferencián is.3 Jelen tanulmány az épületek megjelenésére, 
azok építészeti stílusára fókuszál, azt bemutatandó, hogy a Bécs városának építészeti 
arculatát meghatározó Theophil Hansen-féle stílus, a „griechische Renaissance” 
formavilága hogyan jelent meg a magyarországi, így a debreceni bírósági épületeken 
Hansen tanítványának, Wágner Gyulának a közvetítésével. 
 
 
Ki volt Wágner Gyula? 
 
Wágner Gyula4 az egyik olyan magyar építész, akinek munkássága megkerülhetet-
len akkor, amikor a magyarországi igazságügyi épületekről beszélünk. Wágner Gyu-
la nem volt sztárépítész abban az értelemben, mint pl. Ybl Miklós, Steindl Imre, 
Alpár Ignác vagy Hauszmann Alajos a dualista Magyarországon, s így nevével sem 
találkozik legtöbbször a nagyközönség. Azonban míg nevével nem találkozunk, 
                                                 
1Vö. PAPP JÓZSEF: Debrecen építészete a századforduló évtizedeiben. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
Évkönyve XXXIII., Debrecen, 2014. 7–42. 
2Vö. BALOGH JUDIT: A modern bíráskodás kialakulása és fórumai Debrecenben. Jogszolgáltatás Deb-
recenben. Szerk.: MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN. Debrecen, 2015. 19–26. 
3Vö. MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN: A debreceni Magyar Királyi Törvényszék egykori épülete. 
Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Szerk.: BARTHA ÁKOS – SZÁLKAI TAMÁS, Debrecen, 2014. 
31–46. Illetve MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN: Igazságügyi építkezések Debrecenben. Jogszolgáltatás Deb-
recenben. Szerk.: MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN. Debrecen, 2015. 43–57. 
4A név ékezetes írásmódjával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy bár a szakirodalomban a Wagner, 
azaz az ékezet nélküli írásmód olvasható a legtöbb esetben, azonban maga az építész ékezetes formá-
ban hagyta kézjegyét a tervein, így ennek nyomán következetesen e formában használom a nevet. 
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addig épületeivel annál inkább, hiszen számos (ha nem a legtöbb) igazságügyi épület 
kapcsolódik hozzá.5 

Wágner Gyula életéről nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. A Ma-
gyar Életrajzi Lexikon6 is elég szűkszavúan emlékszik meg róla. Wágner 1851. nov-
ember 28-án született Pesten egy építész család harmadik gyermekeként. Dobrotka 
Katalin írásában a lexikoni adatoknál bővebb információt olvashatunk a Wágner-
családról. Eszerint Wágner Gyula édesanyja Redlich Klára volt, aki Wágner János-
hoz 1846-ban ment feleségül, s házasságukból tizenhárom gyermek született 1848 és 
1870 között.7 Az édesapa, Wágner János építészként illetve építőmesterként dolgo-
zott, és olyan épületek fűződnek a nevéhez, mint a losonci református templom res-
taurálása (1852-1854),8 vagy a mai ELTE BTK B épülete, az egykori élettani intézet 
a budapesti Múzeum körúti campuson. Illetve több belvárosi lakóház a fővárosban,9 
valamint a Váci úti lóvasúti indóház.10 A Budapesti Fővárosi Levéltár adatbázisa11 
azt sugallja, hogy Wágner János korának igen foglalkoztatott építésze, illetve építő-
mestere volt. Munkássága a kisebb átalakításokra, valamint az új épületek tervezésé-
re és kivitelezésére is kiterjedt,12 sőt ez utóbbi tevékenységi körben Ybl Miklóssal is 
együtt dolgozott, akit a források jó barátjaként is emlegetnek.13 Az apának a kor 
ízléséhez jól illeszkedő formavilága Gyula építészetén is visszaköszönt. 

Gyula testvérei is építészettel foglalkoztak, így Ödön (aki nevéhez fűződik a 
Veszprémi Törvényszék épülete),14 és János is építész volt, Ferenc pedig építési 
rajzoló.15 György nevű testvérük tiszti főorvos volt Pesten.16 
Wágner Gyula a budapesti kir. József Műegyetem hallgatója volt 1869-1870-ben, 
majd építészeti tanulmányait a Bécsi Műegyetem mérnöki fakultásán folytatta.17 
                                                 
5Mivel a kutatás jelenlegi fázisában nem áll rendelkezésre egy hivatalos kimutatás Wágner épületeiről, 
így a szakirodalmi információk, illetve saját adatgyűjtés alapján állítható az, hogy Wágner Gyula nagy-
számú magyar igazságügyi épület tervezője volt. A saját adatgyűjtés alapján ez azt jelenti, hogy 3 
ítélőtáblai, 22 törvényszéki (benne járásbíróság is), 4 járásbírósági és 7 önálló büntetés-végrehajtási 
épület tervezése kapcsolódik a nevéhez. 
6Vö. Magyar Életrajzi Lexikon. Wagner Gyula. http://mek.oszk.hu/00300/00355/ 
html/ABC16920/16926.htm (a letöltés ideje: 2014. január 27.) 
7DOBROTKA KATALIN: Börtönök tervezője – Wagner Gyula élete és munkássága. ÖBE – Összefogás a 
Börtönügyért Egyesület honlapja, 2014. november 13. 
http://www.bortonugy.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=639 (a letöltés ideje: 2015. november 13.) 
8SISA JÓZSEF (szerk.): A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Budapest, 2013. 253. 
9Többek között erről árulkodik a műemlékem.hu c. weboldal adatbázisa: Reáltanoda utca 19./Magyar 
utca 9., Kecskeméti utca 7., Nádor utca 32./Zoltán utca 14. www.muenlekem.hu (a letöltés ideje: 2015. 
november 16.) 
10Vö. műemlékem.hu, 1193. sz. http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=1193, (a letöltés ideje: 2015. 
november 16.) 
11Budapest Főváros Levéltára tervei http://www.archivportal.hu/hu/adatbazisok/osszetett-adatbazisok/ 
(a letöltés ideje: 2015 november 15.) 
12Marótzy Katalin is megjegyzi, hogy Wágner Jánost elsősorban romantikus épületek kivételezőjeként 
tartjuk számon. MARÓTZY KATALIN: Wéber Antal építészete a magyar historizmusban. Bp., 2009. 50. 
13Vö. Magyar Életrajzi Lexikon. Wagner János. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16920/ 
16929.htm (a letöltés ideje: 2014. január 27.) 
14Vö. PUSZTAI LÁSZLÓ: A bírósági épület. Bírósági épületek Magyarországon. KÁLLAY ISTVÁN – 
PUSZTAI LÁSZLÓ – STIPTA ISTVÁN. Bp., 1993. 35. 
15URBFACE: A Wagner-udvar. Miniszterek, gyárosok, antiszemiták. http://urbface.com/budapest/a-
wagner-udvar (a letöltés ideje: 2015. november 13.) 
16DOBROTKA KATALIN: i. m. 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16920/
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1874 és 1877 között Theophil von Hansennél (1813–1891)18 töltött el hét szemesz-
tert a Bécsi Képzőművészeti Akadémián.19 Gyula két évvel fiatalabb Ödön nevű 
testvérével együtt iratkozott be az Akadémiára 1874 októberében, s mindketten 
1877-ig voltak ott Hansen mester tanítványai.20 Ez az időszak mindenképpen megha-
tározó volt Wágner Gyula számára, legalábbis épületei formavilága erről tanúskodik. 

A bécsi akadémiai éveket követő időszakról nem áll rendelkezésre adat, de fel-
tehetően, miként ez más építészhallgatóknál21 is felmerült, Wágnernek is el kellett 
három évet töltenie gyakorlat szerzéssel, hogy végül a felsőfokú tanulmányai igazo-
lása mellett megszerezhesse az építőmesteri jogot is. Lehetséges, hogy ezt az időt 
apja, Wágner János mellett töltötte, akinek számtalan megbízatása volt ekkor. A 
család – ahogy az életrajzi adatok is mutatják – a korszak egyik építészdinasztiája 
volt. Feltételezhetően az apa és fiai együtt dolgoztak már a fiúk fiatal évei alatt is. 
Ami biztosnak mondható, hogy saját irodát működtettek, amely a család lakhelyével 
együtt a Hatvani, majd az átnevezés után Kossuth Lajos utca 14–16. szám alatti ma-
guk építtette bérházban kapott helyet.22 

Mindenesetre az 1880-as évek elején már tervező építészként találkozunk nevé-
vel, méghozzá a szegedi kerületi börtönnél, ismertebb nevén a Csilagbörtönnél. Ezt 
követően egyik megbízást kapta a másik után, amely következtében a dualizmus 
korában az igazságügyi tárca „házi építészeként” tartották számon. Nem véletlenül, 
hiszen nevéhez fűződik számos bírósági (elsősorban törvényszéki, kevésbé járásbí-
rósági) és büntetés-végrehajtási épület tervezése, miként erre már utaltam. 

A magánéletéről még kevesebb adat áll rendelkezésünkre. Hogy milyen ember 
lehetett az, akit az állam ilyen fontos megbízásokkal látott el, talán érdeklődésre 
tarthat számot. Egy kapaszkodónk adódik a kérdés megválaszolásához, ugyanis 
Katkó István Börtönkalauz kezdő bűnözők számára c. művében23 Wágner Gyulával 
mint „regényhőssel” találkozhatunk. A regény a börtönépítő Wágnerrel foglalkozik, 
s az általa tervezett büntetés-végrehajtási épületek mindegyikét megjárt fogvatartott 
szemszögéből ismerhetjük meg az építészt. A mű egy szerény, megbízásainak lelki-
                                                                                                                              
17DOBROTKA KATALIN: i. m. Ehhez hozzá kell tenni, hogy maga az intézmény 1856 óta működött mint 
József Politechnikum, s majd 1871-től változott meg jogi helyzete, és lett József Műegyetem. Vö. SISA 
JÓZSEF (szerk.): i. m., 338–339. 
18Vö. Pallas Nagy Lexikona. Hansen, Teofil. http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/045/ 
pc004528.html#5 (a letöltés ideje: 2014. január 27.) 
19ZEESE, ANDREAS: Theophil Hansen als Lehrer an der Akademie der bildenden Künste 1868–1884. 
Theophil Hansen. Architekt und Designer. Szerk.: Reiter, Cornelia – Stalla, Robert, Wien, 2013. 93. 
20FLEISCHER GYULA: Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián, Bp., 1935. 94. 
21PAPP GÁBOR GYÖRGY: Gerster Kálmán (1850–1927) munkássága. (Doktori disszertáció) 2007. 13. 
22Vö. urbface.com leírása a Wagner-udvarról: A palota helyén két emeletes ház állt, amelyeket a Kos-
suth Lajos utca kiszélesítése miatt bontottak le. A 14-es házszámú épület utolsó tulajdonosa özvegy 
Ruprechtné Avoczky Erzsébet magánzóé volt. Itt élt ifjabb nagybossányi Bossányi István (1861-19?) 
ítélőtáblai királyi tanácsjegyző és Lappert György sajtkereskedő. A 16-os házszámú emeletes épülete 
még 1861-ben építtette Zunky Borbála. Az építész Pán József volt. Itt élt 1875-től 1876-ig Sztányi-
Ulmann Károly bankár, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alelnöke, Mönnig Adolf hangszerész, illet-
ve 1889-től Wagner János építőmester. Ez utóbbi úriember miután 1890-ben megvette és lebontatta 
mind a két épületet, a saját tervei alapján 1896-1897 között a telekre felépíttetett egy négyemeletes, 
eklektikus stílusú bérházat. A tervezésben és a kivitelezésben sokat segítettek az építőmesternek testvé-
rei: Wagner Lajos építész, Wagner Gyula építész, Wagner Ödön építész és Wagner Ferenc építési 
rajzoló is. http://urbface.com/budapest/a-wagner-udvar (a letöltés ideje: 2015. november 13.) 
23KATKÓ ISTVÁN: Börtönkalauz kezdő bűnözők számára. Bp., 1985. 

http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/045/
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ismeretesen eleget tevő szakember képét rajzolja meg, aki nemcsak épületeit illetően 
volt elsősorban a költségek tekintetében visszafogott, hanem magánéletében is. Ala-
posságát és elhivatottságát támasztja alá az a szakirodalomból kiolvasható élettörté-
neti adalék 1901-ből, amellyel az esztergomi bíróságról szóló könyvben találkozha-
tunk: „Wágner Gyula július végén – talán éppen nyári üdülésének helyszínéről – 
Zell am See-ből a városhoz intézett levelében tájékoztatást kért a leendő építkezés 
helyszínéről. Az építész a helyi viszonyok ismeretének nem lévén birtokában, az 
alábbi kérdésekre keresett választ: milyen magasan fekszik a járdaszint az Adria 
tengerhez viszonyítva, milyen anyagból készüljön a járda, beton, aszfalt vagy trachyt 
kockakőből, hogyan oszlik meg a járdaépítés költsége az építtető és a város 
közt…”24 

Csaknem három évtizeden keresztül munkálkodott Wágner Gyula a magyaror-
szági igazságügyi épületek építésében. Úgy tűnik, hogy az egri Törvényszéki Palota 
(1906–1908) volt utolsó munkája, s ezt követően nem tervezett. Nehéz megmonda-
ni, hogy mi lehetett az oka kivonulásának. Katkó István regénye talán éppen e kér-
désre adandó válaszként született, s egy olyan, a pályája csúcsán lévő építészről 
mesél, akit „apró” megingását követően kíméletesen távolítottak el a közéletből. 
Nem tudni, mi az igazság, csak annyit, hogy a mester az első világháborút követő 
években második feleségével, Franz Gabriellával Bécsben élt25 a XVIII. kerületi, 
Gentzgasse 127. szám26 alatti lakásukban, s itt hunyt el 1937. október 15-én.27 
 
 
Wágner Gyula, az igazságügyi épületek specialistája 
 
Érdekes eleme egy építész pályafutásának az, hogy hogyan válik egy(-egy) épülettí-
pus specialistájává. Mikor és hogyan következik be az a fordulópont az életében, 
amelytől kezdve egy adott funkció építészeti megoldásainak ő válik az (egyik) isme-
rőjévé. 

Wágner Gyula életében nehéz ezt a fordulópontot megtalálni. Az egyik legko-
rábbi adat, amely jelzi számunkra, hogy Wagner találkozott igazságügyhöz kapcso-
lódó épület tervezésével a szegedi Csillagbörtön volt (1883-1884). 

Hogy milyen út vezetett el ahhoz, hogy az igazságügyi épületek specialistájává 
váljon, kérdéses. Minden estre az adatok azt mutatják, hogy a börtönépítésen keresz-
tül talált utat a bíróságok irányába, ami evidencia, hiszen e két igazságügyi épülettí-
pus szorosan összefügg egymással, ugyanakkor mégis szorosan vett funkciójukból 
következően karakterük eltér egymástól. Éppen ezért érdemes őket Wágner Gyula 
életművében is külön taglalni. 
 
 

                                                 
24KÁNTOR KLÁRA: Fejezetek a Komárom-Esztergom megyei bíróságok történetéből 1872–2009. Komá-
rom, 2009. 48. 
25DOBROTKA KATALIN: i. m. 
26Jahres-Bericht des Hansen-Klubs in Wien. XXVIII. und XXIX. Klubjahr 1913 und 1914. 36. und 37. 
Jahr der Vereinigung ehemaliger Hansen-Schüler. Wien, 1915. 79. 
27Vö. Magyar Életrajzi Lexikon. Wagner Gyula. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 
ABC16920/16926.htm (a letöltés ideje: 2014. január 27.) 
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Büntetés-végrehajtási épületek 
 
A polgári átalakulást megelőzően Magyarországon nem létesültek korszerű börtö-
nök. Bár az 1843/44-es javaslatok nyomán készültek tervek, de ezek nem valósul-
hattak meg. A forradalom és szabadságharc leverését követően hatályba léptették 
Magyarországon is az 1852. évi osztrák büntető törvénykönyvet, amelyben a hang-
súly a szabadságvesztés-büntetésen volt, azonban ennek végrehajtására nem álltak 
rendelkezésre megfelelő épületek az országban. Az igazságügyi minisztérium éppen 
ezért nekilátott az országos intézményrendszer kiépítésének, s 1854 és 1857 között 
megnyitották az illavai, a váci, a munkácsi, a lipótvári, a márianosztrai és a nagy-
enyedi fegyintézeteket, valamint közéjük sorolták e szinten a szamosújvári intéz-
ményt. Ezek a létesítmények viszont már meglévő, korábban más funkciót teljesítő 
épületek voltak, s az igazságügy célja ekkor nem feltétlenül a minden korigényt 
kielégítő infrastruktúra kialakítása volt. Ezekkel az országos intézetekkel szemben a 
vármegyei büntetés-végrehajtási létesítmények más utat jártak be. Létrehozásuk 
összekapcsolódott az 1869. évi IV. törvénycikk alapjain kialakított bírósági szerve-
zet kiépítésével, amelynek szerencsés következménye lett, hogy mind az ítélkezés, 
mind a büntetés-végrehajtás infrastrukturális háttere a következő évtizedekben a 
lehető legkorszerűbb formában épült ki Magyarországon.28 

Mindeközben zajlott a magyar jogrendszer modernizációját szolgáló kodifiká-
ció, amely a büntetés-végrehajtás terén is újat hozott. Ennek alapját az 1878. évi V. 
törvénycikk, az ún. Csemegi-kódex jelentette, amely 1880-as hatálybalépésével kije-
lölte a feladatot az országos fegyintézetek, a kerületi börtönök, a törvényszéki és 
járásbírósági fogházak, valamint az államfogházak létrehozása, illetve építése tekin-
tetében is. A Csemegi-kódex rendelkezéseinek végrehajtása illetve az infrastrukturá-
lis igények legalább részbeni kielégítése végett az igazságügyi miniszter 1880. au-
gusztus 9-én kelt 2106. sz. utasításában intézkedett, amely során elsősorban szerve-
zeti átalakításokra került sor.29 

Mivel ekkoriban a börtön és a fogház fokozathoz tartozó épületállomány hiány-
zott, így ezen a szinten indult meg országszerte az építkezés, amelynek a terméke 
egy komplex épülettípus, az igazságügyi palota lett. E multifunkcionális épület egy-
szerre felelt meg a korszerű eljárásjogi igényeknek, közöttük hangsúlyosan a nyilvá-
nosság követelményeinek, és büntetés-végrehajtás éppen ezzel ellenkező, zárt vilá-
gának. E komplexitás speciális építészeti feladatot jelentett, amellyel a korszak épí-
tészeinek meg kellett birkóznia. E terület specialistájává vált Wágner Gyula, aki 
karrierjét az 1880-as évek elején e börtönépítési programba bekapcsolódva alapozta 
meg. 
h 
Bírósági épületek 
 
Az igazságügyi épületek körében a másik kategóriát a bírósági, azaz az eljárásnak 
otthont adó épületek képzik. A magyar bírósági épületek kialakítása a kor általános 

                                                 
28Vö. MEZEY BARNA: A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején. Börtönügyi 
Szemle, 1. (2006) 37–39. 
29Vö: MEGYERY ISTVÁN: A magyar börtönügy és az országos letartóztatási intézetek. Bp., 1905. 237. 
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igényeihez is igazodott. Ez alatt az is értendő, hogy nemcsak a magyar specialitások, 
hanem a korszak európai tendenciái is felfedezhetők az épületeken. Ez nemcsak a 
stílusbeli hasonlóságok létét jelenti, hanem az alaprajzi alakítás hasonlósságát is. 
Elsősorban a német nyelvterületen már kiforrott minták átvétele volt kézenfekvő. 
Az ekkor már Németországban kialakult a sémát, amelyet az igazságügyi épüle-
tek alaprajzi alakításánál használtak, olyan alapvető építészeti lexikonok, kézi-
könyvek magyarázták, mint pl. a Handbuch der Architektur,30 vagy Grundriß-
Vorbilder von Gebäuden aller Art31 c. munkák. Bizonyára Wágner is ismerte 
ezeket, hiszen bécsi tanulmányai és az akadémiai kötelék későbbi fenntartása32 
ezt joggal engedik feltételezni, továbbá a kor építészeinek magánkönyvtárában is 
helyet kaptak a német és az európai tendenciákat ismertető magyar építészeti 
szaklapok,33 könyvek, kiadványok.34 
 
 
Wágner Gyula debreceni épületei 
 
Az 1867-es kiegyezést követően nem volt kérdés az, hogy Debrecen – mint ahogyan 
korábban is – otthont ad a bíráskodás különböző fórumainak, amelyeket a moderni-
zációt követően már állami feladatként szerveztek meg.35 A bíróságok elhelyezési 
gondjainak megoldása hosszú évekbe került,36 de végül két olyan korszerű épülettel 
gazdagodott a város, amelyek ma is hirdetik a dualizmuskori Magyarország és Deb-
recen város áldozatkészségét. Az egyik épület a Széchényi utcán ma is álló egykori 
Királyi Ítélőtábla37 (ma Debreceni Törvényszék), a másik a mai Iparkamara utcai, a 
II. világháború után csonkán maradt egykori Királyi Törvényszék (ma BV intézet, 
illetve 2015-ig a Debreceni Járásbíróság székhelye volt). 

Wágner Gyula tervezte ezeket az épületeket, amelyeknek alaprajzi kialakítása 
messzemenően megfelelt az akkori szervezeti és eljárásjogi követelményeknek. 
Azonban hűen bevezető gondolatokhoz e tanulmányban a külsőt vesszük szemügyre 

                                                 
30Vö. F. BLUNTSCHLI – KORTÜM, ALBERT – LANDAUER, THEODOR VON – MEYER, H. – OSTHOFF, GEORG 
– RICHTER, FRIEDRICH – SCHMITT, EDUARD – SCHWECHTEN, FRANZ – WAGNER, HEINRICH – WALLOT, 
PAUL: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten. - Stadt- und 
Rathäuser. Gebäude für Ministerien (…). Handbuch der Architektur 7. Halbband, Heft 1. Darmstadt, 
1887. 
31Klasen, Ludwig: Grundriß-Vorbilder von Gebäuden aller Art, Handbuch für Baubehörden, 
Bauherren, Architekten, Ingenieure, Baumeister, Bauunternehmer, Bauhandwerker und technische 
Lehranstalten, Bd.: 13. Gebäude für Justizzwecke. Leipzig, 1891. 
32Wágner tagja volt a Hansen-Klubnak. Jahres-Bericht des Hansen-Klubs in Wien. XXVIII. und XXIX. 
Klubjahr 1913 und 1914. 36. und 37. Jahr der Vereinigung ehemaliger Hansen-Schüler. Wien, 1915. 
79. 
33Vö. MARÓTZY KATALIN: Mintakövetés és invenció a XIX. század második felének budapesti építé-
szetében. Építés- Építészettudomány, 33. (2005) 1–2. sz. 36–37. 
34Vö. SISA JÓZSEF (szerk.): i. m., 350. 
35Ennek alapja volt a bíráskodást és közigazgatást elválasztó 1869. évi IV. törvénycikk. 
36Vö. PAPP JÓZSEF: Törvénykezési helyszínek Debrecenben a 20. századig. Jogszolgáltatás Debrecen-
ben. Szerk.: MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN. Debrecen, 2015. 37–38. 
37Megszervezéséről lásd: ANTAL TAMÁS: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). 
Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék. Szeged, 2006. 65–73. 
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(1. kép).38 Mindkét épület Wágner tipikus munkájának tekinthető. Ezt a „tipikus” 
jelzőt mind a tömeg-, mind pedig a homlokzatalakítás miatt érdemlik ki ezek a há-
zak, ugyanis az alkalmazott építészeti megoldások Wágner más városokban felépí-
tett munkáiban is felismerhetők. 

 
1. kép. A Királyi Törvényszék és a Királyi Ítélőtábla a 19–20. sz. fordulóján. 

 
 
Az egykori ítélőtábla épülete 
 
A Királyi Ítélőtábla épülete tulajdonképpen két épület, s ezzel összefüggésben meg 
kell említeni, hogy két fázisban épült fel. A mai Simonffy utcai egyemeletes szárny 
készült el hamarabb (1890–1891), majd ezt követte a mai Széchenyi utcai kétemele-
tes főszárny (1895–1896),39 amelynek homlokzata a vizsgálat tárgya. Az épület sze-
rencsésebben átvészelte az 1944-es légitámadásokat, mint a Törvényszéki Palota,40 
ennek köszönhetően homlokzata javarészt ma is tükrözi az eredeti állapotot. 

Az egykori Királyi Ítélőtábla főszárnya, azaz a mai Széchenyi utcai épület két-
emeletes, középrizalittal hangsúlyozott homlokzattal rendelkezik. A nyíláskiosztás a 
következőképpen alakult: 4+7+4, amelyből kitűnik, hogy a középrizalit viszonylag 
széles volt. Ez az arány összhangban volt az épület tömegével, amelynek fontos 
eleme volt, a háború után helyre nem állított íves manzárdkupola a középső traktu-
son. Ezzel a tetővel az épület még monumentálisabban hatott, s kifejezetten felé nőtt 
az utca egyemeletes házainak (1. kép). 

Maga az építészeti megoldás nem volt ismeretlen Wágner Gyula repertoárjá-
ban. Számos bírósági épületén felfedezhető ez a középhangsúlyos épülettömeg, 
amelyet tovább fokoz egy kupolaszerű, íves manzárddal. Ha hasonló karakterű, zárt-
sorú beépítésű épületeket keresünk az életműben, akkor könnyen a szemünkbe ötlik 
a szombathelyi törvényszék bővítése (1903), vagy a makói járásbíróság (1896) 
ugyan egy emelettel alacsonyabb, de koncepciójában a debrecenivel megegyező 
épülete. Ugyanide sorolható a máramarosszigeti törvényszék (1896) is, bár ez egy 
saroképület, de a főhomlokzata hasonlóképpen szerveződik, mint a debrecenié. Eze-
ken kívül ugyanilyen középkupolás hangsúlyokkal találkozhatunk Wágner aradi 
                                                 
38Képek forrása: Debreceni Képes Kalendárium. Debrecen, 1903. 52. 
39Vö. PAPP JÓZSEF: Debrecen építészete… 22. 
40Vö. KOVÁCS ILONA: Igazságszolgáltatás bombatűzben. Jogszolgáltatás Debrecenben. Szerk.: 
MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN. Debrecen, 2015. 62–63. 
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(1897–1899), székesfehérvári (1902), kolozsvári (1900–1902) és egri (1906–1908) 
épületein is (2. kép).41 

 

 
2. kép. Wágner Gyula középkupolás bírósági épületei: Debrecen, Szombathely, Mára-

marossziget, Makó, Arad, Kolozsvár, Székesfehérvár, Eger. 
 

Ez a forma nem volt ismeretlen a neoreneszánsz ízlésvilágában. Wágner bé-
csi mesterénél, Theophil Hansennél is feltűnik. Ebből a szempontból A Wilhelm 
főherceg számára építendő palota (Palais Erzherzog Wilhelm) F jelű terve kelt-
heti fel az érdeklődésünket. (3/b kép) A palotához Hansen több tervváltozatot is 
készített. Az F jelű tervnél a legnagyobb különbség a korábbi tervváltozatokhoz 
képest az volt, hogy a középrizalitot egy kupolás magastető fedte, ami a kolon-
nád mellet egy további szimbóluma volt a megrendelő társadalmi rangjának 
(Hoheitssymbol). Renate Wagner-Rieger szerint ez francia előkép után született, 
amely különösen a Pavillon d’horloge des Louvre (Órapavilon) épületén jelenik 
meg.42 (3/a kép) Maria Schludermann diplomamunkájában Klaus Eggert megál-
lapítását is hangsúlyozza, aki rámutatott 1862 közelségére, amikor Arnold von 
Zanetti és Heinrich Adam felépítette a szintén kupolás középrizalitos Württem-
berg Palotát.43 (3. kép)44 

                                                 
41Képek forrása: Hungaricana Képeslapok adatbázisa http://postcards.hungaricana.hu/hu/ (a letöltés 
ideje: 2016. február 18.) 
42WAGNER-RIEGER, RENATE: Das Palais Erzherzog Wilhelm am Parkring in Wien. Burgen und 
Schlösser in Österreich, 5 (1969) 24. 
43SCHLUDERMANN, MARIA: Das Palais Erzherzog Wilhelm von Theophil Hansen. (Diplomarbeit, 
Universiät Wien) Bécs, 2012. 63–64. 
44Képek forrása: a) SCHLUDERMANN, MARIA: i. m., 132. 
b) King of Hearts: The Cour Carrée of the "Old Louvre" looking west  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Louvre_Cour_Carr%C3%A9e_June_2010.jpg 
(a letöltés ideje: 2016. február 18.) 
c) „Das Hotel Imperial in der ursprünglichen Bauform, Aufnahme aus dem Jahr 1880” MICHAEL 
FRANKENSTEIN – ZEFFIRO CIUFFOLETTI: Das Reich der Habsburger 1848-1918 – Photographien aus 
der österreichisch-ungarischen Monarchie, Verlag Christian Brandstätter, 2001. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Hotel_imperial_1880.png (a letöltés ideje: 
2016. február 18.) 
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3. kép. Középkupolás előképek: az 1624–1654 között épült Pavillon d’horloge des Lo-

uvre (a), Hansen F jelű terve 1864-ből az Erzherzog Wilhelm Palotához (b), és a Würt-
temberg Palota, a későbbi Hotel Imperial egy 1880-as felvételen (c). 

 
A debreceni Széchenyi utcai épület homlokzati rendszere is ezt a középhangsú-

lyosságot szolgálja. A 7 tengelyes középrizalit nemcsak szélességével, hanem ún. 
nagyoszloprendjével is nyomatékosítja a monumentalitást. Ez a nagyoszloprendes 
homlokzati megoldás szintén ismert Hansen életművében, így pl. a bécsi Ephrussi 
Palotán, illetve a Parlamenten is megjelent. Ugyanakkor ezt a sajátos 
későreneszánsz, barokk palotákra jellemző oszloprendet mind Hansen, mind pedig 
tanítványa, Wágner, a korai reneszánsz palotáknál ismert hármas homlokzati tago-
lással kombinálta. A hanseni életműben e formálás első megjelenése egy adott épü-
lethez köthető, amellyel fordulópont következett be Hansen stílusában. Ez az épület 
a bécsi Sina Palota volt, amely homlokzatának újjáépítésekor alkalmazott első ízben 
reneszánsz formaelemeket. Ahogy Maria Schludermann írja, Hansen itt három rész-
re osztotta a felületet. A földszintet is magába foglaló kváderezett lábazati rész fél-
köríves kapukkal készült, amelyet a középrizalitban oszlopos előépítmény 
(portikusz) hangsúlyozott. Négy páros oszlop keretezte a három kaput és tartotta az 
első emeleti erkélyt, amelynek baluszterei az első és a második emeleti ablakok 
mellvédfalán megismétlődött. A második emeleti erkélyt kariatidák támasztották alá 
az oszlopok felett. Az első és a második emeleti ablakokat vertikálisan összekötötte 
egymással, a harmadik emeleti ablaksor szabadon jelent meg a falfelületen. Ez a 
háromemeletes zóna egy erőteljes párkánnyal volt elválasztva a harmadik felületi egy-
ségtől, ahol a kis ablakok között női fejekkel díszített páros konzolok sorakoztak.45 

Számunkra ez a leírás azért bír jelentőséggel, mert a Hansen-tanítvány, Wágner 
is követte e neoreneszánsz palotahomlokzat formálási módot. Különösen kiemelen-
dő a lábazati zóna kvadrátkövekkel való díszítése és félköríves nyílásai, amelyek 
tipikusak voltak Wágner épületein. Jó példa erre a vizsgált épületünk, az egykori 
debreceni ítélőtábla, amelynek lábazati zónája ma is őrzi ezeket az elemeket: Az 
épület részben alápincézett, így földszintje az utcaszinttől magasabban helyezkedik 
el. A homlokzati kialakítás az alagsori és magasföldszinti szinteket egy lábazati 
zónaként fogja össze. Ez a lábazati zóna az említett kváderezett falfelületek révén 

                                                 
45Vö. SCHLUDERMANN, MARIA: i. m., 42–43. 
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megalapozottságot sugall a szemlélőnek. A lábazatot övpárkány választja el a rajta 
nyugvó emeleti szintektől. Az első és második emelet egy homlokzati felületként 
jelenik meg, amelyet csak a középrizalit pillérei tagolnak vertikálisan. Kisebb volu-
menben, de a bécsi Sina Palotához hasonlóan, a debreceni épületen is felfedezhető 
az ablaknyílások Hansenre jellemző összerendezése. A Sina Palotán az első és má-
sodik emeleti ablaksor vertikálisan volt összekötve, míg a harmadik emeleti ablakok 
szabadon álltak. A debreceni épületnél egy emeleti szint hiányzik e rendszerből, de 
mégis az elv követhető: az első emeleti ablaksor mellvédjei csaknem összeforrnak 
az övpárkánnyal, míg a második emeleti ablaksor szabadon lebeg a felületen. 

Az emeleti szintek zónáit szépen kialakított, erőteljesen előre ugró 
koronázópárkány zárja, amelyen csak a középrizalitban magasodik baluszterrel ta-
golt attika, ami az egykori manzárdkupolát támasztotta alá (4. kép).46 
 

 
4. kép. A debreceni Királyi Ítélőtábla Wágner Gyula által készített homlokzatterve. 

 
A homlokzat tagolása mellett a részletelemek tükrözik igazán a hanseni forma-

világot, amelyet a tanítvány, Wágner Gyula is magáévá tett. Említést érdemelnek a 
pilaszterek fejezetei. Ezek, a sokszor korinthoszi oszlopfőként emlegetett elemek, 
Hansen kedvelt formái voltak. Kifejezetten görög antik hatásúak, ami annak kö-
szönhető, hogy Hansen ifjú építészként hosszabb időt töltött el Athénban, ahol al-
kalma nyílt az antik emlékek restaurálására is. Így készítette el a Lüszikratész-
emlékmű korinthoszi oszlopfőjének rekonstrukciós rajzát. Ez a forma több épületén 
is megjelent, így többek között ismét a bécsi Parlament, vagy az Ephrussi Palota 
alkalmas e szempontból példaként való említésre (5. kép).47 Ez utóbbi, az Ephrussi 

                                                 
46Kép forrása: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mikrofilmes Adattár, Széchenyi utca 9. 
47Képek forrása: a) Részlet Theophil Hansen Lüszikratész-emlékműhöz készített rekonstrukciós rajzá-
ból. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Theophil-hansen-lysikratesmonument.jpg (a 
letöltés ideje: 2016. február 18.) b) Részlet Theophil Hansen bécsi Parlement épületéről. (Wien, Dr. 
Karl Renner-Ring 3) A fotót a szerző készítette. c–d) Részlet Wágner Gyula debreceni bírósági épületé-
ről. (Debrecen, Széchenyi u. 9.) A fotókat Batta Gergő készítette. 
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Palota fejezeteivel és nagyoszloprendjével jól összekombinálható a debreceni épület 
homlokzati rendszerével (6. kép).48 
 

 
5. kép. Hansen rekonstrukciós rajza a Lüszikratész-emlékműről (a) és oszlopfője a 

bécsi Parlament épületén (b), valamint Wágner oszlopfője (c), illetve palmettái (d) a 
debreceni Széchenyi utcán. 

 

 
6. kép. Hansen bécsi Ephrussi Palotája (a) és Wágner debreceni egykori Királyi Ítélő-

táblája (b) fotómontázson. 
 

Egy másik „apróság” is Hansenre utal Wágner debreceni épületén. Ez a nyílás-
kereteket díszítő akroterion, vagy másképp definiálva egy palmettás motívum. Ami 
úgy tűnik, Hansen építészeti formaelemei körében szintén antik emlékekre utal. A 
bécsi Parlament épületén – amelynél Hansen kifejezett szándéka volt a „hellén stí-
lus” alkalmazása – számos helyen felfedezhető e díszítőelem. Ha nem is ilyen tiszta 
alakjában, de ezek a palmetták a debreceni Széchenyi utcai épületen is láthatók. 
Wágner a nyíláskeretezés felső részét díszítette ezekkel, nemcsak a középrizalit első 
emeleti ablakainak timpanoncsúcsain, hanem azok szárain is megtalálhatók voltak. 
Ma sajnos ezek hiányoznak a homlokzatról. Továbbá a többi ablakkeret is kapott 
egy-egy palmetta középdíszt (5/d kép). 

Ez a palmetta motívum nemcsak akroterionként, hanem a pilaszterek fejezeté-
nek egyik elemeként is megjelent Hansen formavilágában, s a tanítvány, Wágner 

                                                 
48A fotómontázst a szerző készítette saját (a) és Batta Gergő (b) fényképének felhasználásával. 
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Gyula is átvette ezt. Egy példáról már volt szó, az egykori ítélőtábla épület, a mai 
Széchenyi utcai Debreceni Törvényszék középrizalitjának fejezeteiről (5/c kép). De 
nem csak itt, hanem Wágner másik debreceni bírósági épületén, a volt Törvényszéki 
Palotán mai napig is találkozhat az éles szemű megfigyelő ezekkel az elemekkel. A 
Törvényszéki Palota a II. világháborús légitámadás után megmaradt, mai Iparkama-
ra utcai szárnyának homlokzati pilaszterei is tükrözik tehát a hanseni formavilágot. 
A félemelettel magasabb középrizalitban ión, az oldalszárnyakon dór fejezetes 
pilasztereket láthatunk. Mindkét esetben megjelenik a palmetta motívum. A fejeze-
tek kialakítása nagyon emlékeztet a bécsi Musikverein épületének díszeihez (7. 
kép).49 

 
7. kép. Hansen bécsi Musikverein épületének (a) és Wágner debreceni Iparkamara 

utcai Törvényszéki Palotájának (b) részletei. 
 

                                                 
49A részletekről készült fényképeket a szerző készítette. 
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Az egykori Törvényszéki Palota épülete 
 
A teljesebb képhez ki kell térni a Törvényszéki Palota tömegalakítására is, amely a 
wágneri életműn belül ebből a szempontból egy másik csoportba tartozik. A fő-
szárny kétkupolás sarokrizalitokkal hangsúlyozott középső traktusa jellegzetes tö-
meg- és homlokzatformálási megoldása volt az építésznek. Nemcsak a debreceni 
Törvényszéki Palota kapott ilyen külsőt, hanem a szatmárnémeti (1896), valamint a 
kassai ítélőtábla (1904) is. Ezek az épületek szinte egymás replikációinak tűnnek. 
De ez a formarendszer feltűnik a kecskeméti törvényszéki épületen (1897–1900), 
illetve a tömegelemeiben jobban megmozgatott kolozsvári (1900–1902), soproni 
(1896), újvidéki (1896) és gyulai (1897–1899) bíróságokon is. Ez utóbbi három 
épület – szinte azonos megjelenésük miatt – akár egy következő csoportját is képez-
heti Wágner házainak (8. kép).50 
 

 
8. kép. Wágner Gyula kétkupolás bírósági épületei: Debrecen, Szatmárnémeti, Kassa, 

Sopron, Újvidék, Gyula. 
 

E kétkupolás középrizalitnak a kialakulása jól nyomon követhető Hansen építé-
szetében. Érdemes a folyamtat bemutatását Hansen Heinrich Drasche számára terve-
zett bérpalotájával, a Heinrichhoffal kezdeni. 

Hansen önálló és csoportos lakóházakat is építet, amelyek közül az utóbbiak 
építészettörténetileg fontos szerepet játszanak. Az első ilyen több egységből álló 
háza volt Heinrichhof, amely karaktere szerint bérház volt ugyan, de a megjelenése 
palotaszerű, ekképp a városi paloták konkurált. A homlokzati kiképzése Hansen első 
neoreneszánsz épületének, a Sina Palotának a megoldásait követte.51 A homlokzaton 
a három egység jól elkülönül: a rusztikázott, földszintet is magába foglaló lábazat 
félköríves nyílásokkal. A kétemeletes felső rész a vertikálisan összekötött ablaksor-
ral, és a konzolszint. 

A Heinrichhof első terve négy pavilonnal megemelt sarokrizalitos, a régi négy-
zetes formájú olasz castellumokból kifejlődött kastélyokhoz hasonlító épület volt. A 
                                                 
50Képek forrása: Hungaricana Képeslapok adatbázisa http://postcards.hungaricana.hu/hu/ (a letöltés 
ideje: 2016. február 18.) 
51WAGNER-RIEGER, RENATE – REISSBERGER, MARA: Theophil von Hansen. Wiesbaden, 1980. 54. 
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felépült épületen viszont a középrizalit nagyobb tömeget kapott, amivel az első terv 
széthúzott tömegű koncepcióját feladta ugyan a tervező, mégis harmonikus forma 
jött létre.52 (9. kép)53 Renate Wagner-Rieger szerint a megvalósult épület Hansen új 
stílusát teljesen megmutatta.54 
 

 
9. kép. Heinrichhof épülete a bécsi Opernringen. Az épületet a II. világháborúban el-

szenvedett károk miatt 1954-ben lebontották. 
 

A folyamat következő eleme Hansen épületei körében az ún. Schottenring 
Komplex, vagyis a Schottenring 20–26. alá tervezett épületegyüttes. A 102 m hosszú 
és 46 m széles építési telken nyolc házat kellett építeni egy homlokzati rendszerbe 
foglalva. A tervezés folyamatát Renate Wagner-Rieger írta le, amiből kiderül, hogy 
a feladathoz Hansen két tervet készített. A korábbi közvetlenül kapcsolódott 
Heinrichhofhoz, csak méreteiben volt nagyobb. A külsőt tekintve ismét a 
castellumtípust alkalmazta, mint Heinrichhofnál, azonban a Schottenringen a 
sarokrizalitokat kupolával koronázta, amellyel erősítette az épület sarokhangsúlyos 
karakterét. A középső traktust a homlokzaton középrizalittal és attikával emelte 
meg, amely fölött a tető is elkülönült. Az, hogy ez a terv nem valósult meg, csak 
annak köszönhető, hogy Hansen a nyolc parcellára, hat lakóházat tervezett, amit a 
tömegkialakítás szempontjából megrendelői kérésre át kellett formálnia. Négy kam-
póalakú házat rendezett négyszögbe egy udvar köré. A négyemeletes épület 
sarokrizalitjai kupolát kaptak. Emellé állított mindkét oldalon közös udvarral kam-
póalakú épületrészeket, amelyek csak három emeletesek voltak.55 Az így kialakult 

                                                 
52Schludermann, Maria: i. m., 44. 
53Kép forrása: Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts – Ein Führer in technischer und künstlerischer 
Richtung, Wien, 1906. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/88/GuentherZ_0033_Wien01_Opernring_Heinrichshof.jp
g (a letöltés ideje: 2016. február 18.) 
54WAGNER-RIEGER, RENATE – REISSBERGER, MARA: i. m., 63. 
55WAGNER-RIEGER, RENATE – REISSBERGER, MARA: i. m., 66. 
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forma ma is látható a bécsi Schottenringen. (10. kép)56 Wágner ezt a formát is átvet-
te, s mint láttuk, több épületén is alkalmazta. Ekképp egy bécsi bérpalota formavilá-
ga egy magyar középület sajátjává vált, ami jól tükrözi a mintakövetés jelentőségét.  
 

 
10. kép. Schottenring Komplex, illetve Palais Hansen Bécsben. 

 
 

Záró gondolatok – A stílus kérdése 
 

A homlokzatok egészét tekintve vitatható, hogy neoreneszánsz vagy neobarokk stí-
lusról beszélhetünk. Wágner tulajdonképpen akkor, amikor a debreceni Magyar 
Királyi Ítélőtábla épületét tervezte már a neobarokk formálás jeleit mutatta az íves 
manzárdkupolájával, vagy nagyoszloprendjével. Azonban ahogy Sisa Józsefnél ol-
vashatjuk: „A neoreneszánsz és a neobarokk között meglehetősen szabad volt az 
átjárás. Valójában sok épületen az architektúra formái sem pontosan definiálhatók 
vagy elhatárolhatók; a reneszánsz klasszikus tagozatai együtt járhattak a markánsabb 
barokk formákkal, a látványos, olykor bombasztikus kupolákkal.”57 Ez a stíluskeve-
redés Wágner építészetével kapcsolatban is kétségbe ejthet bennünket. Nehezen 
definiálható a formakészlete, mégis valamilyen mértékben kategorizálhatunk. Azok 
az épületek tekinthetők a neobarokk irányában tett erőteljesebb lépésnek, amelynél 
Wágner jobban elszakadt a neoreneszánsz homlokzati elemektől. Ebben a felfogás-
ban a kecskeméti, az egri, illetve a csíkszeredai épületeket lehet elsősorban ide so-
rolni. Viszont azok a házak, amelyek homlokzati eleminek gyökere megtalálható 
Hansen formavilágában, jobban őrzik a neoreneszánsz karaktert. Ezen belül is sajá-
tos ízt adnak nekik a görög antik részletek. Ez Hansen specialitása volt, akinek élet-
útjából következett, hogy hamar megismerkedett a klasszikus antik formákkal. 
1859-ben, amikor a neoreneszánsz felé fordult, nem hagyta el az általa megszeretett 
                                                 
56A fényképet a szerző készítette 2014 márciusában. 
57SISA JÓZSEF (szerk.): i. m., 336. 
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antik elemeket, éppen ellenkezőleg, a reneszánsz tömeg- és homlokzatformálási 
elveket vegyítette a görög antik részletformákkal. Ekképpen létrehozta sajátos stílu-
sát, a „griechische Renaissance”-t, amelyet tanítványai, így Wágner Gyula is, Bécs-
től távol eső városokban is meghonosítottak. Ennek köszönhetően a „bécsi Styl” a 
debreceni falakról is visszaköszön. 
 



Régiókutatás Szemle 
 

53 
 

 
 

SZILÁGYI FERENC 
 
 

Nagyvárad, mint a Tiszántúl központi szerepkörű városa 
 
 
 
Nagyvárad a kárpát-medencei városhálózat jelentős, regionális szintű tagja alapításá-
tól kezdődően. A korabeli Tiszántúl keleti peremét, a későbbi Partium magterületét 
tartotta vonzásában, annak regionális központjaként működött. A 900 éves múlttal 
rendelkező város azonban nem csak az új és a modern korban, de az ezt megelőző 
történelmi korszakokban is jelentős szereppel bírt az ország térszerkezetében. Törté-
nete szorosan összefonódott Bihar vármegye történetével, amelynek katonai, köz-
igazgatási, kereskedelmi, egyházi, kulturális tekintetben is központja volt. Ugyanak-
kor messze túlsugárzott a történelmi Biharország határain, jelentős vonzóerőt gyako-
rolva elsősorban a szomszédos, provinciálisabb vármegyék irányába (Békés, Szil-
ágy, Szatmár stb). 

A történelmi Magyarországot nem számíthatjuk Európa legurbanizáltabb orszá-
gai közé. A nyugat-európai, erősebben polgárosult államokhoz viszonyítva a Ma-
gyar Királyság egy lassabb, álmosabb feudális társadalom képét mutatta. A témával 
foglalkozó szakirodalom is megkülönbözteti az urbanizáció és a városi lét fogalmát 
Nyugat- és Kelet-Európában. A középkori „nyugaton” a pezsgő kereskedelmi élettel 
bíró népes központokat tekintették városoknak, addig keletebbre a védelmi szerep-
kör (vár, védőfal) és az államigazgatás funkció is elegendő volt a városként való 
nyilvántartáshoz. Nem véletlen, hogy míg Abu Hamid arab utazó, 1153-ban 78 ma-
gyarországi városról tesz említést, addig a nyugati utazók ebben az időben rendsze-
rint csak kettőről tudnak, Esztergomról és Fehérvárról. A magyar városok eszerint 
keleties képződmények, védelmi helyek és uradalmi központok, nem pedig a városi 
polgárság lakóhelyei.1 A 13. századtól már kialakul egy szűk polgárság, létrejön az 
autonómiát követő városi jog, fejlődik a kézművesség, a munkamegosztás és a tatár-
járás után megsokasodnak a fallal körülvett városok.  

A jelenlegi városhálózat kialakulása komplex történelmi fejlődés eredménye, 
melyre minden jelentősebb kor (pl. török megszállás, reformkor, dualizmus (pl. vas-
útépítések), Trianon, kommunista diktatúra) markáns módon hagyta rajta a keze 
nyomát. Megfigyelhető a fejlődés folyamatos és fokozatos felgyorsulása. A fő tér-
szerkezeti vonalak egyre gyorsabban változnak. A történelmi fejlődés első felében 
egy lassú, de természetes fejlődés jellemző, melyet időnként inváziók, járványok 
törnek meg. A fejlődés második (Dózsa-felkeléstől számítva) szakaszában a törté-
nelmi események sokkal inkább meghatározóak és viszonylag gyorsan követik egy-
mást, így maga a természetes fejlődés csak a rendszerint negatív hatású történelmi 

                                                 
1BELUSZKY PÁL: Magyarország településföldrajza. Általános rész, Bp.-Pécs, 2003. (Területi és telepü-
lési kutatások 13.) 19. 
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események közötti rövid intervallumokat töltik ki, és a 16-17. században ezek a rö-
vid intervallumok is csak az újjáépítésre adnak lehetőséget, tartós továbbfejlődésre 
aligha. Nyugat-európai típusú városfejlődésre itt nincs lehetőség. A Rákóczy-
szabadságharc leverésétől számítva a Habsburg-korban következik be egy viszony-
lagos nyugalmi időszak, de gyors fejlődésről és a növekedésről ekkor sem beszélhe-
tünk. Egyrészt a feudális berendezkedés, másrészt az agrárjelleg is egy rurális társa-
dalom képét vetítette előre, a holtpontról való elmozdulásra csak a reformkorban 
volt lehetőség. A 1848-49-es forradalomig tehát a fejlődés meglehetősen elenyésző, 
a településhálózat csúcsán a kevésszámú szabad királyi város, és egy sor átmeneti 
állapotban lévő mezőváros található. 

Nagyvárad létrejötte földrajzi energiáknak köszönhető, a Pannon-medence ke-
leti peremén létrejövő vásárvonal és az arra merőleges hegyekből lefutó folyók va-
lamennyi metszéspontjánál jelentős várak jönnek létre (Nagyvárad, Arad, Temesvár, 
Szatmár). 

Bihar és Nagyvárad összefonódása történeti léptékben szinte teljesnek mondha-
tó. Kevesebb, mint egy évszázad az az időszak amikor Biharország központjaként 
nem Nagyváradot nevezhetjük meg. A hagyományok Bihar vármegye megalapítását 
és a bihari püspökség létrehozását Szent István korához kötik. A 11. század első 
feléből azonban szinte teljesen nélkülözzük azokat az írott forrásokat, bizonyítéko-
kat, amelyek alátámaszthatják ezt a hagyományt. Egyértelműen nem cáfolható a 
Bihari Püspökség létezése, de működéséről is csak közvetett bizonyítékaink a 11. 
század végétől vannak, amikor is Szent László a Nagyváradra való átköltöztetésről 
rendelkezik. A megye létezésére és működésére is csak a 11. század közepéről van-
nak bizonyítékok, amikor is bihari ispán és várispánságról létezik írásos említés. A 
közvetett bizonyítékok arra utalnak, hogy a megye és a püspökség alapítása Szent 
István uralkodásának második felében, de mindenképpen 1020 után történik.2  

A vármegye alapítási évét biztosan nem tudjuk megállapítani, ugyanakkor a Bi-
hari-dukátus ekkor már biztosan létezik, ez az Árpád-kori magyar trónörökösök 
működési területét képezte és Szent Imre herceg nyilván e miatt tartózkodott sokat 
Biharban, sőt a végzetes vadászbalesete is itt következett be 1031-ben.3 Akár vár-
megyeként, akár dukátusként határozzuk meg Bihart a korai Árpád-korban, az bizo-
nyos, hogy első központja a Bihari-földvár volt.4 A 11. században az országos poli-
tikai központok (Esztergom, Székesfehérvár) ellenpólusai Bihar és Marosvár körül 
formálódnak.5 

Nagyvárad alapításáról már sokkal több információnk van. 1077 és 1095 között 
Szent László alapít prépostságot Váradon. 1091 és 1093 között a püspökséget is 
áthelyezi Biharról. Ekkor említik Váradot először a korabeli iratokban. 1095-ből 
ismert Várad első püspöke Könyves Kálmán herceg, akit Sixtus követ a püspöki 
székben.6 Megalapításától számítva mindössze egy évszázad kellett ahhoz, hogy a 

                                                 
2KRISTÓ GYULA: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Nemzet és emlékezet. Bp., 1988. 475. 
3DIÓS ISTVÁN: A szentek élete. Elektronikus változat http://www.katolikus.hu/szentek/szent176.html. 
(A letöltés ideje: 2015. november 5.) 
4KRISTÓ GYULA: i. m., 475–476. 
5BÓNA ISTVÁN: A népvándorlás kora Erdélyben. Szerk: KÖPECZI BÉLA, Erdély története. I. kötet. Bp., 
1988. 107–234. 
6FLEISZ JÁNOS: Nagyvárad várostörténete. Nagyvárad, 2011. 12. 

http://www.katolikus.hu/szentek/szent176.html
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város országos jelentőségű központtá emelkedjen. A püspöki székhely (a tíz ma-
gyarországi püspökség egyike) már előrevetítette a város gyors fejlődését. Legfőbb 
funkciója természetesen az egyházi központi szerepkör mellett a védelmi funkció, a 
Sebes-Körös mocsaras partjára felépült vár meghatározza a város identitását és ne-
vét. A várad-környéki falvakban élnek az azt kiszolgáló várnépek (lásd. Csatár, Ko-
vácsi). A városba és annak közvetlen környezetébe olasz és vallon telepesek is ér-
keznek (Olaszi, Velence, Bolonya, Padua).7 

1130-ban megtelepedik Váradhegyfokon az első magyar premontrei rendház, 
amely a közelben lévő Szentjobbal együtt Kelet-Magyarország legfontosabb apátsá-
gi központját képezte. 1131-ben itt temették el II. István királyt is. 1192-től László 
lovagkirály szentté avatásától kezdve a vár közepén található szent-királyi sír egész 
Magyarország első számú zarándok központjává teszi Nagyváradot. Szent László 
kultusza olyan erős a korabeli Magyarországon, hogy a királyi sír által Várad, az 
ország legfontosabb központjai közé emelkedik. Várad és a vár közepén emelkedő 
bazilika országos istenítéletek és eskütételek színhelye lesz.8 

Egészen a reformáció koráig nagyon erős Szent László kultusza. A magyar ki-
rályok trónra lépésük után rendszerint elzarándokolnak Szent László sírjáig sőt, a 
szent sírja királyi temetkező hellyé is teszi Váradot, hiszen itt temetik el Luxemburgi 
Beatrix magyar királynét, Mária királynét, II. Endre királyt illetve korának legjelen-
tősebb uralkodóját, Luxemburgi Zsigmondot, magyar és cseh királyt, német római 
császárt is. 

A Rogerius Carmen Miserabile művéből hű képet kapunk arról a pusztulásról, 
amit a város a tatárjáráskor átélt (1241).9 Az újjáépítés mintegy 40 évig tartott, en-
nek köszönhetően Várad az Árpád-kort követően is a Magyar Királyság központja 
maradhatott. Az ország egyik legjelentősebb vára épül fel, melynek közepét a Bazi-
lika tölti ki, ugyancsak itt álltak Szent István, Szent Imre és Szent László bronzszob-
rai és 1390-ben Márton és György szobrászmesterek munkájának eredményeként itt 
állítják fel Szent László lovas szobrát is.10  

A 15. században a humanizmus korában bekövetkezik Várad második fénykora. 
A város környéki kistelepülések szintén mezővárosokká válnak (pl. Olaszi, Velen-
ce). A kelet-magyarországi vásárvonal Bihart az ország egyik centrumtérségévé 
teszi már a 11. századtól, ez a szerepkör a 14–15. századra erősen kiszélesedett. A 
14. században a Kárpát-medencében 10 pénzügyigazgatósági kerület létezett, köztük 
a Váradihoz Bihar, Kraszna, Zaránd, Békés és Szolnok vármegyék tartoztak,11 jól 
mutatva a városnak a Biharon messze túlsugárzó jelentőségét. 

A kelet-magyarországi vásárvonal mentén folyó intenzív áruforgalom, valamint 
az Erdélyt és Magyarország belső részeit és a Királyhágót összekötő királyi út for-
galma Nagyváradnál metszik egymást. Fejlődik a kultúra, Várad továbbra is jelentős 
egyházi központ. Erre az időre esik Janus Pannonius és Vitéz János ténykedése is. 

                                                 
7PÉTER I. ZOLTÁN: A jelenkori Nagyvárad megalapítása. Nagyvárad, 2012. 14-15. 
8FLEISZ JÁNOS: i. m., 15. 
9https://www.scribd.com/doc/233584507/Rogerius-Carmen-Miserabile-Text-Latin-Roman. (A letöltés 
ideje: 2015. november 10.) 
10FLEISZ JÁNOS: i. m. 15. 
11CSÜLLÜG GÁBOR: A Tiszántúl a Kárpát-medence 10–16. századi regionális tagolódásában. Doktori 
értekezés. Debrecen, 2006. 106. 

https://www.scribd.com/doc/233584507/Rogerius-Carmen-Miserabile-Text-Latin-Roman
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A Vitéz János püspök által a nagyváradi várban alapított (1455) csillagászati 
megfigyelőállomás a kor egyik legjelentősebb ilyen létesítménye volt. Ennek a ku-
poláját tekintették hosszú ideig a kezdő délkör áthaladási helyének, tehát innen kiin-
dulva határozták meg a keleti és nyugati félteke fogalmát. A nagyváradi kezdődélkör 
1464 és 1667 között volt használatban.12 A váradi csillagvizsgálóban összeállított 
táblázatok (Tabula Varadiensis) sokáig segítségére volt a hajósoknak. Bizonyított 
tény, hogy az újvilágot felfedező Kolumbusz Kristóf13 hajóin is volt egy példány 
ebből a munkából.  

Jelentős változásokat hoz a város életében a török és az oszmán kor. Várad 
mindvégig jelentős vár és város marad, de az Oszmán Birodalom terjeszkedésével 
perifériára kerül, határvárrá és várossá válik. Környezete jelentős veszteségeket 
szenved. Bihar, mint gazdasági centrumtérség megszűnik. Várad ugyanakkor ki-
emelkedő jelentőségű városa marad a fejedelemségnek, amit jól mutat az a tény, 
hogy az Erdélyi Fejedelemségben a fejedelem után a második legnagyobb tisztség a 
váradi kapitányé.  

A 16. század nagyon zűrzavaros időszak a város életében, ugyanakkor a renge-
teg esemény és írásos emlék lehetőséget ad a város jelentőségének a felmérésére: 

- 1514-ben a Dózsa György parasztlázadás leverését követően Dózsa felné-
gyelt testének egy részét ide szegezik. Az 1530-as években (1934-1938) a 
kettészakadt Magyarország keleti felének fővárosa lesz.14  

- Itt működött püspökként a kor meghatározó politikusa Fráter György, aki 
1538-ban megkísérelt békét kötni a Szapolyai és a Habsburg uralkodók kö-
zött (Váradi-béke). 

- 1541-ben a török csellel elfoglalja Budát, a budai polgárság és nemesség egy 
része Váradra költözik. 1556-tól Várad is csatlakozik a reformációhoz és 
mint katolikus központ megszűnik működni. 

- 1558-tól Izabella fővárossá teszi. A váradi főkapitányok közül később több 
személy fejedelem lesz (Bátoriak, Bocskai István, II. Rákóczi György). 

A 16. század második felében a reformátusok legnagyobb központjává válik, akik 
nyomdát működtetnek a városban, protestáns hitvita zajlik és ugyanebben az idő-
szakban Kelet-Közép Európa egyik legnagyobb várává építik át.15 

A mohácsi vészt követően és a Magyar Királyság három részre szakadásával 
egy időben létrejön egy különleges jogállású terület Kelet- és Észak-Kelet Magyar-
országon. Jó néhány királyi vármegye az erdélyi fejedelmek igazgatása alá kerül. 
Ezeket Partium Regni Hungarie, vagyis a Magyar Királyság Erdélyhez csatolt része-
iként (Partiumként) emlegetnek. A Partium régió természetes központja Nagyvárad 
lesz.16 
 1660-ban hosszú ostromot és árulást követően Várad a törökök kezére jut. A 
védők szabad elvonulást kapnak és az éppen nyomtatás alatt álló Váradi Bibliát ma-

                                                 
12http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/11/20/mikor_volt_nagyvarad_a_vilag_kozepe/; (A letöltés 
ideje: 2015. november 10.) 
13http://www.mebt.hu/hu/tartalom/kolombus-es-nagyvaradi-csillagaszati-gyujtemeny; (A letöltés ideje: 
2015. november 10.) 
14FLEISZ JÁNOS: i. m., 17. 
15FLEISZ JÁNOS: i. m., 20. 
16SZILÁGYI FERENC: Közigazgatás a Partiumban. A honfoglalástól napjainkig, Nagyvárad, 2013. 26–27. 

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/11/20/mikor_volt_nagyvarad_a_vilag_kozepe/
http://www.mebt.hu/hu/tartalom/kolombus-es-nagyvaradi-csillagaszati-gyujtemeny
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gukkal viszik és Debrecenbe települnek át. A legfontosabb kelet-magyarországi 
szellemi, kereskedelmi és egyházi központ ettől kezdve Debrecen lesz. 

Az Oszmán Birodalom részeként is jelentős vár marad, sőt tartományi központ-
tá, pasasággá válik. 1684-ben megközelítőleg ötezer lakosa volt.17 A lakosok túl-
nyomórészt oszmán törökök, a keresztényeket a hódoltsági terület magyar kálvinis-
tái, továbbá balkáni rácok képviselik.18 A török uralom alól 1692-ben szabadul fel. 
A város és a vár megmarad, de Bihar déli fele gyakorlatilag elpusztul.19 

 

 
1. ábra.20 

                                                 
17FLEISZ JÁNOS: i. m., 22. 
18PÉTER I. ZOLTÁN: i. m., 22–23. 
19SZÁLKAI TAMÁS – SZIKLA GERGŐ – SZILÁGYI FERENC: Bihar és Hajdú megye közigazgatási beosztá-
sának története (1552-2013). Debrecen 2014. Térképmelléklet I/3. 
20Uo. 
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1692 után megkezdődött a megye és a város teljes újjáépítése, de a török kor előtti 
jelentőségét Várad többé nem szerzi vissza. Az helyreállítás sem volt zökkenőmen-
tes, a várost a következő évtizedben még törökök és tatárok, az azt követő évtized-
ben pedig a kuruc csapatok dúlják. A lakók veszély esetén elmenekülnek, vagy a 
várban lelnek menedékre, majd újra visszatérnek. A lakosság ekkor is sokszínű, a 
magyarok mellett német katonák, kereszténnyé vált törökök, rácok, görögök és más 
balkáni népek élnek a városban. Az első népesebb román közösség Velencén jelenik 
meg, de az ortodox népességen belül is csak a 18. század közepén kerülnek többség-
be az addigi többséget alkotó rácokkal szemben.21  

A felszabadulás pillanatától kezdve Váradnak osztoznia kell Debrecennel a ke-
let-magyarországi központi szerepkörön. Nagyvárad újra a katolikus egyház köz-
pontjává válik, újraéled a püspökség, amely jelentős birtokokat kap a vármegyében. 
1775-től kezdve már nem csak a római-katolikusok, hanem a görög-katolikusok 
püspöki központjaként működik. A telepítések ellenére, Bihar magyar lakosságának 
többsége református marad, akik természetesen Debrecenre tekintenek egyházi és 
oktatási központként. Nagyvárad, Bihar megyeszékelyeként is újra szerepet kap, de 
a legfőbb kereskedelmi és kézműves központ viszont ettől kezdve Debrecen lesz. 

 

 
2. ábra.22 

 
A 18. században az adóösszeírások alapján modellezhető Magyarország város-

hálózata. Eszerint a század elején az észak-keleti területeken Debrecen és Szatmár-

                                                 
21PÉTER I. ZOLTÁN: i. m., 23. 
22GEORG HOUFNAGEL: Nagyvárad a 17. században. https://www.sanderusmaps.com/en/our-
catalogue/detail/164030/antique-map-of-romania-oradea-by-braun--hogenberg/. (A letöltés ideje: 2015. 
november 10.) 

https://www.sanderusmaps.com/en/our-catalogue/detail/164030/antique-map-of-romania-oradea-by-braun--hogenberg/
https://www.sanderusmaps.com/en/our-catalogue/detail/164030/antique-map-of-romania-oradea-by-braun--hogenberg/
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németi a legfontosabb városok.23 Nagyvárad csak a harmadik kategóriába sorolható. 
Nem csoda, hiszen Debrecen még a 18. század végén, az első magyar népszámlálás 
idején harmincezer lakossal az ország legnagyobb lakosa. Míg Szatmárt és Németit 
1721-ben egyesítik egymással és szabad királyi várossá nyilvánítják, addig Nagyvá-
rad elválasztva marad a szomszédos mezővárosoktól. 1785-ben váradnak hivatalo-
san 4245 lakosa van, alig több mint Diószegnek, és kevesebb, mint Szalontának. 
Ugyanakkor Várad-Olaszi önálló mezőváros több mint ötezer lakossal. Nagyvárad 
és Várad-Olaszi mezővárosok és Várad-Velence község együttes lakossága már 
meghaladja a 10.500 főt, amivel a 18. legnépesebb települése lehetett volna az or-
szágnak, de még mindig messze elmaradva a rivális Debrecentől. Szatmárnémeti 
népessége ugyanekkor közel 8400 fő. 1792-ben létrejön az önálló Váralja község is, 
tehát a jelenlegi Váradi belváros területén két mezőváros (Város – tulajdonképpeni 
újváros, Olaszi) és két község, Velence és Váralja létezett.24 A kisebb népességszám 
ellenére a II. József idején bevezetett közigazgatási reform mégis Nagyváradot ne-
vezi meg kerületközpontként.25 

1825-ben, a reformkor kezdetén a népességszám meghaladta a 16000 főt, 1830 
elérte a 18.000-et. Még mindig messze elmaradt a 45.000 lakosú Debrecennel szem-
ben, ugyanakkor Araddal, Gyulával és Nyíregyházával együtt a leggyorsabban fej-
lődő városok közé tartozott.26 Gyimesi Sándor szerint ekkor Várad a városok máso-
dik hierarchikus csoportjába tartozik Araddal, Nagykárollyal és Máramarosszigettel 
együtt, még mindig lemaradva Debrecen és Szatmárnémeti mögött, ugyanakkor 
piackörzetek tekintetében már Aradot és Váradot sorolják a legfőbb város-
kategóriába 1828-ban.27 A gyors növekedés és a gazdasági fellendülés szoros kap-
csolatot mutat a zsidó lakosság lélekszámának és részarányának emelkedésével, 
Nagyvárad a magyar zsidóság egyik fő központjává vált a 19. században. Az orszá-
gos vasúthálózatba 1858-ban kapcsolják be a Püspökladány-Nagyvárad vonal átadá-
sával. 1870-ben a vasúti fővonalat meghosszabbítják Kolozsvárig. 1871-ben átadják 
a Nagyvárad-Békéscsaba, 1885-ben pedig a Nagyvárad-Félixfürdő vonalat, amely 
már a város fürdőközponti funkciójának megalapozását vetíti előre. 1887-ben a 
Nagyvárad-Vésztő, a vaskohi szárnyvonal, valamint a Nagyvárad-Érmihályfava 
vonal is elkészül.28 Várad a magyar királyság egyik legfontosabb vasúti gócpontja 
lesz. Rajta keresztül valósul meg Erdély irányába a tranzitforgalom, illetve itt metszi 
ezt a vásárvonalat követő vasútvonal Máramarossziget és Temesvár között.  

A magyar szabadságharc idején Várad a fegyvergyártás központja, jelentős ipa-
ros város. A négy szomszédos település (Várad, Velence, Olaszi, Váralja) egyesítés-
re formálisan 1850-ben kerül sor, de valójában még évtizedekig önállóan működnek 
az alkotórészek. A Bach-korszak önkényuralmi idején újra kerületközponttá válik, a 
katonai közigazgatás innen irányítja Arad, Békés, Bihar, Szabolcs, Szatmár várme-
gyéket. Ugyanekkor Bihart kettévágják, Dél-Bihar vármegye székhelye Nagyvárad, 

                                                 
23GYIMESI SÁNDOR: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet során, Bp. 1975. 262–263. 
24FLEISZ JÁNOS i. m., 26. 
25SZILÁGY FERENC: i. m., 48–50. 
26BELUSZKY PÁL: i. m., 109. 
27BÁCSKAI VERA – NAGY LAJOS: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. 
Bp., 1984.  
28BELUSZKY PÁL: i. m., 139–144. 
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Észak-Bihar székhelye Debrecen.29 1850-ben a teljes népesség 22.500 fő, 1880-ban 
31.000 fő, 1900-ban pedig 50.000, 1910-ben 64.000. 1900-ban Olaszi a legnépesebb 
városrész közel 17.000 lakossal, Újváros 13.600, Váralja 6.000, Velence 4.400, 
Külváros 3.300, Csillagváros és Szőlőhegy egyaránt 1.500 lakossal bírtak.30  

 

 
3. ábra.31 

 
A 20. század során a világháború és a város mellett meghúzott államhatár elle-

nére a fejlődés töretlennek nevezhető. A 20. század elejére a Nagyvárad minden 
tekintetben az ország legfontosabb városainak sorába emelkedik, Pozsonyhoz, Ko-
lozsvárhoz, Aradhoz, Temesvárhoz, Zágrábhoz hasonlóan Budapest egyik ellenpó-

                                                 
29SZÁLKAI TAMÁS – SZIKLA GERGŐ – SZILÁGYI FERENC: i. m., Térképmelléklet II/1. II/2-a. II/2-b. 
30FLEISZ JÁNOS i. m. 44. 
31SZÁLKAI TAMÁS – SZIKLA GERGŐ – SZILÁGYI FERENC: i. m., Térképmelléklet II/1. 
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lusa.32 A 19–20. század fordulójára, ha népességszámban nem is éri utol, de gazda-
sági potenciál tekintetében már mindenképpen megelőzi a rivális Debrecent.33 

 

 
4. ábra. Forrás: saját szerk. 

 
A román uralom alá került városban 1930-ban 82.000 ember él. 1941-ben az új-

ra Magyarországhoz tartozó Nagyváradon közel 93.000 főt írnak össze. A világhá-
ború után visszacsatolják Romániához, Nagyváraddal egyesül Biharpüspöki (1956) 
és Váradszőllős község (1954). 1956-ban 99.000 lakosa van, majd a szocialista ipa-
rosítás gyökeres átalakulást és hirtelen növekedést hoz: 1966-ban 122.000, 1977-ben 
173.000, 1992-ben 220.000 lakosa volt. A hirtelen növekedés a lakosság összetéte-
lén és a város arculatán is rajta hagyta a nyomát. 1966-tól kezdve Nagyvárad román 
többségűvé válik.34 Hatalmas szocreál típusú negyedek épülnek. Ugyanakkor a bel-
városi rész mind a mai napig sokat megőriz az eredeti arculatából. A statisztikai 
szempontból jelentős növekedés ugyanakkor romániai szinten elmarad a határtól 
távolabbi fekvésű, a román hatalom által preferált központoktól (pl. Kolozsvár, 
Brassó, Temesvár). Fokozatosan veszít a regionális szerepkörből, és a rendszervál-
tást követő virtualizálódó államhatár sem hoz igazán fordulatot. Napjainkban a közel 
200.000 lakosú nagyváros Romániában a pszeudo-regionális városok kis csoportjába 
tartozik, amely csoport egyértelműen elválik a Kolozsvár, Temesvár, Brassó, 
Krajova, Konstanca, Jászvásár által alkotott regionális szintű városcsoporttól. A 
város-hierarchiában betöltött szerepkörön az sem változtat drámaian, hogy 1990 
után Nagyvárad jelentős egyetemi központtá tudott válni, illetve a reptere is (névle-

                                                 
32BELUSZKY PÁL: i. m., 153. 
33SÜLI-ZAKAR ISTVÁN – CSÜLLÖG GÁBOR: A regionalizmus történelmi előzményei Magyarországon. 
SÜLI-ZAKAR ISTVÁN (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Bp.-Pécs, 2003. 38–40. 
34SÜLI-ZAKAR ISTVÁN – SZILÁGYI FERENC: Etnikai csere a Partiumi megyeszékhelyeken. Történeti 
Földrajzi Közlemények. 3. évf., 1 sz. 2015. 58–82. 
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gesen) nemzetközi besorolást kapott. Az államhatár virtualizálódásával a térszerke-
zeti versenyben újra megjelent a régi versenytárs és testvérváros: Debrecen. 

 

 
5. ábra: A magyar többségi nyelvhasználat határa Nagyvárad körzetében 1910-ben és 

2011-ben. (Fehér – magyar, fekete – román, szürke – egyéb és ismeretlen. A jelek mére-
tei csökkenő sorrendben 10000, 1000, 100 és 25 lakost jelölnek. Forrás: saját szerk.) 

 
A 20. században még változatosabb társadalmi összetétel alakul ki. Korábban 

elsősorban a katolicizmus központja (római katolikus és görög-katolikus püspöksé-
gekkel), de az izraelita lakosság is nagyon népes. 1920 után ortodox, illetve reformá-
tus központtá is válik, mindkét utóbbi felekezet püspöki székhelyet létesít Nagyvá-
radon.35 A II. világháborút követően a város lakosságának közel negyedét kitevő 
zsidóság szinte teljesen eltűnik. Az 1989-es rendszerváltást követően a 
neoprotestáns vallások (baptista, pünkösdista) központja is lesz. Nagyváradon talál-
ható a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének a központja is.  

2005-ben Nagyvárad megyei jogú város és a körülötte fekvő kilenc község lét-
rehozta a Nagyvárad Metropolisz Övezet településtársulást, amely az integrált fej-
lesztés tűzte ki fő célkitűzésnek. Jelenleg a településtársulásnak 12 önkormányzat a 
tagja (Nagyvárad, Bihar, Bors, Hegyközcsatár, Hegyközpályi, Köröskisjenő, 
Fugyivásárhely, Váradszentmárton, Nagyürögd, Biharszentandrás, Körösgyéres, 
Vizesgyán).36 A társulásnak közel 250.000 lakosa van napjainkban. A megyeszék-
hely és a környező települések kapcsolata az ezredfordulót követően spontán módon 
is erősödött. Számos lakópark épült a Várad környéki községekben, ahová a nagyvá-
rosból költöztek ki lakosok. Így ez a településgyűrű pufferzónaként fogta fel a Vára-
dot elhagyó lakosok jelentős hányadát. Míg a nagyváros népessége jelentős mérték-
ben (1992 óta mintegy 30.000 fővel) csökkent, addig a szuburbán települések népes-
sége gyorsan növekszik. A szuburbanizáció kiterjedt az államhatár magyar oldalán 
fekvő közeli településekre, leginkább Biharkeresztes városra is. 
 

                                                 
35SZILÁGYI FERENC: A Királyhágómelléki Egyházkerület kialakulása és helye a Magyar Református 
Egyházban. KULIN FERENC – VELIKY JÁNOS szerk.: „Zengett Szíonon a zsoltár.” Bp., 2010. 207–220. 
36http://www.zmo.ro, (A letöltés ideje: 2015. november 10.) 

http://www.zmo.ro/
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DITRÓI ESZTER 
 
 

Vas és Zala megyei helynévföldrajzi térképlapok statisztikai alapú 
összevetése∗ 

 
 
 
Bevezetés 
 

A különböző tájak helynévkincsének rendszerszerűsége már elfogadott tételnek 
számít a névtani szakirodalomban.1 Ezt a fajta rendszerszerűséget semmiképpen sem 
értelmezhetjük a magyar nyelvterület egészére nézve egységesnek, hanem csupán 
egy-egy táj névrendszeréről beszélhetünk. Ez utóbbi gondolat előrevetíti a névrend-
szereket meghatározó helynévadási minták területi differenciáltságát. A helynévi 
lexémákban, még inkább a mikrotoponimák struktúrájában fellelhető különbségek 
összessége pedig a névjárások gondolatát vetítik előre.2 Ennek a gondolatnak az 
elméleti alapjait már több tanulmányban is megfogalmaztam,3 éppen ezért erre nem 
térek ki részletesen. Mintegy továbbgondolva azonban ezeknek az írásoknak a hoza-
dékát, jelen tanulmányban arra vállalkoztam, hogy két nagyobb megye helynévadási 
mintáit egy mátrix alapú statisztikai módszerrel összevessem, s az így esetlegesen 
kirajzolódó névföldrajzi tájakat bemutassam. 
 
 
 
                                                 
∗A tanulmány az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport programja keretében készült. 
1HOFFMANN ISTVÁN: Helynevek nyelvi elemzése. Debrecen, 1993.; RÁCZ ANITA: Az ómagyar kori 
településnevek differenciálódásáról. Magyar Nyelvjárások, (1997) 37/125–146.; HAJDÚ MIHÁLY: A 
magyar névtudomány a nyelvjárástörténeti kutatás szolgálatában. Tanulmányok a magyar nyelvtudo-
mány történetének témaköréből. Szerk.: KISS JENŐ–SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., 1991. 250–254.; Uő.: Névutók 
a helynevekben. Magyar Nyelvjárások, (1999) 37/187–192.; TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a 
névföldrajz. Magyar Nyelvjárások, (1998) 35/121–134.; Uő.: Névrendszertani vizsgálatok a korai 
ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye). Debrecen, 2001.; Uő.: A helynévmodellek nyelvföldrajzi 
vizsgálata a korai ómagyar korban. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk.: HOFFMANN 
ISTVÁN–JUHÁSZ DEZSŐ–PÉNTEK JÁNOS. Debrecen–Jyväskylä, 2002. 127–138. 
2HOFFMANN: i. m. 
3DITRÓI ESZTER: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. Helynévtörténeti Tanulmányok, (2010) 
5/155–169.; Uő.: Egy lehetséges módszer a helynevek területi különbségeinek igazolására. Helynévtör-
téneti Tanulmányok, (2011) 6/151–161.; Uő.: Helynévrendszerek területi differenciáltsága. Helynévtör-
téneti Tanulmányok, (2012) 7/29–38.; Uő.: Nyelvi érintkezések hatása a helynévmintákra – vendvidéki 
esettanulmány. Helynévtörténeti Tanulmányok, (2013) 9/89–101.; Uő.: A helynévrendszerek területi 
differenciáltságának statisztikai alapú megközelítése. Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szerk.: É. KISS 
KATALIN–HEGEDŰS ATTILA–PINTÉR LILLA. Bp.–Piliscsaba. 2015. 58–80. 
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A korpusz kialakítása és az összevető módszer leírása 
 
Egy összevető munka esetében igen fontos lépés a megfelelő korpusz kialakítása, 
amely reprezentatívan tudja tükrözni a vizsgálatra szánt tájak helynévadási mintáját. 
Munkám során ezért két igen megbízható gyűjtemény anyagát, a Vas és Zala megye 
helynévanyagát használtam fel a „Vas megye földrajzi nevei”,4 valamint a „Zala 
megye földrajzi nevei”5 című helynévadattárak nyomán. Minthogy a nyelvjáráskuta-
tás egyik igen kiemelkedő területe, a nyelvföldrajz a névföldrajz módszereivel nagy-
fokú hasonlóságot mutat, ezért a vizsgált helynévanyagot úgy alakítottam ki, hogy 
az így kapott eredmények a nyelvföldrajzi eredményekkel könnyen összevethetők 
legyenek. Emiatt úgy döntöttem, hogy a Magyar Nyelvjárási Atlasz6 vizsgálati pont-
jait veszem alapul, amikor a névtani korpuszomat kialakítom: így a vizsgált hely-
névállományt 39 vasi és zalai település helynévállományából állítottam össze, amely 
településekről nyelvjárási adatok is rendelkezésre állnak. Ezzel a döntéssel azonban 
azt is vállalnom kellett, hogy a kialakított adatbázisom nem tükrözi teljes értékűen a 
két megye névállományát, s így az eredményeim esetlegesen torzulhatnak. 

Az egyes települések helynévadási mintáit a Hoffmann István által kialakított 
helynévelemzési modell7 alapján határoztam meg, az analízist pedig a külterületi 
nevekre vonatkozóan végeztem el. Az elemzés eredményei egy-egy helynévi szer-
kezet gyakoriságát adják meg. A kapott adatokat aztán úgynevezett gyakorisági táb-
lázatba foglaltam. A táblázat mezőit a Hoffmann-féle elemzési modellhez igazítot-
tam, azaz a helynevek szerkezetében fellelhető lexikális-morfológiai jellegzetessé-
geket szemantikai szerepek (funkcionális-szemantikai kategóriák) szerint csoporto-
sítva vizsgáltam.  

A további munkafolyamat során ezeket a gyakorisági adatokat egy mátrix alapú 
módszer segítségével összevetettem, melyet J. Roger Bray és John T. Curtis dolgo-
zott ki 1957-ben. Módszerük lényege az, hogy az egyes jelenségek gyakoriságával 
dolgoznak, létrehozva ezáltal úgynevezett összehasonlítandó gyakorisági sorokat, 
majd a kapott értékeket alapul véve egy általuk meghatározott hasonlósági indexszel 
kialakítanak egy hasonlósági mátrixot, melyben a megállapított hasonlósági fok 0 és 
1 közötti értékeket vehet fel. Minél kisebb a hasonlóság, a kapott számérték annál 
inkább közelít a nullához, s az egyes érték felé közeledve a két jelenség egyre na-
gyobb mértékű hasonlóságokat mutat.8  

A kérdés kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül a dialektometria eredményei 
sem, minthogy a nyelvföldrajz és a névföldrajz módszerei nagyfokú egyezést mutat-

                                                 
4BALOGH LAJOS–VÉGH JÓZSEF: Vas megye földrajzi nevei. Szombathely, 1982. 
5PAPP LÁSZLÓ–VÉGH JÓZSEF: Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, 1964 
6DEME LÁSZLÓ–IMRE SAMU: A magyar nyelvjárások atlasza 1–6. Bp., 1968–1977. 
7HOFFMANN: i. m. 
8BRAY, J.ROGER–CURTIS, JOHN. T.: An Ordination of Communities. Ecological Monographs, (1957) 
27/325–349 
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nak.9 A dialektometria kifejezést Jean Séguy használta elsőként az olyan térképla-
pokra, amelyek számszerűsítve mutatják a szomszédos települések közti nyelvi tá-
volságot.10 A legújabb, a nyelvi távolság mérésére alkalmas módszer Levenshtein 
algoritmusának a használatán alapszik, amelynek a segítségével térképlaponként 
haladva páronként vethetjük össze a kutatópontok adatait. Erről a módszerről részle-
tesebben Heeringa,11 valamint Goebl12 munkájában olvashatunk. Ezt az összehason-
lító módszert a magyar nyelvjárási adattárakra Vargha Fruzsina alkalmazta.13 
 
 
Eredmények 
 
A fenti metódust követve összehasonlítottam a kijelölt 39 települést. Az így kapott 
összehasonlító mátrix segítségével megállapíthattam az egyes települések hasonló-
sági fokát. Ebből mutat be egy részletet az alábbi táblázat. 
 
 

 Padár Bödeháza Ságod Kemenespálfa Egyházasrádóc Csönge 

Padár 1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 

Bödeháza 0,6 1 0,6 0,4 0,3 0,3 

Ságod 0,5 0,6 1 0,4 0,4 0,4 

Kemenespálfa 0,4 0,4 0,4 1 0,5 0,6 

Egyházasrádóc 0,4 0,3 0,4 0,5 1 0,6 

Csönge 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 1 

1. ábra. Vas és Zala megyei települések hasonlósági mátrixa. 
 
 
A mátrixban található adatok közül hasonlóságnak tekintem a 0,5 feletti számadato-
kat (a piros árnyalataival jelölve), míg különbségnek veszem az ez alatti, tehát 0,4-
től alacsonyabb értékeket (kék színnel kitöltött mezők). A mátrix értelmezéséhez 
még azt is meg kell jegyezni, hogy Padár, Bödeháza és Ságod Zala megyei települé-
sek, míg Kemenespálfa, Egyházasrádóc és Csönge Vas megyében találhatók. Az 
adatokból jól látszik, hogy míg a Zala megyei települések hasonlóságot mutatnak 
                                                 
9CHAMBERS, JACK–TRUDGILL, PETER: Dialectology. Cambridge, 1998.  
10SÉGUY, JEAN: La dialectométrie dans l’atlas linguistique de la Gascogne. Revue de Linguistique 
Romane, (1973) 37/1–24. 
11HEERINGA, WILBERT: Measuring Dialect Pronunciation Differences using Levenshtein Distance. 
Groningen, 2004. 
12GOEBL, HANNS: Recent Advances in Salzburg Dialectometry. Literary and Linguistic Computing, 
(2006) 21/411–435. 
13VARGHA FRUZSINA SÁRA: Nyelvjárási és helynévtörténeti adatok számítógépes feldolgozása. Kontex-
tus—Filológia—Kultúra II. Szerk.: FRANTISEK ALABÁN. Banská Bystrica–Eger, 2008. 77–84 
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egymással, a Vas megyeiektől különböznek. Ugyanez természetesen a Vas megyei 
adatokra is igaz: míg egymással 0,5 és afeletti hasonlóságot mutatnak, addig a Zala 
megyeiektől különböznek.  

Az ilyesfajta táblázatos forma – noha kellően informatív – nem annyira szemlé-
letes, mint a térképes megjelenítés. Éppen ezért a mátrix adatait érdemes térképre 
vetítve bemutatni, ugyanis így könnyebben megragadhatók az esetleges névföldrajzi 
határok.  

 
Az e módszerrel kapott hasonlósági térképek alapvetően két csoportra osztha-

tók: egyes térképlapok a két megye névadási mintájának egyezését mutatják, azon-
ban a Zala folyó vonalánál egyfajta törés figyelhető meg. Szemléltető példaként 
érdemes ehhez megtekinteni Csönge, Egyházasrádóc és Gyanógeregye térképlapjait. 
 
 
 

 
2. ábra. Csönge, Egyházasrádóc és Gyanógeregye hasonlósági térképe. 

 
 
 

A térképeken kékkel jelöltem a bázistelepüléshez (nagyobb, fekete pont) képest 
különbséget mutató településeket. Az is könnyedén belátható, hogy noha kisebb 
eltérésekkel, de mindegyik példaként hozott település esetén megfigyelhető a Zala 
folyó vonalának gátként való viselkedése: ezeknek a településeknek a névmintája 
tehát eltér a két megyében tapasztaltaktól.  

A kapott eredmények azonban nemcsak ezt a fajta elkülönülést mutatják: egyes 
névminták ugyanis ettől sokkal markánsabb eltéréseket mutat. Ehhez szemléltető 
példaként érdemes megvizsgálni például Babosdöbréte, Ságod, Padár és Kemenes-
pálfa térképeit. 
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3. ábra. Babosdöbréte, Padár, Ságod és Kemenespálfa hasonlósági térképlapja. 

 
Babosdöbréte, Padár és Ságod Zala megyei települések, s jól látható a térképe-

ken, hogy Vas megye névmintájával egy erős kontrasztot képeznek. Ugyanez mond-
ható el a Vas megyei Kemenespálfáról, ahol láthatóan a Zala megyei településekkel 
nem mutatható ki nagyobb fokú hasonlóság. Ráadásul további érdekessége ezeknek 
a településeknek, hogy a Zala folyó vízgyűjtője területén helyezkednek el, azaz ép-
pen ott, ahol a korábbi térképeken a névminták terjedési gátját regisztrálhattuk.  

Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy noha a két megye név-
adási mintája sok hasonlóságot mutat, a Zala folyó vonalán egyfajta névföldrajzi gát 
regisztrálható. A folyó gátló hatása egyes települések esetén pedig olyan mértékű, 
hogy azokon a helyeken alig, csupán csekély mértékben mutatható ki a két megye 
hasonlósága. 

A kapott névföldrajzi eredmények valamelyest különböznek a nyelvföldrajz ál-
tal kimutatott eredményektől. Míg a mai nyelvjárási felosztás a nyugat-dunántúli 
régiót viszonylag egységesnek tekinti, melyen belül elkülöníti a vasi, őrségi, zalai, 
hetési területeket, addig a névföldrajz eredményei nem mutatnak ilyen jól elkülönít-
hető képet. Valójában névtani tekintetben a két terület viszonylag egységes, azonban 
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ezen belül nem négy, hanem csupán két terület látszik elkülöníthetőnek: egy nyugat-
dunántúli és – mintegy ebbe beékelődően – egy zalai csoport.14  
  
 
Összefoglalás 
 
A kapott eredmények tükrében arra a megállapításra juthatunk, hogy a mátrix alapú 
statisztikai módszer sikeresen alkalmazható a névrendszerek összevető vizsgálatára, 
segítségével pedig megállapíthatók a névföldrajzi tájak is. Az előzetes hipotézis, 
miszerint a két megye névadási mintái különbözőek lehetnek (hiszen táji, néprajzi, 
történelmi s nyelvi különbségek egyaránt felfedezhetők a vizsgálatra szánt terüle-
ten), beigazolódott. Tovább menve a névföldrajzi tájak elkülönítésének lehetősége a 
névjárási határok kijelölésének a lehetőségét is magában rejti, ugyanakkor e fogal-
mat csak kellő óvatossággal használhatjuk. Az ilyen jellegű analízishez ugyanis a 
teljes magyar helynévkincset kellene módszeresen elemezni, amely munka egyelőre 
még várat magára.  
 

                                                 
14Vas megye névadási mintája azonban egy részletesebb analízissel további négy kisebb alegységre 
bontható. Ehhez lásd DITRÓI ESZTER: A helynévrendszerek területi differenciáltságának statisztikai 
alapú megközelítése. Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szerk.: É. KISS KATALIN–HEGEDŰS ATTILA–
PINTÉR LILLA. Bp.–Piliscsaba. 2015. 58–80. 
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HORVÁTH PÉTER 
 
 

Néptáncgyűjtők adatbázisa Hajdú és Bihar vármegyék térségéből 
(Bököny, Nagyiván, Nyíracsád és Polgár településekkel kiegészítve) 
 
 
 
Bevezetés 
 
Hajdú és Bihar vármegyék térsége néptánckutatások szempontjából a kevésbé feltárt 
régiók közé sorolható. Éppen ezért a publikáció célja nem más, minthogy a jelenlegi 
ismereteink alapján egyfajta átfogó képet nyújtsunk azokról a gyűjtésekről, amelye-
ket filmeken is rögzítettek. Az összeállítást nem véletlenül egészítettük ki Bököny, 
Nagyiván, Nyíracsád és Polgár települések sorával. Ezek a községek ugyanis egy-
egy hajdúsági, hortobágyi illetve bihari táncanyag jövőbeli összehasonlító elemzé-
sénél igencsak relevánsak lehetnek pl.: Nádudvar-Nagyiván, Hajdúhadház-Bököny, 
vagy éppenséggel Nyíracsád-Érsemjén viszonylatában.  

A cikk terjedelme sajnos nem teszi lehetővé, hogy egyszerre publikáljuk a tele-
pülés listát és a kutatók névsorát, így jelen esetben az utóbbit közöljük. A neveket 
ABC. sorrendben tüntettük fel jelezve a kutatott települést, a gyűjtés idejét és azt, 
hogy magyar, román vagy esetleg cigány táncanyagot rögzítettek-e. Mivel volt rá 
eset, hogy egy-egy kutatócsoport ugyanabban az évben ugyanazon helyszíneken 
többször is gyűjtött, a törzsszövegben adatoltuk a rögzített felvételek leltári számát 
is. Ezzel az volt a célunk, hogy elkerüljük az esetleges tévedéseket és elősegítsük a 
hivatkozások pontos használhatóságát. 

Amennyiben nem egy személy koordinálta a felderítését, az előkészületeket, az 
interjúk és zenei anyagok felvételét illetve az operatőri munkákat, úgy a továbbiak-
ban ABC. sorrendben feltüntettük a többi kutató nevét ezzel is elősegítve azt, hogy 
egyfajta lexikonszerű oda-vissza utalás alakuljon ki a listában. Ha egy-egy személy 
pontos feladatát ismerjük – jegyzőkönyv készítése, előkészítő munkálatok, zenei 
gyűjtő, operatőr stb. – a listában azt is jeleztük. Ha egy gyűjtő többször megfordult 
ugyan azon a helyszínen abban az esetben kronológiai sorrendet is alkalmaztunk. 

A rendelkezésre álló információk nagyobb részt a Magyar Tudományos Aka-
démia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetéből, a Hagyo-
mányok Házából és a Debreceni Déri Múzeumból származnak, azonban kitérünk a 
Bukaresti Folklór Intézetben őrzött filmanyagokra is, amelyek Bihar-Bihor területé-
re vonatkoztathatók. A teljességre való törekvés érdekében a gyűjtők nevei után több 
esetben olyan rögzített táncfilmeket is felsoroltunk, amelyek hollétéről jelenleg 
nincs tudomásunk, illetve közöljük azokat a felvételeket is, amelyek létezéséről van 
információnk, de pontos adatolásukra jelenleg nincs lehetőségünk. Tesszük ezt an-
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nak reményében, hogy mindez a jövőben elősegítheti a térség összetett átfogó nép-
tánc kutatását.  
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táncanyag. További Gyűjtők lásd még: Duló György, Klaus Frantz, Hocopán Sán-
dor, Martin György, Németh István, Sztanó Pál. Megjegyzés: Constantin Costea a 
gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Nagybá-
ród (Borod) 1965. (Arhiva I. E. F. Film nr. 72-73.). Román táncanyag. Petrósz 
(Pietrosa) 1965. (Arhiva I. E. F. Film nr. 77. b., d., f., g.). Román táncanyag. Rény 
(Rieni) 1966. Román táncanyag. Székelytelek (Sititelec) 1971. (Arhiva I. E. F. Film 
nr. (?)). Román táncanyag.  Szohodol-Lázár (Lazuri) 1966. (Arhiva I. E. F. Film 
nr. 99. b., c.). Román táncanyag Talpas (Talpoș) 1971. (Arhiva I. E. F. Film nr. 
(?)). Román táncanyag. Tulka (Tulca) 1971. (Arhiva I. E. F. Film nr. (?)). Román 
táncanyag. Ismeretlen felvétel 1. (é. n.) (Arhiva I. E. F. Film nr. (?)). Román tánc-
anyag. Ismeretlen felvétel 2. (é. n.) (Arhiva I. E. F. Film nr. (?)). Román táncanyag.   
Csapó Károly: Méhkerék 1981. (ZTI. Ft. 1101.). Román táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Lányi Ágoston, Martin György, Németh István, Pálfy Gyula, Pesovár 
Ernő, Pesovár Ferenc. Megjegyzés: Csapó Károly volt a zenei gyűjtő. 
Domokos István: Köröstárkány (Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. 
További gyűjtők lásd még: Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Mátka(?) 
Ádám, Jámbor Márta, R. Joan Vicola. Megjegyzés: Domokos István a gyűjtőcsoport 
tagja volt de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte.   
Duló György: Méhkerék 1958. (ZTI. Ft. 388.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Maácz László, Manninger György, Martin György, Pesovár Ferenc Tímár 
Sándor. Megjegyzés: Duló György a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtéseket 
végezte. Méhkerék 1970. (ZTI. Ft. 719.).  Magyar és román táncanyag. További 
Gyűjtők lásd még: Constantin Costea, Klaus Frantz, Hocopán Sándor, Martin 
György, Németh István, Sztanó Pál. Megjegyzés: Duló György a gyűjtőcsoport tagja 
volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Méhkerék 1977. (ZTI. Ft. 
973.).  Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Bogár Csaba, Nyisztor 
György, Pálfy Gyula, Sebő Ferenc, Tímár Sándor. Megjegyzés: Duló György a cso-
port tagjaként az előkészítő gyűjtéseket végezte. 
Erdős Lajos: Hajdúhadház 1952. (ZTI. Ft. 166.).  Magyar táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Kiss Márta, Pesovár Ernő, Szoboszlayné Bodó Ilona. Megjegy-
zés: Erdős Lajos a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett. Hajdúhadház 
1952. (ZTI. Ft. 167.). Cigány táncanyag. További gyűjtők lásd még: Kiss Márta, 
Pesovár Ernő, Szoboszlayné Bodó Ilona. Megjegyzés: Erdős Lajos a gyűjtőcsoport 
tagjaként operatőri munkát végzett. Nagyiván 1951. (ZTI. Ft. 114.). Magyar tánc-
anyag. Megjegyzés: Erdős Lajos végezte az operatőri munkát is. Nagyiván 
(1951.(?)). (ZTI. ÁNE. 123./HB. 2.). Magyar táncanyag. 
Farkas Tamás: (é. n.) Illye, Tamásda, Tulka. További gyűjtők lásd még: Kukár 
Barnabás Manó. (Több személy is részt vett a kutatásban de egyelőre nem rendelke-
zünk pontosabb adatokkal. A felvételek Farkas Tamás illetve Kukár Barnabás Manó 
magángyűjteményében megtalálhatók, továbbá bekerültek a Zenetudományi Inté-
zetbe és a Hagyományok Házába is. A filmek közgyűjteményekben azonban még 
nem elérhetők, feldolgozásuk folyamatban van.).  
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Fodor Béla: Biharhosszúaszó (Husasău de Tinca) 1982. (ZTI. Ft. 1133.). Magyar 
táncanyag. További gyűjtők lásd még: Könczei Árpád, Könczei Csilla, Martin 
György, Németh Ildikó, Pesovár Ferenc, Varga Zoltán, Zsuráfszky Zoltán. Meg-
jegyzés: Fodor Béla a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem 
részletezte. 
Frantz Klaus: Méhkerék 1970. (ZTI. Ft. 719.). Magyar és román táncanyag. To-
vábbi gyűjtők lásd még: Constantin Costea, Duló György, Hocopán Sándor, Martin 
György, Németh István, Sztanó Pál. Megjegyzés: Klaus Frantz a gyűjtőcsoport tagja 
volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Fügedi János: Bököny 1992. (ZTI. Ft. 1433.). Magyar táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Babinecz Sándor, Németh István, Ratkó Lujza, Strack Orsolya, Karácsony 
Zoltán. Mejegyzés: Fügedi János a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát vég-
zett. 
Gábor Anna: Nádudvar 1951. (ZTI. Ft. 0126. b.). Magyar táncanyag. További 
gyűjtő lásd még: Lugossy Emma. Megjegyzés: Gábor Anna a gyűjtőcsoport tagja 
volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte.  Méhkerék 1951. (ZTI. Ft. 
371.)  Román táncanyag. Megjegyzés: Gábor Anna végezte az operatőri munkát is. 
Gink Károly: Polgár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Magyar táncok. További gyűjtők lásd 
még: Gulyás László, Halmos István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, 
Szabados Tamás. MTV. Megjegyzés: Gink Károly készítette a fotódokumentációt. 
Gönyei Sándor: Debrecen 1932-47 között. (NM. 74.). Magyar táncanyag. Derecs-
ke 1934. Magyar táncanyag. Megjegyzés: Gönyei Sándor végezte az operatőri mun-
kát is. 
Gulyás László: Méhkerék 1954. (ZTI. Ft. 649.).  Román táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Maácz László, Manninger György, Sztanó Pál, Megjegyzés: Gulyás 
László a gyűjtésen zenei anyagot rögzített. Méhkerék 1974. (ZTI. Ft. 920.). Román 
táncanyag. További gyűjtők lásd még: Martin György, Olsvai Imre, Szabados Ta-
más, MTV. Megjegyzés: Gulyás László a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtéseket 
és a zenei rögzítést végezte. Polgár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Magyar táncok. További 
gyűjtők lásd még: Gink Károly, Halmos István, Martin György, Pesovár Ernő, 
Pesovár Ferenc, Szabados Tamás, MTV. Megjegyzés: Gulyás László volt a zenei 
gyűjtő.  
Halász Mihály: Méhkerék 1973. (ZTI. Ft. 874.).  Román táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Székely Orsolya, MTV. Megjegyzés: Halász Mihály a gyűjtőcsoport 
tagjaként operatőri munkát is végzett. 
Halmos István: Polgár 1957. (ZTI. Ft. 327.). Magyar és cigány táncok. További 
gyűjtők lásd még: Jakab Ilona, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Pol-
gár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Magyar táncok. További gyűjtők lásd még: Gink Károly, 
Gulyás László, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Szabados Tamás, 
MTV. Megjegyzés: Halmos István volt a zenei gyűjtő. 
Hocopán Sándor: Méhkerék 1970. (ZTI. Ft. 719.). Magyar és román táncanyag. 
További gyűjtők lásd még: Constantin Costea, Duló György, Klaus Frantz, Martin 
György, Németh István, Sztanó Pál. Megjegyzés: Hocopán Sándor készítette a fotó-
dokumentációt. 
Höllering Georg: Hortobágy 1936. Megjegyzés: A Georg Höllering által készített 
dokumentumfilm forrásértékű táncjeleneteket is tartalmaz. Az operatőri munkákat 
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Schäffer László készítette, míg a filmnovellát Móricz Zsigmond írta. A zenei anya-
got Lajtha Lászlótól rendelték meg. Megjegyzés: Feltételezhető, hogy a Zenetudo-
mányi Intézetben őrzött tekercs, – amelyeket Höllering nevével fémjeleztek –, teljes 
kópiája a Hortobágy című dokumentumfilmnek.  
Jakab Ilona: Polgár 1957. (ZTI. Ft. 327.). Magyar és cigány táncok. További gyűj-
tők lásd még: Halmos István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. 
Kaposi Edit: Derecske 1951. (ZTI. Ft. 106.). Magyar táncanyag. További gyűjtő 
lásd még: Molnár István. Mejegyzés: Kaposi Edit a gyűjtőcsoport tagja volt de fel-
adatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte.  Kismarja 1951. (ZTI. Ft. 113.). Magyar 
táncanyag További gyűjtő lásd még: Molnár István. Mejegyzés: Kaposi Edit a gyűj-
tőcsoport tagja volt de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte.  Pocsaj 1951. 
(ZTI. Ft. 119.). Magyar és román táncanyag. Megjegyzés: Kaposi Edit végezte az 
operatőri munkát végzett.   
Karácsony Zoltán: Bököny 1992. (ZTI. Ft. 1433.). Magyar táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Babinecz Sándor, Fügedi János, Németh István, Ratkó Lujza, 
Strack Orsolya. Mejegyzés: A gyűjtőcsoport tagjaként Karácsony Zoltán készítette a 
jegyzőkönyvet. 
Kápolnai Imre: Méhkerék 1955. (ZTI. Ft. 269.). Román táncanyag. További gyűj-
tő lásd még: Maácz László, Náfrádi László. Megjegyzés: Kápolnai Imre a gyűjtő-
csoport tagjaként operatőri munkát is végzett. Méhkerék 1956. (ZTI. Ft. 373.). Ma-
gyar és román táncanyag. További gyűjtő lásd még: Maácz László. Megjegyzés: 
Kápolnai Imre a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát is végzett. Püspökladány 
1955. (ZTI. ÁNE. 65. I-II./HB. 4-5.). Cigánytáncok. További gyűjtő lásd még: 
Maácz László. Megjegyzés: Kápolnai Imre a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladata 
jelenleg részleteiben nem ismert.   
Kiss Gyula: Derecske 1954. (ZTI. Ft. 256.). Magyar táncanyag További gyűjtő lásd 
még: Pesovár Ernő. Megjegyzés: Kiss Gyula a csoport tagjaként az előkészítő gyűj-
téseket végezte. 
Kiss Márta: Hajdúhadház 1952. (ZTI. Ft. 166.). Magyar táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Erdős Lajos, Kiss Márta, Pesovár Ernő, Szoboszlayné Bodó Ilona. 
Mejegyzés: Kiss Márta a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett. Hajdú-
hadház 1952. (ZTI. Ft. 167.). Cigány táncanyag. További gyűjtők lásd még: Erdős 
Lajos, Kiss Márta, Pesovár Ernő, Szoboszlayné Bodó Ilona. Megjegyzés: Kiss Márta 
a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte.  
Kisgyörgy Pál: Méhkerék 1953. (ZTI. Ft. 197.). Román táncanyag. Mejegyzés: 
Kisgyörgy Pál gyűjtőként operatőri munkát is végzett. 
Könczei Árpád: Biharhosszúaszó (Husasău de Tinca) 1982. (ZTI. Ft. 1133.). 
Magyar táncanyag. Fodor Béla, Könczei Csilla, Martin György, Németh Ildikó, 
Pesovár Ferenc, Varga Zoltán, Zsuráfszky Zoltán. Megjegyzés: Könczei Árpád a 
gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Érsemjén 
(Simian) 1991. (HH. VHS. 298.). Magyar táncanyag. További gyűjtő lásd még: 
Plugor Judit. Cigányfalva (Tiganesti de Cris) 1983. (ZTI. Ft. 1150.). Román tánc-
anyag. További gyűjtő lásd még: Plugor Judit. Mejegyzés: Könczei Árpád a gyűjtő-
csoport tagjaként operatőri munkát végzett. Tataros (Brusturi) 1983. (ZTI. Ft. 
1150.). Román táncanyag. További gyűjtő lásd még: Plugor Judit. Megjegyzés: 
Könczei Árpád a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett.   
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Könczei Csilla: Biharhosszúaszó  (Husasău de Tinca)  1982. (ZTI. Ft. 1133.). 
Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Fodor Béla, Könczei Árpád, Martin 
György, Németh Ildikó, Pesovár Ferenc, Varga Zoltán, Zsuráfszky Zoltán. Meg-
jegyzés: Könczei Csilla a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv 
nem részletezte. 
Kukár Barnabás Manó: (é. n.) Illye, Tamásda, Tulka. További gyűjtők lásd még: 
Farkas Tamás. (Több személy is részt vett a kutatásban de egyelőre nem rendelke-
zünk pontosabb adatokkal. A felvételek Farkas Tamás illetve Kukár Barnabás Manó 
magángyűjteményében megtalálhatók, továbbá bekerültek a Zenetudományi Inté-
zetbe és a Hagyományok Házába is. A filmek közgyűjteményekben azonban még 
nem elérhetők, feldolgozásuk folyamatban van.). 
Lányi Ágoston: Méhkerék 1981. (ZTI. Ft. 1101.). Román táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Csapó Károly, Martin György, Németh István, Pálfy Gyula, 
Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Megjegyzés: Lányi Ágoston, a gyűjtőcsoport tagja 
volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Lugossy Emma: Nádudvar 1951. (ZTI. Ft. 0126. b.). Magyar táncanyag. További 
gyűjtő lásd még: Gábor Anna. Mejegyzés: Lugossy Emma a gyűjtőcsoport tagjaként 
operatőri munkát is végzett.   
Maácz László: Komádi (1958.) (ZTI. ÁNE. 93./HB. 5.) Cigány táncanyag. Köte-
gyán 1954. (ZTI. Ft. 653.). Magyar táncanyag. További gyűjtő lásd még: Manninger 
György. Megjegyzés: Maácz László a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát 
végzett. Méhkerék 1954. (ZTI. Ft. 649.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd 
még: Gulyás László, Manninger György, Sztanó Pál. Megjegyzés: Maácz László a 
gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett. Méhkerék 1955. (ZTI. Ft. 269.).  
Román táncanyag. További gyűjtő lásd még: Kápolnai Imre, Náfrádi László. Meg-
jegyzés: Maácz László a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát is végzett. Méh-
kerék 1956. (ZTI. Ft. 373.). Magyar és román táncanyag. További gyűjtő lásd még: 
Kápolnai Imre. Megjegyzés: Maácz László a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri mun-
kát is végzett. Méhkerék 1958. (ZTI. Ft. 388.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Duló György, Manninger György, Martin György, Pesovár Ferenc, Tímár 
Sándor. Mejegyzés: Maácz László a csoport tagjaként operatőri és zenei gyűjtőmun-
kát is végzett. Püspökladány 1955. (ZTI. ÁNE. 65. I-II./HB. 4-5.).  Cigánytáncok. 
További gyűjtő lásd még: Kápolnai Imre. Megjegyzés: Maácz László a gyűjtőcso-
port tagja volt, de feladata jelenleg részleteiben nem ismert. Sarkad 1954. (ZTI. 
ÁNE. 32./Bé. 4.). cigány táncanyag. További gyűjtő lásd még: Manninger György. 
Megjegyzés: Maácz László a csoport tagja volt, de gyűjtői feladata jelenleg nem 
ismert. Tiszacsege 1955. (ZTI. ÁNE 61./HB. 6. Megjegyzés: Megegyezik ZTI. Ft. 
655-el). Magyar táncanyag. További gyűjtő lásd még: Szépfalvy Zoltán. Megjgyzés: 
Maácz László a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett. 
Manninger György: Kötegyán 1954. (ZTI. Ft. 653.). Magyar táncanyag. További 
gyűjtő lásd még: Maácz László. Megjegyzés: Manninger György a csoport tagjaként 
az előkészítő gyűjtéseket végezte. Méhkerék 1954. (ZTI. Ft. 649.).  Román tánc-
anyag. További gyűjtők lásd még: Gulyás László, Maácz Lászó, Sztanó Pál. Meg-
jegyzés: Manninger György a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtéseket végezte. 
Méhkerék 1958. (ZTI. Ft. 388.).  Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: 
Duló György, Maácz László, Martin György, Pesovár Ferenc Tímár Sándor. Meg-
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jegyzés: Manninger György készítette a fotódokumentációt. Sarkad 1954. (ZTI. 
ÁNE. 32./Bé. 4.). cigány táncanyag. További gyűjtő lásd még: Maácz László. Meg-
jegyzés: Manninger György a csoport tagja volt, de külön gyűjtői feladata jelenleg 
nem ismert. 
Manno Andrea: Méhkerék 1978. (ZTI. Ft. 996.). Román táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Borbély Jolán, Martin György, Pálfy Gyula, Szabó Jenő, Sztanó Pál. 
Megjegyzés: Manno Andrea készítette a fotódokumentációt. 
Martin György: Biharhosszúaszó (Husasău de Tinca) 1982. (ZTI. Ft. 1133.). 
Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Fodor Béla, Könczei Árpád, Könczei 
Csilla, Németh Ildikó, Pesovár Ferenc, Varga Zoltán, Zsuráfszky Zoltán. Megjegy-
zés: Martin György a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem 
részletezte. Bököny 1955. (ZTI. Ft. 280.). Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd 
még: P. Bacskai Katalin, Polónyi Péter, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Vargyas 
Lajos. Mejegyzés: Martin György a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát vég-
zett. Köröstárkány (Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Domokos István, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Mátka(?) Ádám, 
Jámbor Márta, R. Joan Vicola. Megjegyzés: Martin György a gyűjtőcsoport tagja 
volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Szentpéterszeg 1961. (ZTI. Ft. 
488.). Magyar táncanyag azonban román hatás is feltételezhető mivel az egyik gyűj-
tött tánc oláhos néven szerepel. További gyűjtők lásd még: Sárosi Bálint. Megjegy-
zés: Martin György a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett és a jegyző-
könyvet vezette. Méhkerék 1958. (ZTI. Ft. 388.). Román táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Duló György, Maácz László, Manninger György, Pesovár Ferenc, 
Tímár Sándor. Megjegyzés: Martin György a csoport tagjaként operatőri és zenei 
gyűjtőmunkát is végzett. Méhkerék 1962-1966. (ZTI. Ft. 605.). Román táncanyag. 
Megjegyzés: Részlet „A Magyar tánctípusok” című  összeállításból. A felvétel az 
1958-as gyűjtés részlete, másolata. Méhkerék 1970. (ZTI. Ft. 719.). Magyar és ro-
mán táncanyag. További gyűjtők lásd még: Constantin Costea, Duló György, Klaus 
Frantz, Hocopán Sándor, Németh István, Sztanó Pál. Megjegyzés: Martin György a 
gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett (némafilm) és a jegyzőkönyvet is ő 
készítette. Méhkerék 1974. (ZTI. Ft. 920.). További gyűjtők lásd még: Gulyás 
László, Olsvai Imre, Szabados Tamás, MTV. Megjegyzés: Martin György a csoport 
tagjaként a forgatókönyvet írta, és végezte az előkészítő gyűjtéseket is. Méhkerék 
1978. (ZTI. Ft. 996.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Borbély Jolán, 
Manno Andrea, Pálfy Gyula, Szabó Jenő, Sztanó Pál. Megjegyzés: Martin György 
készítette a fotódokumentációt. Méhkerék 1981. (ZTI. Ft. 1101.). Román tánc-
anyag. További gyűjtők lásd még: Csapó Károly, Lányi Ágoston, Németh István, 
Pálfy Gyula, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Megjegyzés: Martin György a gyűjtő-
csoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Polgár: 1957. 
(ZTI. Ft. 327.). Magyar és cigány táncok. További gyűjtők lásd még: Halmos István, 
Jakab Ilona, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Polgár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Magyar 
táncok. További gyűjtők lásd még: Gink Károly, Gulyás László, Halmos István, 
Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Szabados Tamás, MTV. Megjegyzés: Martin György 
a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtéseket végezte. Polgár: 1975. (ZTI. Ft. 892.). 
Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Németh István, Pesovár Ernő, 
Pesovár Ferenc, Sztanó Pál. 
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Molnár István: Derecske 1951. (.ZTI. Ft. 107.). Magyar táncanyag. Megjegyzés: 
Molnár István végezte az operatőri munkát is. Derecske 1951. (.ZTI. Ft. 106.). Ma-
gyar táncanyag. További gyűjtő lásd még: Kaposi Edit. Megjegyzés: Molnár István 
a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát is végzett. Hajdúnánás 1951. (ZTI. Ft. 
98.). Cigány táncanyag. Megjegyzés: Molnár István végezte az operatőri munkát is. 
Kismarja 1951. (ZTI. Ft. 113.). Magyar táncanyag. További gyűjtő lásd még: Ka-
posi Edit. Megjegyzés: Molnár István a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a film-
jegyzőkönyv nem részletezte. Körösszegapáti 1951. (ZTI. Ft. 104.).  Román tánc-
anyag. Megjegyzés: Molnár István végezte az operatőri munkát is. Méhkerék 1951. 
(ZTI. Ft. 143.). Román táncanyag. Mejegyzés: Molnár István végezte az operatőri 
munkát is. Nádudvar 1951. (ZTI. Fjk. 0126. a.). Magyar táncanyag. Megjegyzés: 
Molnár István végezte az operatőri munkát is. Vértes 1951. (ZTI. Ft. 140.). Magyar 
táncanyag Megjegyzés: Koreográfia. Molnár István végezte az operatőri munkát is. 
Náfrádi László: Balmazújváros 1955. (ZTI. ÁNE. 59./HB. 1.). Magyar táncanyag. 
Hortobágy-Máta 1955. (ZTI. ÁNE. 59./HB. 1.). Magyar táncanyag., Méhkerék 
1955. (ZTI. Ft. 269.). Román táncanyag. További gyűjtő lásd még: Kápolnai Imre, 
Maácz László, Megjegyzés: Náfrádi László a gyűjtőcsoport tagja volt, de részlete-
sebb feladata jelenleg nem ismert. Hortobágy-Ohat-Pusztakócs 1955. (ZTI. ÁNE. 
59./HB. 1.). Magyar táncanyag. 
Németh Ildikó: Biharhosszúaszó (Husasău de Tinca) 1982. (ZTI. Ft. 1133.). Ma-
gyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Fodor Béla, Könczei Árpád, Könczei 
Csilla, Martin György, Pesovár Ferenc, Varga Zoltán, Zsuráfszky Zoltán. Megjegy-
zés: Németh Ildikó a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem 
részletezte. 
Németh István: Bököny 1992. (ZTI. Ft. 1433.). Magyar táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Babinecz Sándor, Fügedi János, Ratkó Lujza, Strack Orsolya, Kará-
csony Zoltán. Megjegyzés: Németh István volt a zenei gyűjtő. Méhkerék 1970. 
(ZTI. Ft. 719.). Magyar és román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Constantin 
Costea, Duló György, Klaus Frantz, Hocopán Sándor, Martin György, Sztanó Pál. 
Megjegyzés: Németh István a csoport tagjaként operatőri munkát (hangosfilm) és a 
zenei gyűjtést is végzett. Méhkerék 1981. (ZTI. Ft. 1101.). Román táncanyag. To-
vábbi gyűjtők lásd még: Csapó Károly, Lányi Ágoston, Martin György, Pálfy Gyula, 
Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Megjegyzés: Németh István készítette a fotódoku-
mentációt. Polgár: 1975. (ZTI. Ft. 892.). Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd 
még: Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Sztanó Pál. 
Nyisztor György: Méhkerék 1977. (ZTI. Ft. 973.). Román táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Bogár Csaba, Duló György, Pálfy Gyula, Sebő Ferenc, Tímár 
Sándor. Megjegyzés: Nyisztor György a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtéseket 
végezte. 
Olsvai Imre: Méhkerék 1974. (ZTI. Ft. 920.). További gyűjtők lásd még: Gulyás 
László, Martin György, Szabados Tamás, MTV. Megjegyzés: Olsvai Imre a csoport 
tagjaként az előkészítő gyűjtéseket és a zenei rögzítést végezte. 
P. Bacskai Katalin: Bököny 1955. (ZTI. Ft. 280.). Magyar táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Martin György, Polónyi Péter, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, 
Vargyas Lajos. Megjegyzés: P. Bacskai Katalin a csoport tagjaként előkészítő gyűj-
téseket végezett. 
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Papp József: Tiszacsege 1980. (ZTI. Ft. 1061.). Cigánytáncok. További gyűjtők 
lásd még: Pálfy Gyula, Vad László. Megjegyzés: Papp József készítette a fotódoku-
mentációt. 
Pálfy Gyula: Méhkerék 1977. (ZTI. Ft. 973.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Bogár Csaba, Duló György, Nyisztor György, Sebő Ferenc, Tímár Sán-
dor. Megjegyzés: Pálfy Gyula a csoport tagjaként operatőri munkát végzett. Méhke-
rék 1978. (ZTI. Ft. 996.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Borbély 
Jolán, Manno Andrea, Martin György, Szabó Jenő, Sztanó Pál. Megjegyzés: Pálfy 
Gyula végezte az operatőri munkát, illetve ő rögzítette a zenei anyagot is. Méhke-
rék 1981. (ZTI. Ft. 1101.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Csapó 
Károly, Lányi Ágoston, Martin György, Németh István, Pesovár Ernő, Pesovár Fe-
renc. Megjegyzés: Pálfy Gyula gyűjtőként operatőri munkát is végzett. Tiszacsge 
1980. (ZTI. Ft. 1061.). Cigánytáncok. További gyűjtők lásd még: Papp József, Vad 
László. Megjegyzés: Pálfy Gyula a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett 
és a jegyzőkönyvet is ő vezette. 
Pesovár Ernő: Bököny 1955. (ZTI. Ft. 280.). Magyar táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Martin György, P. Bacskai Katalin, Polónyi Péter, Pesovár Ferenc, 
Vargyas Lajos. Mejegyzés: Pesovár Ernő a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát 
végzett. Derecske 1954. (ZTI. Ft. 256.). Magyar táncanyag További gyűjtő lásd 
még: Kiss Gyula. Mejegyzés: Pesovár Ernő a gyűjtőcsoport tagjaként operatőri 
munkát végzett.  Hajdúhadház 1952. (ZTI. Ft. 166.). Magyar és cigány táncanyag. 
További gyűjtők lásd még: Erdős Lajos, Kiss Márta, Szoboszlayné Bodó Ilona. 
Megjegyzés: Hajdúhadház 1952. (ZTI. Ft. 167.). Cigány táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Erdős Lajos, Kiss Márta, Szoboszlayné Bodó Ilona. Megjegyzés: 
Pesovár Ernő a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részle-
tezte. Köröstárkány (Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Domokos István, Martin György, Pesovár Ferenc, Mátka(?) 
Ádám, Jámbor Márta, R. Joan Vicola. Megjegyzés: Pesovár Ernő a gyűjtőcsoport 
tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Méhkerék 1981. (ZTI. 
Ft. 1101.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Csapó Károly, Lányi 
Ágoston, Martin György, Németh István, Pálfy Gyula, Pesovár Ferenc. Megjegyzés: 
Pesovár Ernő készítette a fotódokumentációt. Polgár: 1957. (ZTI. Ft. 327.). Magyar 
és cigány táncok. További gyűjtők lásd még: Halmos István, Jakab Ilona, Martin 
György, Pesovár Ferenc. Polgár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Magyar táncok. További 
gyűjtők lásd még Gink Károly, Gulyás László, Halmos István, Martin György, 
Pesovár Ferenc, Szabados Tamás, MTV. Megjegyzés: Pesovár Ernő a csoport tagja-
ként írta meg a forgatókönyvet, végezte az előkészítő gyűjtéseket mindezek mellett 
pedig a fotódokumentációt készítette. Polgár: 1975. (ZTI. Ft. 892.). Magyar tánc-
anyag. További gyűjtők lásd még: Németh István, Martin György, Pesovár Ferenc, 
Sztanó Pál.   
Pesovár Ferenc: Biharhosszúaszó (Husasău de Tinca) 1982. (ZTI. Ft. 1133.). 
Magyar táncanyag. Fodor Béla, Könczei Árpád, Könczei Csilla, Martin György, 
Németh Ildikó, Varga Zoltán, Zsuráfszky Zoltán. Megjegyzés: Pesovár Ferenc a 
gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. Bököny 
1955. (ZTI. Ft. 280.). Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Martin György, 
P. Bacskai Katalin, Polónyi Péter, Pesovár Ernő, Vargyas Lajos. Mejegyzés: A gyűj-



Horváth Péter: Néptáncgyűjtők adatbázisa Hajdú és Bihar vármegyék térségéből 
 

78 

tőcsoport tagjaként Pesovár Ferenc készítette a jegyzőkönyvet. Köröstárkány 
(Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Do-
mokos István, Martin György, Pesovár Ernő, Mátka(?) Ádám, Jámbor Márta, R. 
Joan Vicola. Megjegyzés: Pesovár Ernő a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a 
filmjegyzőkönyv nem részletezte. Méhkerék 1958. (ZTI. Ft. 388.). Román tánc-
anyag. További gyűjtők lásd még: Duló György, Maácz László, Martin György, 
Manninger György, Tímár Sándor. Mejegyzés: A gyűjtőcsoport tagjaként Pesovár 
Ferenc készítette a jegyzőkönyvet. Méhkerék 1981. (ZTI. Ft. 1101.). Román tánc-
anyag. További gyűjtők lásd még: Csapó Károly, Lányi Ágoston, Martin György, 
Németh István, Pálfy Gyula, Pesovár Ernő. Megjegyzés: Pesovár Ferenc készítette a 
fotódokumentációt. Polgár: 1957. (ZTI. Ft. 327.). Magyar és cigány táncok. Továb-
bi gyűjtők lásd még: Halmos István, Jakab Ilona, Martin György, Pesovár Ernő. 
Polgár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Magyar táncok. További gyűjtők lásd még: Gink Ká-
roly, Gulyás Lászlo, Halmos István, Martin György, Pesovár Ernő, Szabados Tamás 
MTV. Megjegyzés: Pesovár Ferenc a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtéseket 
végezte és a fotódokumentációt is ő készítette. Polgár: 1975. (ZTI. Ft. 892.). Ma-
gyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Martin György, Németh István, Pesovár 
Ernő, Sztanó Pál.  
Plugor Judit: Érsemjén (Simian) 1991. (HH. VHS. 298.). Magyar táncanyag. To-
vábbi gyűjtő lásd még: Könczei Árpád. Cigányfalva (Tiganesti de Cris) 1983. 
(ZTI. Ft. 1150.). Román táncanyag. További gyűjtő lásd még: Könczei Árpád. Meg-
jegyzés: Plugor Judit volt a zenei gyűjtő. Tataros (Brusturi) 1983. (ZTI. Ft. 1150.). 
Román táncanyag. További gyűjtő lásd még: Könczei Árpád. Megjegyzés: Plugor 
Judit volt a zenei gyűjtő. 
Polónyi Péter: Bököny 1955. (ZTI. Ft. 280.). Magyar táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Martin György, P. Bacskai Katalin, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, 
Vargyas Lajos. Megjegyzés: Polónyi Péter a csoport tagjaként az előkészítő gyűjté-
seket végezte. 
Ratkó Lujza: Bököny 1992. (ZTI. Ft. 1433.). Magyar táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Babinecz Sándor, Fügedi János, Németh István, Strack Orsolya. Kará-
csony Zoltán. Megjegyzés: Ratkó Lujza a csoport tagjaként az előkészítő gyűjtése-
ket végezte. 
Rábai Miklós: Méhkerék 1951. (ZTI. Ft. 144.). Román táncanyag. Mejegyzés: 
Rábai Miklós gyűjtőként operatőri munkát is végzett. 
Sárosi Bálint: Szentpéterszeg 1961. (ZTI. Ft. 488.). Magyar táncanyag azonban 
román hatás is feltételezhető mivel az egyik gyűjtött tánc oláhos néven szerepel. 
További gyűjtők lásd még: Martin Gyögy. Megjegyzés: Sárosi Bálint volt a zenei 
gyűjtő, és ő készítette a fotódokumentációt is. 
Sebő Ferenc: Méhkerék 1977. (ZTI. Ft. 973.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Bogár Csaba, Duló György, Nyisztor György, Pálfy Gyula, Tímár Sándor. 
Megjegyzés: Sebő Ferenc a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv 
nem részletezte. Feltételezhető azonban, hogy a zenei anyagok elemzésében, rögzí-
tésében vehetett részt. 
Strack Orsolya: Bököny 1992. (ZTI. Ft. 1433.). Magyar táncanyag. További gyűj-
tők lásd még: Babinecz Sándor, Fügedi János, Németh István, Ratkó Lujza, Kará-
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csony Zoltán. Megjegyzés: A gyűjtőcsoport tagjaként Stack Orsolya készítette a 
jegyzőkönyvet. 
Szabados Tamás: Méhkerék 1974. (ZTI. Ft. 920.). További gyűjtők lásd még: 
Gulyás László, Martin György, Olsvai Imre, MTV. Mejegyzés: Szabados Tamás a 
gyűjtőcsoport tagjaként operatőri munkát végzett. Polgár 1974. (ZTI. Ft. 908.). Ma-
gyar táncok. További gyűjtők lásd még: Gink Károly, Gulyás László, Halmos Ist-
ván, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc MTV. Megjegyzés: Az Szabados 
Tamás a gyűjtőcsoport tagjaként az operatőri munkát biztosította. 
Szabó Jenő: Méhkerék 1978. (ZTI. Ft. 996.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Borbély Jolán, Manno Andrea, Martin György, Pálfy Gyula, Sztanó Pál. 
Megjegyzés: Szabó Jenő készítette a fotódokumentációt. 
Székely Orsolya: Méhkerék 1973. (ZTI. Ft. 874.). Román táncanyag. További 
gyűjtők lásd még: Halász Mihály, MTV. Megjegyzés: Székely Orsolya a gyűjtőcso-
port tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Szépfalvy Zoltán: Tiszacsege 1955. (ZTI. ÁNE 61./HB. 6. Megjegyzés: Megegye-
zik ZTI. Ft. 655-el). Magyar táncanyag. További gyűjtő lásd még: Maácz László. 
Megjegyzés: Szépfalvy Zoltán a gyűjtőcsoport tagja volt, de feladatát a filmjegyző-
könyv nem részletezte. 
Sztanó Pál: Méhkerék 1954. (ZTI. Ft. 649.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Gulyás László, Maácz László, Manninger György. Megjegyzés: Sztanó 
Pál a gyűjtés során zenei anyagot rögzített. Méhkerék 1970. (ZTI. Ft. 719.). Magyar 
és román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Constantin Costea, Duló György, 
Klaus Frantz, Hocopán Sándor, Martin György, Németh István. Megjegyzés: Sztanó 
Pál a csoport tagjaként operatőri munkát (hangosfilm) és a zenei gyűjtést is végzett. 
Méhkerék 1978. (ZTI. Ft. 996.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: 
Borbély Jolán, Manno Andrea, Martin György, Pálfy Gyula, Szabó Jenő. Megjegy-
zés: Sztanó Pál végezte az operatőri munkát, illetve ő rögzítette a zenei anyagot is. 
Polgár: 1975. (ZTI. Ft. 892.). Magyar táncanyag. További gyűjtők lásd még: Martin 
György, Németh István, Pesovár Ernő. 
Tasnádi György: Mikepércs 1955. (ZTI. Ft. 548.).  Magyar táncanyag. További 
gyűjtő lásd még: Béres András. Megjegyzés: Tasnádi György a gyűjtőcsoport tagja 
volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Tímár Sándor: Méhkerék 1954. (ZTI. Ft. 310. 1-2.). Román táncanyag. Megjegy-
zés: Tímár Sándor gyűjtőként operatőri munkát is végzett. Méhkerék 1954. (ZTI. 
Ft. 381. 1.). Román táncanyag. Mejegyzés: Tímár Sándor gyűjtőként operatőri mun-
kát is végzett. Méhkerék 1958. (ZTI. Ft. 388.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Duló György, Maácz László, Manninger György, Martin György, Pesovár 
Ferenc. Megjegyzés: Tímár Sándor készítette a fotódokumentációt. Méhkerék: 
1966. (ZTI. Ft. .587.). Román táncanyag. Mejegyzés: Tímár Sándor gyűjtőként ope-
ratőri munkát is végzett. Méhkerék: 1974. (ZTI. Ft. 878.). Román táncanyag. Meg-
jegyzés: Tímár Sándor végezte az előkészítő gyűjtéseket is. Méhkerék 1977. (ZTI. 
Ft. 973.). Román táncanyag. További gyűjtők lásd még: Bogár Csaba, Duló György, 
Nyisztor György, Pálfy Gyula, Sebő Ferenc. Megjegyzés: Tímár Sándor a gyűjtő-
csoport tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Tóth János: Hajdúhadház 1956. (ZTI. Ft. 380.). Magyar és cigány táncanyag. 
Megjegyzés: Tóth János gyűjtőként operatőri munkát is végzett. 
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Vad László: Tiszacsege 1980. (ZTI. Ft. 908.). Cigánytáncok. További gyűjtők lásd 
még: Papp József Pálfy Gyula, Vad László. Megjegyzés: Vad László volt a zenei 
gyűjtő. 
Varga Gyula: Berettyóújfalu 1954. (ZTI. Ft. 378.). Magyar táncanyag. Megjegy-
zés: Varga Gyula végezte az előkészítő gyűjtéseket és az operatőri munkálatokat is. 
Debrecen 1949-51. Cigány táncanyag. A film holléte jelenleg nem ismert. Hajdú-
hadház 1949-51. Cigány táncanyag. A film holléte jelenleg nem ismert. Hosszúpá-
lyi 1949-51. Cigány táncanyag. A film holléte jelenleg nem ismert. Kismarja 1950. 
Magyar táncanyag. A film holléte jelenleg nem ismert. Méhkerék 1951-52. Román 
táncanyag. A film holléte jelenleg nem ismert. Nagyléta 1949-51. Cigány táncanyag 
A filmek holléte jelenleg nem ismert. Nyíracsád 1955. (ZTI. Ft. 379.). Magyar 
táncanyag. Megjegyzés: Varga Gyula végezte az előkészítő gyűjtéseket és az opera-
tőri munkálatokat is. Tiszacsege 1949-51. Cigány táncanyag. A filmek holléte jelen-
leg nem ismert. Váncsod 1954. (ZTI. Ft. 378.). Magyar táncanyag. Megjegyzés: 
Varga Gyula végezte az előkészítő gyűjtéseket és az operatőri munkálatokat is. Vér-
tes 1949-51. Cigány táncanyag. A filmek holléte jelenleg nem ismert.    
Varga Zoltán: Biharhosszúaszó 1982. (ZTI. Ft. 1133.). Magyar táncanyag. Fodor 
Béla, Könczei Árpád, Könczei Csilla, Martin György, Németh Ildikó, Pesovár Fe-
renc, Zsuráfszky Zoltán. Megjegyzés: Varga Zoltán a gyűjtőcsoport tagja volt, de 
feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Vargyas Lajos: Bököny 1955. (ZTI. Ft. 280.). Magyar táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Martin György, P. Bacskai Katalin, Polónyi Péter, Pesovár Ernő, Pesovár 
Ferenc. Megjegyzés: Vargyas Lajos volt a zenei gyűjtő. 
Vicola R. Joan: Köröstárkány (Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. 
További gyűjtők lásd még: Domokos István, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Mát-
ka(?) Ádám, Jámbor Márta. Megjegyzés: R. Joan Vicola a gyűjtőcsoport tagja volt, 
de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Vig Rudolf: Püspökladány (é. n.) (ZTI. Ft. 595.). Cigány táncanyag. Megjegyzés: 
Vig Rudolf végezte az előkészítő gyűjtéseket, operatőri munkát is végzett, illetve ő 
rögzítette a zenei anyagot is. 
Zsuráfszky Zoltán: Biharhosszúaszó 1982. (ZTI. Ft. 1133.). Magyar táncanyag. 
Fodor Béla, Könczei Árpád, Könczei Csilla, Martin György, Németh Ildikó, Pesovár 
Ferenc, Varga Zoltán. Megjegyzés: Zsuráfszky Zoltán a gyűjtőcsoport tagja volt, de 
feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
Mátka(?) Ádám: Köröstárkány (Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. 
További gyűjtők lásd még: Domokos István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár 
Ferenc, Jámbor Márta, R. Joan Vicola. Megjegyzés: Mátka(?) Ádám a csoport tag-
jaként az előkészítő gyűjtéseket végezte.  
Jámbor Márta: Köröstárkány (Tărcaia) 1956. (ZTI. M. 5.). Magyar táncanyag. 
További gyűjtők lásd még: Domokos István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár 
Ferenc, Mátka(?) Ádám, R. Joan Vicola. Megjegyzés: Jámbor Márta a gyűjtőcsoport 
tagja volt, de feladatát a filmjegyzőkönyv nem részletezte. 
MTV felvétel: Méhkerék 1973. (ZTI. Ft. 874.). Román táncanyag. További gyűjtők 
lásd még: Halász Mihály, Székely Orsolya. Megjegyzés: Az MTV a gyűjtőcsoport 
tagjaként az operatőri munkát biztosította. Méhkerék 1974. (ZTI. Ft. 973.). További  
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gyűjtők lásd még: Gulyás László, Martin György, Olsvai Imre, Szabados Tamás. 
Megjegyzés: Az MTV a csoport tagjaként a zenei rögzítést és a jegyzőkönyvet ké-
szítette. Méhkerék 1974. (ZTI. Ft. 861.). Román táncanyag. Megjegyzés: Más 
„gyűjtő” a filmjegyzőkönyvön nem volt feltüntetve. Azt azonban tudjuk, hogy Soós 
Anna volt a felvétel szerkesztője Ivanov Péter pedig a gyártásvezető. Polgár 1974. 
(ZTI. Ft. 908.). Magyar táncok. További gyűjtők lásd még: Gink Károly, Halmos 
István, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Szabados Tamás. Megjegy-
zés: A gyűjtőcsoport tagjaként az MTV készítette a zenei gyűjtést és a jegyzőköny-
vet.1 

                                                 
1Forrásjegyzék: Almaszeg (Voivozi): 1973. IEF - Institutul de Etnografie si Folclor – Academia Ro-
mana Bucureşti, Str. Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025. Film nr.: (?), 
Belényesörvényes (Urviș): 1965. CONTANTIN COSTEA: Folclor coregrafic Bihor I-II. Casa creației 
populare a județului Bihor. Partea muziclă: IOSIF HERTEA. Coperta și schițele: TEODOR DAN. 
Cartografia: GHEORGE GAMAN. Redactor responsabil: LUCZAI CAROL. Tiparul executat sub comanda nr 
46, la Intreprinderea Poligrafică "Crisana" Oradea, str. Moscovei nr. 5. 1968. II. (Belényesörvényes: 
223; 249; 325; 363; 409); Balmazújváros: 1955. (ZTI. ÁNE. 59./HB. 1.), Berettyóújfalu: 1954. (ZTI. 
Ft. 378.), Bihardiószeg (Diosig): 1972. IEF - Institutul de Etnografie si Folclor - Academia Roma-
na Bucureşti, Str. Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025., Film Nr.: (?), Biharhosszúaszó: 
1982. (ZTI. Ft. 1133.)., Bököny: 1955.  (ZTI. Ft. 280.)., Bököny: 1992. (ZTI. Ft. 1433.)., Cigányfalva 
(Tiganesti de Cris): 1983. (ZTI. Ft. 1150.)., Debrecen: 1932-47. (NM. 74.) Derecske: 1934. (Ft. 3.)., 
Derecske: 1951. (ZTI. Ft. 106.)., Derecske: 1951. (ZTI. Ft. 107.)., Derecske: 1954. (ZTI. Ft. 363.)., 
Derecske: 1997. (A film Békési András tulajdona)., Érsemjén (Simian): 1991. (HH. VHS. 298.)., 
Feketebátor (Batár): 1971. IEF - Institutul de Etnografie si Folclor – Academia Romana Bucureşti, 
Str. Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025. Film nr.: (?)., Földes: 1979-80. (ZTI. Ft. 
1232.)., Hajdúdorog: 1958. (Ft. 1231.)., Hajdúhadház: 1952. (ZTI. Ft. 166.)., Hajdúhadház: 1952. 
(ZTI. Ft. 167.)., Hajdúhadház: 1956. (ZTI. Ft. 380.)., Hajdúnánás: 1951. (ZTI. Ft. 98.)., Hajdúná-
nás-Tedej: 1953. (ZTI. Ft. 1231.)., Hajdúnánás: 1954. (ZTI. Ft. 1231.)., Hajdúnánás-Tedej: (é. n.) 
(ZTI. Ft. 604.)., Hajdúszoboszló: 1960. (ZTI. FT. 1231.)., Hajdúszoboszló: 1958. (ZTI. Ft. 593.)., 
Hajdúszoboszló: 1958. (ZTI. Ft. 594.)., Hortobágy: 1936. magyar.film.hu/filmhu/magazin/georg-
hollering-magankaloz-a-filmdzsungelben.html., Hortobágy-Halastó: 1952. (ZTI. Ft. 1231.)., Horto-
bágy-Puszta Angyalháza: (é. n.) (Debreceni Déri Múzeum Néprajzi Osztály Béres András Archí-
vum)., Hortobágy-Máta: 1955. (ZTI. ÁNE. 59./HB. 1.)., Hortobágy-Ohat-Pusztakócs: 1955. (ZTI. 
ÁNE. 59./HB. 1.)., Hosszúpályi: 1949-51. (ZTI. Akt. 402.)., Illye (Ciumeghiu): (é. n.) (A felvételek 
Farkas Tamás illetve Kukár Barnabás Manó magángyűjteményében megtalálhatók, továbbá bekerültek 
a Zenetudományi Intézetbe és a Hagyományok Házába is. A filmek közgyűjteményekben azonban még 
nem elérhetők, feldolgozásuk folyamatban van.)., Kaba: 1960. (ZTI. Ft. 1231.)., Kismarja: 1950. 
(ZTI. Akt. 402.)., Kismarja: 1951. (Ft. 113.)., Kismarja: 1953. (ZTI. Akt. 402.)., Komádi: Maácz 
László (1958.) (ZTI. ÁNE. 93./HB. 5.)., Körösszegapáti: 1951. (ZTI. Ft. 104.)., Köröstárkány 
(Tărcaia) : 1956. (ZTI. M. 5.)., Kötegyán: 1954. (Ft. 0653.)., Krajnikfalva (Josani): 1965. (Film nr. 
72. Arhiva I. E. F.). CONTANTIN COSTEA: Folclor coregrafic Bihor  I-II. Casa creației populare a 
județului Bihor. Partea muziclă: IOSIF HERTEA. Coperta și schițele: TEODOR DAN. Cartografia: 
GHEORGE GAMAN. Redactor responsabil: LUCZAI CAROL. Tiparul executat sub comanda nr 46, la 
Intreprinderea Poligrafică "Crisana" Oradea, str. Moscovei nr. 5. 1968. I. (Krajnikfalva: 62; 121; 152; 
223; 273; 295)., Méhkerék: 1951. (ZTI. Ft. 371.)., Méhkerék: 1951. (ZTI. Ft. 143.)., Méhkerék: 
1951. (ZTI. Ft. 144.)., Méhkerék: 1952. román táncok. (ZTI. Ft. 1231.)., Méhkerék: 1953. (ZTI. Ft. 
197.)., Méhkerék: 1954. (ZTI. Ft. 310. 1-2.)., Méhkerék: 1954. (ZTI. Ft. 381. 1. tekercs)., Méhkerék: 
1954. (ZTI. ÁNE 31/Bé. 17. A film megegyezik a ZTI. Ft. 649-es felvétellel., Méhkerék: 1955. (ZTI. 
Ft. 269.)., Méhkerék: 1956. (Ft. 373.)., Méhkerék: 1958. (ZTI. Ft. 388.)., Méhkerék: 1962-1966. 
(ZTI. Ft. 605.) (Megjegyzés: A film az Ft. 388-as anyagból lett átmásolva.)., Méhkerék: 1966. (ZTI. 
Ft. 587.)., Méhkerék: 1970. (ZTI. Ft. 719.)., Méhkerék: 1973. (ZTI. Ft. 874.)., Méhkerék: 1974. 
(ZTI. Ft. 861.)., Méhkerék: 1974. (ZTI. Ft. 878.)., Méhkerék: 1974. (ZTI. Ft. 920.)., Méhkerék: 
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1977. (ZTI. Ft. 973.)., Méhkerék: 1978. (Ft. 996.)., Méhkerék: 1979-80. (ZTI. Ft. 1232.)., Méhke-
rék: 1981. (ZTI. Ft. 1101.)., Méhkerék: Hagyományok Házában őrzött táncgyűjtések. A gyűjtő/k 
jelenleg nem ismertek. VHS. 1. (megegyezik SVHS. 163-al)., VHS. 2. (megegyezik. SVHS 164-al)., 
VHS. 10., VHS. 14., VHS. 26. (megegyezik SVHS. 174-el)., VHS. 99., VHS. 183. (megegyezik 
SVHS. 328-al)., VHS. 328., VHS. 333., VHS. 355., VHS. 358. (megegyezik SVHS. 238-al)., VHS. 
592., SVHS. 393., SVHS. 394., SVHS. 395., Mikepércs: 1954-55. (ZTI. Ft. 1231.)., Mikepércs: 1955. 
(ZTI. Ft. 286.)., Nagybáród (Borod): 1965. (Film nr. 72-73. Arhiva I. E. F.). CONTANTIN COSTEA: 
Folclor coregrafic Bihor   I-II. Casa creației populare a județului Bihor. Partea muziclă: IOSIF HERTEA. 
Coperta și schițele: TEODOR DAN. Cartografia: GHEORGE GAMAN. Redactor responsabil: LUCZAI 
CAROL. Tiparul executat sub comanda nr 46, la Intreprinderea Poligrafică "Crisana" Oradea, str. 
Moscovei nr. 5. 1968. I. (Nagybáród: 317; 375; 405; 427); Nagybáród (Borod): 1973-74. BÉRES 
ANDRÁS: A Nagybáródi táncok forrásértéke. Tánctudományi Tanulmányok. Szerk.: MAÁCZ LÁSZLÓ.  
Bp., Kiadta: Magyar Táncművészek Szövetsége, 1992. 117-121., Nagyiván: 1951. (ZTI. Ft. 114.)., 
Nagyiván: (1951(?)). (ZTI. ÁNE. 123./HB. 2.)., Nagyléta: 1949-51. (ZTI. Akt. 402.)., Nagyléta: 
1958. (ZTI. Ft. 1231.)., Nagyléta: 1958. (ZTI. Ft. 593.)., Nádudvar: 1951. (ZTI. Ft. 0126. a.)., Nád-
udvar: 1951. Verbunk, Csárdás (ZTI. Fjk. 0126. b.)., Nádudvar: 1958. Csárdás (ZTI. Ft. 593.)., Nád-
udvar: 1952. (ZTI. Ft. 1231.)., Nádudvar: 1958. (ZTI. Ft. 1231.)., Nyíracsád: 1953. (ZTI. Ft. 1231.)., 
Nyíracsád: 1955. (ZTI. Ft. 379.)., Nyíracsád: 1958. (ZTI. Ft. 1231.)., Petrósz (Pietroasa): 1965. 
(Film nr. 77. b., d., f., g. Arhiva I. E. F. roata). CONTANTIN COSTEA: Folclor coregrafic Bihor  I-II. Casa 
creației populare a județului Bihor. Partea muziclă: IOSIF HERTEA. Coperta și schițele: TEODOR DAN. 
Cartografia: GHEORGE GAMAN. Redactor responsabil: LUCZAI CAROL. Tiparul executat sub comanda nr 
46, la Intreprinderea Poligrafică "Crisana" Oradea, str. Moscovei nr. 5. 1968. II. (Petrósz: 42; 71; 94; 
112); Pocsaj: 1951. Csárdás, Román Erdélyi páros, Erdélyi oláhos (ZTI. Ft. 0119.)., Pocsaj: 1958. 
(ZTI. Ft. 593.)., Polgár: 1957. (ZTI Ft. 327.)., Polgár: 1958. (ZTI Ft. 593.)., Polgár: 1958. (ZTI. Ft. 
1231.)., Polgár: 1974. (ZTI. Ft. 908.)., Polgár: 1975. (ZTI. Ft. 892.)., Püspökladány: 1955. (ZTI. 
ÁNE. 65. I-II./HB. 4-5.)., Püspökladány: (é. n.)(ZTI. Ft. 595.)., Rény (Rieni): 1966. (Film nr. 96. a., 
b., d., Arhiva I. E. F.). CONTANTIN COSTEA: Folclor coregrafic Bihor  I-II. Casa creației populare a 
județului Bihor. Partea muziclă: IOSIF HERTEA. Coperta și schițele: TEODOR DAN. Cartografia: 
GHEORGE GAMAN. Redactor responsabil: LUCZAI CAROL. Tiparul executat sub comanda nr 46, la 
Intreprinderea Poligrafică "Crisana" Oradea, str. Moscovei nr. 5. 1968. II. (Rény: 170; 183; 195)., 
Sarkad: 1954. (ZTI. ÁNE. 32./Bé. 4.)., Szentpéterszeg: 1961. (ZTI. Ft. 488.)., Székelytelek 
(Sititelec): 1971. IEF - Institutul de Etnografie si Folclor - Academia Romana Bucureşti, Str. Dobrescu 
I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025. Film nr. (?)., Szohodol-Lázár (Lazuri): 1966. (Film nr. 99. 
b., c. Arhiva I. E. F.). CONTANTIN COSTEA: Folclor coregrafic Bihor I-II. Casa creației populare a 
județului Bihor. Partea muziclă: IOSIF HERTEA. Coperta și schițele: TEODOR DAN. Cartografia: 
GHEORGE GAMAN. Redactor responsabil: LUCZAI CAROL.Tiparul executat sub comanda nr 46, la 
Intreprinderea Poligrafică "Crisana" Oradea, str. Moscovei nr. 5. 1968. II. (Szohodol-Lázár: 131; 154); 
Talpas (Talpoş): 1971. IEF - Institutul de Etnografie si Folclor - Academia Romana Bucureşti, Str. 
Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025. Film nr. (?)., Tamásda (Tămașda): (é. n.) (A 
felvételek Farkas Tamás illetve Kukár Barnabás Manó magángyűjteményében megtalálhatók, továbbá 
bekerültek a Zenetudományi Intézetbe és a Hagyományok Házába is. A filmek közgyűjteményekben 
azonban még nem elérhetők, feldolgozásuk folyamatban van.)., Tataros (Brusturi): 1983. (ZTI. Ft. 
1150.)., Tiszacsege: 1955. (ZTI. ÁNE 61./HB. 6. Megjegyzés: Megegyezik ZTI. Ft. 655-el)., Tisza-
csege: 1980. (Ft. ZTI. 1061.).,  Tulka (Tulca): Constantin Costea 1971. IEF - Institutul de Etnografie 
si Folclor - Academia Romana Bucureşti, Str. Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025. Film 
nr. (?).,Tulka (Tulca): (é. n.) (A felvételek Farkas Tamás illetve Kukár Barnabás Manó magángyűjte-
ményében megtalálhatók, továbbá bekerültek a Zenetudományi Intézetbe és a Hagyományok Házába 
is. A filmek közgyűjteményekben azonban még nem elérhetők, feldolgozásuk folyamatban van.)., 
Váncsod: 1954. (ZTI. Ft. 378.)., Váncsod: 1956. (ZTI. Ft. 1231.)., Váncsod: 1958. (ZTI. Ft. 592.)., 
Vértes: 1949-51. (ZTI. Akt. 402.).,Vértes: 1951. (ZTI. Ft. 140.)., Ismeretlen 1: (é. n.) IEF - Institutul 
de Etnografie si Folclor - Academia Romana Bucureşti, Str. Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 
010025. Film nr. (?).,  Ismeretlen 2: (é. n.) IEF - Institutul de Etnografie si Folclor - Academia Roma-
na Bucureşti, Str. Dobrescu I. Demetru Nr. 9, Sector 1, Cod. 010025. Film nr. (?). 
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Arhiva I. E. F.: A Bukaresti Folklór Intézetben őrzött filmek jelzete. 
HH. VHS.:         A Hagyományok Házában őrzött filmek leltári számozása. 
NM.:                  A Néprajzi Múzeumban őrzött filmek rövidített jelölése. 
ZTI. Akt.: A MTA. BTK. Zenetudományi Intézetében őrzött kéziratok 

leltári számozása 
ZTI. ÁNE.: A MTA. BTK. Zenetudományi Intézetében őrzött Állami 

Népi Együttes által rögzített filmek jelzete. 
ZTI. Ft.: A MTA. BTK. Zenetudományi Intézetében őrzött filmek 

leltári számozása. 
(?):   Hiányzó pontatlan adatok. 
(é . n.):   Évszám nélkül. 
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ORBÁN SZABOLCS 
 
 

Az elitek változása a rendszerváltozástól napjainkig 
 
 
 
Az elit csoportok tagjainak behatárolása a régmúlt korokban sokkal egyszerűbb volt, 
mint manapság, ugyanis bizonyos státuszok, státuszszimbólumok és beosztások 
egyértelműen jelezték azt, hogy ki honnan jön, vagy hova tartozik, ez mára egy ne-
hezebben követhető jelenséggé vált. A tagok nagy része az idők folyamán lehetőleg 
mindig a háttérbe húzódott, ezzel igyekezett a társadalmi helyzetét, pozícióját tarta-
ni, vagyonát védeni. A múltban, ennek az egyik lehetősége az volt, hogy tartva ma-
gukat a tradíciókhoz, ahogy mondani szokták „ pénz a pénzzel – vagyon a vagyon-
nal házasodott ”, így kisebb volt annak az esélye, hogy az örökölt birtokok, címek és 
az ezekkel járó előnyök elaprózódnak. Azonban időközben megváltoztak az értékek 
és a szabályok, illetve az azokat diktálók személye is, hiszen Magyarországon több 
politikai irányzat és számos értékrend váltotta egymást, melyek következtében mind 
a politikai, mind a gazdasági, mind a szellemi elit változott. Legutóbb az 1989-es 
rendszerváltozással távozott az évtizedeken keresztül a társadalmi rendet és kultúrát 
meghatározó személyek nagy része, és a helyükre részben egy teljesen új értékeket 
hírdető, más önképpel és tervekkel bíró vezető réteg lépett. Ezen időszakban számos 
elit vizsgálatra került sor, és azon időszak egyik kedvelt témája volt az elitek újjá-
születésének a megfigyelése, elemzése, de naprakész anyagokat gyűjteni azonban 
még ma sem olyan egyszerű.1 

Arra keresem a választ, hogy az 1989-es rendszerváltozás előtt, illetve után mi-
lyen tényezők determinálták az elitbe kerülés útjait, különös tekintettel a gazdasági 
elitre vonatkozóan, továbbá ezen szegmens vonatkozásában a tagok korábbi társa-
dalmi pozíciói, kapcsolati tőkéi és személyes rátermettségük mennyiben és hogyan 
befolyásolták az elit pozícióba kerülésük folyamatát. Feltételezem, hogy a régi és az 
új generációk valamilyen szinten kötődnek egymáshoz, illetve, hogy az idősebb 
generáció már a rendszerváltás előtt is komoly vállalkozóként tevékenykedett, és a 
privatizáció során még jobb üzleti lehetőségekhez jutott. A karrierutak, a különböző 
generációkhoz tartozó elittagok vagyonosodásának története, életútja ezt alátámaszt-
ja, kijelöli mindazok körét, akiket a magyar gazdasági elitbe sorolunk, és megmutat-
ja azokat a közös pontokat is, amelyek alapján meghatározható, hogy miben is vál-
tozott a magyar elit és miként jelenik meg ma.2 

                                                 
1A legutóbbi nagy és teljeskörű kutatás Kovách Imre professzor úrhoz és munkatársai munkásságához 
fűződik, amelynek anyaga 2010-ben jelent meg, ez a mű rendkívül fontos adatokat és kutatási eredmé-
nyeket reprezentál, melyeket dolgozatomban én is tovább elemzek. KOVÁCH IMRE: Elitek a válság 
korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Bp., 2011. 9–523. 
2Az elemzett karrierutak, önéletrajzok, interjúk nyilvánosak. 
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Elitek típusai 
 
Az elitcsoportok tagjainak a meghatározása minden korban és minden időszakban 
annak felelt meg, hogy kik voltak azok, akik a népesség életét viselkedésükkel, dön-
téseikkel, vagy éppen akaratukkal befolyásolni tudták. Mivel régebben az emberekre 
nagy hatásuk volt az egyházi vezetőknek, így sokáig ez a csoport is egy elitet alko-
tott, de mellettük meg kell említeni még a felső katonai vezetőket is, akik évtizede-
ken, évszázadokon át meghatároztak egy különálló elit csoportot. Napjainkban a 
társadalomtudomány bevett felosztása az elitet politikai, gazdasági és kulturális elit 
csoportokra osztja.  

- Ezek közül a hétköznapokban, és a köznyelvben a leggyakrabban emlegetett a 
politikai elit, annak ellenére, hogy a közvéleménykutatások alapján egyben ez a 
legnegatívabban megítélt csoport is. Összességében a döntések jogát kisajátító, azt 
intézményesen monopolizáló csoport. Hatalmi súlya és a többi elittel szembeni elkü-
lönülése annak függvényében alakul és változik, hogy egy országban milyen magá-
nak a politikai életnek a jellege és szervezeti rendje, vagyis, hogy hogyan viszonyul 
egymáshoz az állam és társadalom. Más néven kormányzó elitnek is szokták nevez-
ni, utalva ezzel ezen szegmens politikai felsőbbrendűségére.3 

- A gazdasági elit a gazdasági hatalomhoz, gazdasági pozíciókhoz vagy a gaz-
dasági életben különleges karaktervonásokhoz köthető. Azok az uralkodó csoportok 
alkotják, amelyeknek tagjai megkülönböztetett jelentőségre a gazdasági újratermelé-
si folyamatokban mutatkozó döntési és befolyásolási kompetenciájuk révén tesznek 
szert. A legvagyonosabbak között rendszerint azokat találjuk, akik örökösökként 
kerültek elit pozícióba, és mögöttük akár több generáció vagyonfelhalmozása áll. A 
csoport azonban nem szűkül le csak a leggazdagabb mobiltőkék tulajdonosaira, 
olyanok is beletartoznak, akik csekély tőketulajdonuk mellett a gazdaságpolitika 
kimelet pozícióinak birtokosaként egyaránt széles körű döntési hatalmat élveznek.4 

- A kulturális elit tagjai közé sorolhatjuk a tömegtájékoztatási intézmények ve-
zetőit, a napilapok, hetilapok és folyóiratok vezetőit, a tudományos és kulturális 
szervezetek, illetve az egyetemek és főiskolák vezetőit, továbbá a nemzeti és nem-
zetközi kiemelkedő díjak jutalmazottjait, továbbá a könnyűzenei díjak nyerteseit is, 
akik az emberek és az egész társadalom nézeteit, gondolkodásmódját az általuk 
megosztottakkal alakítani és befolyásolni tudják.  
 
 
A II. Világháborútól az Ezredfordulóig 
 
A második világháború befejezésének időszakában nyilvánvaló volt, hogy az euró-
pai politikai erőviszonyok megváltozása, a Horthy-rendszer összeomlása, a hazai 
politikai mezőny átrendeződése kedvező feltételeket teremt a demokratikus társa-
dalmi reformok végrehajtásához. Megvolt ugyan az esélye egy új elit kialakulásá-
nak, ez azonban mégsem következett be, ugyanis a háború lezárását követően a 

                                                 
3GYÁNI GÁBOR ÉS KÖVÉR GYÖRGY: Magyarország társadalomtörténete. Bp., 2006. 148. 
4LENGYEL GYÖRGY: A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe. Bp., 2008. 24. 
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Szovjetunió hadserege felszabadítást ígérve elfoglalta egész Közép-Európát, többek 
között Magyarországot is, mely lépés végleg véget vetett a nemesség elsőbbségének 
és megkülönböztetett helyzetének. A magyar főnemesi családok túlnyomó része 
külföldre menekült, egy részük az üldöztetések és kényszermunka táborok áldozatá-
ul esett, és egy igen kevés részük beolvadt az új társadalmi rendszerbe.5 

Az újonnan elfogadott földreform és az előjogokat, rangok és címek viselését 
eltörlő 1947. évi IV. törvény ebben az időszakban lényegében felszámolta az arisz-
tokráciát, mint elitcsoportot. Az új diktatórikus rendszer bevezetése következtében 
aztán egy centralizált tervgazdálkodás indult el. 1956-ra aztán az erőszakosan meg-
valósított szovjet modell, a nehézipari termelés túlzott erőltetése, majd ezek követ-
kezményeként az emberek életszínvonalában bekövetkezett negatív irányú változás, 
valamint az állampolgárok elnyomása elvezettek az indulatok fellángolásához, mely 
felkeléshez vezetett.  

A 70-es évek vége felé aztán a forradalom alatt megalakult MSZMP főtitkára, 
Kádár János politikája megváltozott, és az új gazdasági mechanizmus program kere-
tében gazdasági konszolidációt hajtott végre, aminek következtében megnőtt a pénz 
szerepe, és megjelent a pénzbeli nyereség.  

Az 1980-as évek közepére a Szovjetunió meggyengülésével csökkent Magyar-
ország függése Moszkvától, majd a felgyorsult eseményeket követően 1989 október 
23.-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot, amikor is a politikai változásokat a gaz-
dasági élet gyökeres átalakulása is követte. Szükség volt a privatizációra, hogy elő-
segítsék a piacgazdaság kialakulását a térségben. A meghatározó ideológia az volt, 
hogy az állami és szövetkezeti szektornak lényegében el kell tűnnie. Megkezdődtek 
az állami és szövetkezeti tulajdonok privát tulajdonba történő juttatása, ami egyenes 
úton vezetett a szocializált szektor összeomlásához.6  

A jövedelem több mint 20 százalékkal, az ipari termelés 30 százalékkal, a me-
zőgazdasági termelés még ettől is többel csökkent, közben a munkanélküliség tíz 
százalék fölé emelkedett. A változások eredményeképp bekövetkezett a középréte-
gek nagy részének leszakadása és a szegények további lesüllyedése, kitörési lehető-
ségeik teljes felszámolódása. A felgyorsított jelentős piacvesztés és a be nem kalku-
lált jövedelemvisszaesés körülményei között az önérdeküket keményen érvényesítő 
elitek és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi csoportok csak a társadalom többi részé-
től való vagyon és jövedelem átcsoportosítással voltak képesek a maguk számára 
méltányosnak ítélt életszínvonal és jövedelem átmentésére.7 

A leglényegesebb politikai folyamatok aztán az 1989-es év végén és az 1990-es 
év elején lezajlottak. A gazdasági elit cseréje ugyan már a rendszerváltás előtt meg-
kezdődött, mellyel egy fiatalabb, magasabb társadalmi presztízsű csoportokból érke-
                                                 
5HARMAT ÁRPÁD PÉTER: A magyar arisztokrácia története és helyzete napjainkban. 
http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom =1138201#.VtHUYjZiCRs. ( a letöltés ideje: 
2015. 12. 21.) 
6A gyors gazdasági átállás a Kádár-rendszer végén jellemző enyhülési folyamatnak is köszönhető volt, 
ugyanis a rendszerváltozás előtt már sokkal magasabb volt a magántulajdon aránya, mint a környező 
posztszocialista országokban. Az ország külkereskedelme is nyitottabb volt, mint a többieké. Így a 
lakosságot nálunk nem sokkolta annyira a hirtelen átmenet a tervgazdálkodáson alapuló 
államszocialista gazdasági rendszerből a piacgazdálkodásba. KOVÁCH IMRE: A társadalmi integráció a 
jelenkori Magyarországon. Bp., 1994. 256. 
7KOVÁCH IMRE: i. m. 359. 

http://kiralyiudvar.lapunk.hu/?modul=oldal&t
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ző társadalmi réteg áramlott be. Ezzel szemben pedig a politikai elit szerepe talán 
még soha ennyire nem értékelődött fel, mint ebben az időszakban, ugyanis a demok-
ratikus intézményrendszer kialakítása és a privatizáció felügyelete révén döntő mó-
don ellenőrizték és befolyásolták a korábbi állami vagyon és a tőkejavak 
újraleosztását, amivel ellenőrzésük alatt tartották a gazdasági elitben zajló folyama-
tokat, és a többi elitcsoport egy részét is.8 
 
A gazdasági elit 
 
A közvélekedés szerint az elitek csoportjába a tehetősek, dús gazdagok tartoznak, 
hiszen a nagy vagyonnal rendelkező embert mindenki egy sikertörténet főszereplő-
jének tekinti, aki élő bizonyítéka annak, hogy akár a nulláról indulva is gazdaggá, 
akár milliárdossá válhat valaki.  

A történelmi áttekintés során látható volt, hogy a rendszerváltás és az azt köve-
tő évek ezen elitszegmensben is nagy átalakulást hoztak, egy új generáció megszüle-
tését eredményezték, ugyanis ezen csoportban a nemzedéki elitcsere sokkal egyenle-
tesebbnek és folyamatosabbnak bizonyult, mint a politikai, illetve a kulturális elit 
esetében.  

A gazdasági elit a változás időszakában megkülönböztetett figyelmet kapott, 
mivel várható volt, hogy a piacgazdasági fordulatot követően a gazdasági tőkék 
feletti rendelkezés jellege és eloszlása minden más tőkefajtánál erősebben határozza 
majd meg a szocializmust követő korszakot.9 

A magyar vállalatvezetők és a velük részben összefonódó pártállami irányító 
apparátus a vállalati vagyonok nagyobbik részét a privatizáció keretében, nagy pén-
zért eladták, és az így befolyó pénzből a kormány az államadósságot csökkentette. 
De itt igazából nem arra kell gondolni, hogy aki éppen vezetői pozícióban ült, az 
vásárolta meg a saját vállalatát. A tulajdonért egy-egy iparágon, üzletágon belül is 
éles verseny folyt, amely sokszor több évig is eltartott, miközben a cégek vezetőit 
esetlegesen már többször le is cserélték. Ehhez pénze és hitele persze csak a gazda-
sági elitnek, vagyis a vállalati és vállalkozói elitnek volt, de ez elvileg nem volt aka-
dálya annak, hogy korrekt módon akár 10-szer, 20-szor nagyobb hitelhez jusson 
valaki.  

A privatizáció azonban nem hozott annyi eredményt, mint amit a magánosítás 
hívei vártak, de nem okozott annyi kárt sem, mint amennyit a privatizációt ellenző 
szakemberek feltételeztek. A folyamat egy kiábrándultságot szült, hiszen egyrészt 
gazdasági értelemben a rendszerváltás nem hozta meg azt az eredményt, mint amire 
leginkább számított a közvélemény, ugyanis mindenki azt hitte, hogy hazánk felzár-
kózik a nyugati országok életszínvonalához, de mi hiába növekedtünk, párhuzamo-
san a versenytársaink is ugyanebben a tempóban haladtak előre.  

                                                 
8SZALAI ERZSÉBET: A gazdasági elit a magyarországi újkapitalizmusban. Bp., 1999. 163. 
9A gazdasági elit Szalai Erzsébet újstruktúra-modelljében, illetve Kolosi Tamás struktúraleírásában 
jelenik meg először önálló társadalmi rétegként, illetve csoportként. Szalai úgy látja, hogy a késo ̋ kádári 
technokrácia, mint a legero ̋sebb to ̋kekonvertáló képességgel rendelkezo ̋ csoport, dominálja a rendszer-
váltás utáni magyar elitet, ami az alárendelt politikai és kulturális elitek segítségével képes megvalósí-
tani az érdekeinek megfelelo ̋ neoliberális gazdaságpolitikát. KOLOSI TAMÁS: Tagolt társadalom. Bp., 
1987. 68. 
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Másfelől Magyarországon, mint valamennyi posztszocialista országban már törté-
nelmi léptékkel mérve is hosszú idő óta tartott a kihátrálás a szocializmus, a közpon-
tosított tervgazdaság világtörténelmi zsákutcájából, mely végül nem a magyar nép 
egyértelműen kifejezett akaratából történt, hiszen a Szovjetunió összeomlása indítot-
ta be a változásokat.10  

Az első tíz évben egyetlen más kelet-európai ország sem volt képes a gazdasági 
átalakulás érdekében annyira kihasználni a globalizációt, mint hazánk. A környéken, 
kisebb-nagyobb időbeni eltéréssel mindenhol megindult a piacgazdaságok átalakulá-
sa, de egyik országban sem haladt olyan ütemben, mint nálunk.  

Tehát egy kicsit számosítva a történéseket, megnézve a gazdasági elittagok cé-
geit, látszik, hogy azok közel 75 százalékát a kilencvenes években alapították. 1990 
előtt csak a vállalatok 14,9 százaléka mu ̋ködött, és mindössze a 11,1 százalékukat 
alapították meg csak 2001 után.11  

Az állami tulajdonú nagyvállalatok után az egyéni tulajdonban levő cégek mé-
retének relatív növekedése volt a legnagyobb, ugyanis míg 1996-ban még több mint 
ötven százalékuk csak viszonylag kis bevétellel rendelkezett, addig 2000-re már 
bevételüket megtöbbszörözték, fölülreprezentált vállalati csoporttá nőtték ki magu-
kat. Ezen évek szerepét az érzékelteti az elitbe emelkedés szempontjából a legjob-
ban, hogy a 2009–es elit negyede került 2001-et követően elitpozícióba, a negyven 
év alattiak aránya pedig 18,4 százalék volt, de ennek ellenére az új gazdasági elit 89 
százaléka már 1989-ben is valamilyen vezető pozícióban volt és 38 százalékuk ese-
tében a vállalati hierarchián belül zajlott a pozícióváltás.12 

A rendszerváltozást követően a gazdasági elit átlagéletkora már nem változott 
számottevően, és az elmúlt 25 évben egyenletes átalakulást mutatott, vagyis nőtt az 
eliten belül a 60 év felettiek aránya, míg a 40 év alattiak aránya lényegében nem 
változott, amely az elit öregedésére utal. Ennek azonban az is volt az oka, hogy mint 
említettem, csak a kilencvenes évek elején nyílt nagyobb lehetőség a fiatalabb kor-
osztályok előtt a gazdasági elitbe emelkedéshez, mely tendencia és a cserélődés 
lelassult az ezredfordulót követően. Ami a tagok iskolai végzettséget illette, a szoci-
alizmus utolsó periódusában gyakorlatilag ezen szegmens tagjai is rendelkeztek 
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel. Az ezredforduló környékén a felsőfokúak 
végzettsége ugyan 41 százalék környékére esett, de ez már 2009-ben lényegesen 
magasabb végzettségű elittagokat mutatott, ami átrendeződésre és 
professzionalizálódásra utal, továbbá azt is jelzi, hogy a több lábon állás jelentette a 

                                                 
10A magánosítás következtében sok külföldi is megjelent az országban befektetési szándékkal, de a 
külföldi tőke beáramlásának fő csatornája mégsem a privatizáció volt, hisz 1990 és 2010 között a priva-
tizáció útján érkező külföldi tőke aránya a 20 százalékot sem érte el. A beérkezett tőke 80 százaléka új, 
zöldmezős beruházás, illetve az itt megtermelt profit visszaforgatásának eredménye volt. - A zöldme-
zős beruházásnak olyan ipari vállalkozást nevezünk, amely egy korábban mezőgazdasági művelés alatt 
álló területen jött létre. A telephely teljes egészében újonnan létesül előzmények nélkül. Mihályi Péter: 
A magyar privatizáció enciklopédiája. Bp., 2010. 818. 
11Kovách Imre és kollégái az Elitek a válság korában Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek 
könyv megírása során 2001-ben és 20-ben 3568 elithez tartozó személyt kerestek meg a magyarországi 
gazdasági, kulturális, politikai és kisebbségi elit, valamint a romániai és szlovákiai magyar kisebbség 
gazdasági és kulturális elitje köréből, és ezen adatok összegzése alapján határozták meg ezeket az 
arányokat. KOVÁCH IMRE: Elitek a válság korában. Bp., 2011. 294. 
12SÁGI MATILD: Elégedettség az átalakuló társadalmakban. Bp., 2006. 153. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1llalkoz%C3%A1st&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
http://moly.hu/alkotok/kovach-imre
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felemelkedés egyik útját. A családi minta kapcsán arra derül fény, hogy a fizikai 
dolgozók leszármazottainak aránya több mint kétharmad, de természetesen minél 
korábbi generációt vizsgálunk a szellemi dolgozók aránya az egész társadalomban is 
annál alacsonyabb.13 

Köszönhetően a végbement változásoknak, az országunkat ért hatások követ-
keztében igencsak fel kellett zárkózni Európához. A naprakészség szükségessége 
miatt a gazdasági elit már a politikai életben is mindinkább aktívabb, mint valaha is 
volt, de ez elsősorban elitpozíciójának a stabilitását és a tulajdon működtetésének a 
biztonságát szolgálja. Az azonban ennek ellenére a közvélekedéssel szemben az 
mégsem igaz, hogy ezek az emberek személyükben bármikor is meghatározó befo-
lyást tudtak volna gyakorolni az országot irányító nagy parlamenti pártokra, vagy 
pláne a politikai változások végeredményére.14 

A gazdasági elit szereplői közül kiemelek párat, ugyanis az általam elemzett 
nyilvánosan is elérhető életutak során három gazdasági elittipussal találkoztam, me-
lyek összevetése lehetővé tesz egyfajta demográfiai tipizálást, és következtetni en-
gednek arra, hogy hogy is történhetett ezen személyek felemelkedése, és mit tettek a 
sikerükért.  

Az első csoportba azokat soroltam, akik már a rendszerváltozás előtt komoly 
szerepet töltöttek be az üzleti életben, vagy olyan állami cégeknél, amelyek tovább-
élése során jól helyezkedve és kihasználva a lehetőségeket tovább kamatoztatták az 
addig megszerzett kapcsolati tőkéjüket. Ők az idősebb generációhoz tartoznak.  

A második csoport a rendszerváltozás előtt és alatt ugyan nem rendelkezett még 
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket kihasználva gyorsan juthatott volna nagy va-
gyonhoz, azonban a privatizáció után, a kilencvenes években nagyot gondolva, és 
egy merészet lépve belevágtak egy vagy több olyan üzletbe, amely mára már ko-
moly profitot termel.  

A harmadik csoportba végül azokat soroltam, akik a rendszerváltozáskor még 
tanultak, vagy éppen ifjú pályakezdőként csak kóstolgatták az üzleti életet, de tuda-
tos üzletpolitikával mára komoly üzletemberekké váltak.   
 
 
Az első csoport 
 
Az elsők között találjuk Kapolyi László volt ipari minisztert, aki 1950-ben érettsé-
gizett majd a Budapesti Műszaki Egyetemen 1954-ben híd- és szerkezetépítő mér-
nökként végzett, 1957-ben a Nehézipari Műszaki Egyetemen bányamérnöki diplo-
mát majd 1962-ben Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen ipari közgaz-
dász oklevelet szerzett. Már 1961-ben elhelyezkedett tervezőként a Mélyéptervnél. 
1953 és 1976 között a Tatabányai Szénbányáknál kezdetben beosztott mérnök, majd 

                                                 
13KOVÁCH IMRE ÉS KRISTÓF LUCA: Elitek a válság korában. Bp., 2011. 239. 
14Bokros Lajos több nyilatkozatában és írásában rámutatott, hogy legalább három oka volt annak, hogy 
nálunk nem került az állami vagyon oligarchák kezébe. Annak akadálya volt az európai uniós csatlako-
zás, ami piacbarát, versenypárti jogi és intézményi megoldásokat kényszerített rá az országra, továbbá, 
hogy a magyar gazdaság nyitott volt, a piaca kicsi, ezért a versenytől nem lehetett elzárni a hazai válla-
latokat, bármennyire is szerették volna ezt a tulajdonosok elérni. http://www.es.hu/bokros_ 
lajos;melleklet_elvesztett_evtized_140_pont;2014-01-02.html ( a letöltés dátuma: 2015. 11. 23. ) 
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üzemvezető főmérnök, később főosztályvezetőként tevékenykedett. 1976-ban a Ne-
hézipari Minisztériumban kapott miniszter-helyettesi kinevezést. 1981 és 1983 kö-
zött az Ipari Minisztérium energetikai államtitkára volt. 1987-ig a Grósz-kormány 
ipari minisztere, ezután egy évig energia-politikai kormánybiztos. 1988–1989-ben a 
Minisztertanács mellett működő Tanácsadó Testület társelnöke. 1989-ben megalapí-
totta a System Consulting Kft-t, melynek ügyvezető igazgatója, a cég részvénytársa-
sággá történt átalakulása után az igazgatótanács elnöke lett, majd elnök-
vezérigazgató. Cége a rendszerváltozáskor fennálló orosz államadósság törlesztésé-
ben is részt vett. 1990-ben független országgyűlési képviselőjelölt, majd 1991-től a 
Magyarországi Szociáldemokrata Pártban tevékenykedett. 2010-ben ő a leggazda-
gabb parlamenti képviselő.  

Másodikként Fenyő János életútját mutatom be, akit a családja orvosi vagy jo-
gi pályára szánt, de ő nem ment végül egyetemre. Az érettségi után 1974-ben fotós 
szakvizsgát tett, 1976–1977-ben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének új-
ságíró iskoláját végezte el. Az 1980-as évek elején aztán Amerikába ment dolgozni 
és világot látni. Onnan 1987-ben tért haza, amerikai állampolgárként állítólag egy 
kb. 70 ezer dolláros bankszámlával. A következő évben aztán megalapította a Vico 
céget, amely a hazai videokazetta-terjesztés és kölcsönzés birodalma lett. Ezek mel-
lett a Nők Lapját majd a Rádió és Televízióújságot is megszerezte, amiket a Vasár-
napi Hirek, a Buci Maci, a Családi Lap, a Tina, a Bravo-lapcsalád és 1994-től a 
Népszava követett. 1998. február 11-én gyilkosság következtében elhunyt. Életútja, 
és láthatóan munkássága jól mutatja, hogy egy olyan időszakban kezdett el foglal-
kozni egy népszerű dologgal, amire akkoriban a legnagyobb piac volt. 

Egy, az idősebb korosztályhoz tartozó mágnás, Demján Sándor 1965-ben 
szerzett diplomát a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán. Az iskolai 
évek után az ÁFÉSZ-nál helyezkedett el, ahol egyre magasabb pozíciókba lépett. 
1973 és 1986 között a Skála szövetkezeti közös vállalatnak volt a vezérigazgatója. 
1986-90 között a Magyar Hitelbank elnöke volt, továbbá az alapítók egyike. 1990-
től a Közép-európai Fejlesztési Társaság, 1991-től a Közép-európai Beruházási Tár-
saság vezérigazgatója. 1996-ban megnyitotta a Bank Centert, a Gránit Pólus Rt.-t és 
a Pólus Centert. 1996–tól az általa létrehozott TriGránit Fejlesztési Zrt. elnöke. 
1999-ben megnyitotta a WestEnd City Centert, ezt követte 2000-ben a Pólus City 
Center megnyitása, majd 2005-ben a Silesia City Center nyitása Katowice város-
ában. 2010-ben belépett a bankszektorba is, amikor megvásárolta a Wallis Zrt.-től a 
Milton Bankot, amit átkeresztelt Gránit Bankra. Ő tipikusan az az elittag, aki a rend-
szerváltozás előtt már komoly presztízzsel rendelkezett, és a változás éveiben ki-
használva az adott lehetőségeket a legelső helyre lépett. 

A következő, elmúlt negyed századot ugyancsak meghatározó személyiség 
Várszegi Gábor, aki rockzenészként debütált a hetvenes évek közepén. A Gemini 
együttes basszusgitárosa volt, majd amerikában próbált szerencsét. Hazatérve, 1984-
ben megalapította a Fotex-et, majd neve hozzákapcsolódott több, az egykor hires 
kereskedelmi láncokhoz, mint a Domus, az Azúr, a Keravill és az, Ofotért. A Fotex 
cégcsoport 2009-ben tette át székhelyét Luxemburgba, majd később a budapesti 
tőzsdét is elhagyta. Manapság az ingatlan hasznosítás adja a Fotex-csoport értékét, 
amelyhez hozzátartozik még az Ajka Kristály és a Balaton Bútorgyár is. A foci bű-
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völetében 2001-től rövid ideig a Fradit is birtokolta. Idejének nagy részét az Egye-
sült Államokban vagy Hollandiában tölti, csak ritkán látogat Budapestre. 

Nem annyira ismert, de mindenképp tiszteletreméltó Bojár Gábor munkássá-
ga, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett fizikus diplomát 1973-ban. 
1973 és 1981 között az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet matematikai csoportveze-
tője volt. 1982-ben két társával megalapítja a Graphisoft nevű céget. Irányítása alatt 
a vállalat multinacionális építészeti, építőipari szoftverfejlesztő és értékesítő céggé 
vált, melynek Informatikai részlegét 2006-ban értékesítette a német Nemetschek 
cégnek. A vezetése alatt kifejlesztett egyik program a világ első 5 AEC CAD válla-
lata között szerepel a személyi számítógépen futó építészeti, építőipari tervezőszoft-
verek piacán. A Graphisoft termékeit közel százezer építész illetve építőipari szak-
ember használja a világ 80 országában.  

Igen ismert személy Simicska Lajos üzletember is, aki 1979-ben érettségizett a 
székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban, matematikára szakosodott osztály-
ban. 1983-ban, másodéves egyetemistaként lett a Bibó István Szakkollégium tagja. 
Egyetemi éveit követően több pénzügyi vállalkozásban volt érdekelt, majd miután a 
Fidesz megnyerte az 1998-as választást, Simicskát az APEH elnökévé nevezték ki. 
Vezetése alatt az adóhivatal 1999. július 31-ig csaknem 170 milliárddal több adóbe-
vételt szedett, mint az előző év azonos időszakában. 1999. augusztus 30-án lemon-
dott le az APEH-elnökségről. Ezután hosszabb időre ismét eltűnt a nagy nyilvános-
ság elől. A Mahir mellett ekkor kezdett felfutni az építkezésekben egyre fontosabb 
szereplővé váló Közgép, ami ugyancsak a tulajdonában van. 2014-ben Magyaror-
szág egyik legbefolyásosabb emberének tartották.  
 
 
A második csoport 
 
A második csoportot meghatározó tagok közé sorolható Csányi Sándor, aki 1971-
ben érettségizett. Az érettségit követően felvették a Pénzügyi és Számviteli Főisko-
lára, ami után a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi szakát 
végezte el. 1986-ban a Magyar Hitelbank főosztályvezetője lett, majd 1989-től az 
Országos Kereskedelmi és Hitelbank stratégiai vezérigazgató-helyettese. 1992-ben a 
OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki. Ezen a poszton teljesedett ki a 
munkája, mely során először átalakította a bank vezetését. Ebben az időszakban a 
keményen dübörgő második privatizáció után is megtarthatta tisztségét sőt még je-
lentős tulajdonrészt is szerzett a vállalatban. A bank hálózata később kiterjedt a kör-
nyező országokra is, és jelenleg már az európai régióban több országában is komoly 
presztízsre tett szert. 2004-ben 75 százalékos tulajdont vásárolt a Magyar Lőszer-
gyártó Rt.-ben. Nathaniel Rothschilddel 2005-ben megvásárolta a Demján Sándor 
vezette TriGránit Rt. 25 százalékos tulajdonhányadát.  

Emellett cégbirodalmának kiemelkedő része a Bonafarm Csoport, melyet már 
nagyobbik fia irányít, ahol 27 ezer hektáron bérelt mezőgazdasági tevékenységet 
folytatnak. A Bólyi és Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.-k, a Sole-Mizo tejipari vállalat, 
a Pick Szeged Zrt., a bábolnai takarmánykeerő, a Csányi Pincészet és az évi egymil-
lió sertés feldolgozására alkalmas mohácsi vágóhíd is a tulajdona. Ingatlanbefekteté-
sei nagy bevételt hoznak, továbbá a Westend Zrt. is 10 százalékos osztalékot biztosít 
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számára évente. Ezek alapján, illetve országos bankjának köszönhetően talán az ő 
neve a legismertebb Magyarországon. 

Az 1990-es évek másik ismert neve az erdélyi születésű Bige Lászlóé, aki ne-
mesi család sarja. Szüleitől a szocializmus során mindent elvettek, családjából aki 
tehette emigrált. Ő időközben elvégezte a Kolozsvári Egyetem gyógyszervegyészeti 
szakát. A rendszerváltás előtt huszonévesen egy jobb életet remélve Magyarországra 
települt, Dombrádra édesanyjához, ahova családegyesítés címén kiutazási engedélyt 
kapott. Egy kamion bútorral érkezett hazánkba, ahol vegyészmérnökként azonnal 
alkalmazták volna, de ő inkább 5 évig a dombrádi kajak-kenu szakosztály edzője 
lett. A trénerkedés mellett üzletelni kezdett, a nővére segítségével többek között 
használt nercbundákat hozott Hollandiából fillérekért, majd az oroszoknak gyümöl-
csöt és használt autógumit szállított, melyért cserébe, barterbe olykor pecsenyebá-
rányt kapott. E mellett Nagyváradról műtrágyát, mosószer- és üvegipari alapanya-
gokat, nátrium-karbonátot, szódát kezdett importálni. Hamarosan kizárólagosságot 
kapott a gyártól, ahonnan szállított, majd 1996-ra a vegyiparban ő bonyolította le a 
legnagyobb forgalmat Románia és Magyarország között. Ezen üzletágban látta a 
jövőt, így 1997-ben a Tiszamenti Vegyiművek egy részét a privatizáció keretében 
megvásárolta. Jelenleg nagy tulajdonrésszel rendelkezik a Nitrogénművek Zrt.-ben, 
illetve a tavalyi évben komoly összegért értékesítette a Kite Zrt.-ben lévő tulajdon-
hányadát. Bige László és fiai immár egy tíz országot átfogó céghálót irányítanak. 

Egy igazi sikertörténetnek tekinthető Széles Gábor pályája is, ami azt mutatja, 
hogy az igazi, tudatos, tervezett munka meghozza a gyümölcsét. Széles a villamos-
mérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerezte, 
majd a Harvard Egyetem executive management programja keretében folytatta ta-
nulmányait. 1981-ig a Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos munkatársa-
ként, majd fejlesztési osztályvezetőjeként dolgozott. Első vállalkozása 1981-ben 
indult, ami 1983-tól GMK-vá, 1985-től kisszövetkezetté, 1990-ben részvénytársa-
sággá alakult át, mára több cég csoportosulása. 1991 óta a Videoton Holding Rt.-t 
alapító tulajdonosaival közösen vezetik, birtokolják a céget. 1996 szeptemberétől 
egyúttal az Ikarus Rt. igazgatótanácsi elnöke is. 2005-ben ECHO Hungária néven 
megalapította az első magyarországi gazdasági televíziós társaságot, amelynek több-
ségi tulajdonosa. 2005 szeptemberében megvette a Magyar Hírlapot kiadó céget is. 
2013-ban nagy hullámokat kavart energia cella találmánya, mellyel kapcsolatban 
kijelentette, hogy a jövőt a villamos energia jelenti majd, mint tiszta, környezetkímé-
lő energia.  

A rendszerváltozást követő privatizáció nyerteseinek az egyik legjobb példája 
Leisztinger Tamás, aki egy terézvárosi értelmiségi családban született. Karrierje az 
iskolai matematika és fizikaversenyeken elért sikerektől az ELTE TTK elméleti 
fizika szakáig vezetett, melyet el is végzett. 1994–95-ben javában folyt az állami 
tulajdon értékesítése kárpótlási jegy ellenében, melyben komoly szerepet vállalt, 
huszonévesen a milliárdosok közzé robbant, mint fizikusból lett vállalatfelvásárló. 
Egy ideig résztulajdonosa volt a BÁV-nak, a Zalakerámiának, de érdekeltségi köré-
be tartozott a Pick és a Herz szalámigyár is. Az utóbbi négy év inkább vagyoncsök-
kenést hozott számára. Napjainkban többek között a Hunguest Hotels Zrt.-ben, a 
Forrás Nyrt.-ben és az Arago Zrt.-ben van komoly tulajdonosi hányada.  
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Wáberer György 1986 és 1994 között a Volán Tefu Rt. Alkalmazásában állt, 
mint  számítástechnikai irodavezető. 1994-ben sikeresen levezényelte a kimagaslóan 
veszteséges Volán Tefu privatizációját, és a cégben vezérigazgatóvá lépett elő. 
Amikor a céget átvette, az éves veszteség több mint 500 millió forint volt, míg az 
adósságállomány több mint 1,2 milliárd forint. Irányításával sikerült megszüntetni a 
csődhelyzetet, és megteremteni a pénzügyi stabilitást. A Volán Tefu Rt-t a csőd-
helyzetből három év alatt tette nyereségessé. Taktikája az volt, hogy a gazdasági 
eredmények 95 százalékának visszaforgatásával fejlesztette a járműparkot, és az 
egyre újabb vállalatok, vállalkozások felvásárlásával elérte, hogy cége piacvezetővé 
lépjen elő a nemzetközi szállítmányozás, a közúti fuvarozás, a logisztikai és a vám-
szolgáltatások területén. 2008-ban Kedves Ferenccel megalapították a Wabard nevű 
céget, amelyből később Kedves kiszállt, így Wáberer azt átkeresztelte, mely vállalat 
2013-ban rekordbevételt ért el. Jelenleg a 23 tagvállalatból álló Waberer's Csoport 
elnöke és a Waberer's Holding Zrt vezérigazgatója. A MÁV Rt.-vel közösen Buda-
pesten létrehozta Közép-Európa legnagyobb komplex logisztikai központját, a Bu-
dapest Intermodális Logisztikai Központot, amelynek egyik fő tulajdonosa.  
 
 
A harmadik csoport 
 
Az elsők között a harmadik csoportban az új feltörekvők között a 2015-ös év abszo-
lút leggazdagabb magyarját, Gattyán Györgyöt mutatom be, aki 1988-ban érettsé-
gizett, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán tanult. 
2003-ban létrehozta a Livejasmin.com nevű, streaming technológiára épülő, felnőtt-
tartalom szolgáltatást nyújtó webkamerás oldalt, ami napjainkban a világon a felnőtt 
tartalmat kínáló weboldalak közül a legnagyobb forgalmat generálja. Az internet 
mellett filmes cégekbe is sok pénzt fektet, illetve producerként több alkotásban is 
bemutatkozott. Az ideje nagy részét az Egyesült Államokban tölti, annak ellenére, 
hogy több cége még mindig budapesti székhellyel bír. 

Egy másik fiatal egyéniség, Felcsuti Zsolt, aki a műszaki szakközépiskolai 
érettségi megszerzése után közgazdaságtant tanult. Először külkereskedelmi üzem-
gazdász, marketing szakközgazdász diplomát, majd közgazdász PhD fokozatot szer-
zett. Miután éveket dolgozott Svájcban egy kereskedő cégnél értékesítés és marke-
ting menedzserként, visszatért Magyarországra, hogy átvegye édesapjának a fém- és 
műanyagipari termékek gyártására szakosodott vállalkozását. A cég az ő vezetése 
alatt komoly fejlődésen ment keresztül a saját tőkéjéből, és mára egy sokoldalú, az 
egész világon megtalálható, komoly nemzetközi vállalattá vált. Többnyire már ő 
sem tartózkodik ideje nagy része alatt Magyarországon. 

Vállalkozását tekintve a fiatalabbak között érdemel említést Anka György is. 
12 éves korában találkozott az első számítógéppel, majd Lakitelken tagja lett a szá-
mítógépes szakkörnek. Először egy bérszámfejtési programot írt. 21 évesen az 
Uproarnál dolgozott, majd 1998-ban megalapította első vállalkozását 3am Labs né-
ven. 2002-ben megkereste Michael Simont, hogy segítsen a LogMeIn elődjének, a 
RemotelyAnywhere-nek az üzleti oldalát fejleszteni. Ebből a munkából aztán 2003-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweis_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
http://hu.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1jc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%A1t_t%C5%91ke
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ban Budapestről világhódító útjára indult a LogMeIn, amely amerikában az elmúlt 
években egy igazi startup vállalkozássá vált.15  

Ugyancsak új feltörekvőnek mondható Nyerges Zsolt is, aki 1986-ban érettsé-
gizett a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban, majd 1992-ben a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott, melyet követően 1992-
től ügyvédjelölt volt Szolnokon, majd 1994-től már mint önálló ügyvéd tevékenyke-
dett. A jogi pálya mellett a 2009-ben alakult, Class FM-et működtető Advenio Zrt. 
főtulajdonosa volt, majd 2010 áprilisától a Heti Választ és az Advenio Zrt.-n keresz-
tül a Class FM-et is birtokló Infocenter.hu 52 százalékos tulajdonosa, ezek mellett 
igazgatósági tagsággal rendelkezett az IKO Média tulajdonában lévő RTL Klubban 
is. 

Az 1. táblázat (ld. a tanulmány végén lévő függelékben) adatai alapján látható, 
hogy az első kategóriába tartozó elittagok vagyona már 2002 előtt is nagy volt, ami 
az évek folyamán köszönhetően a gazdasági folyamatoknak és a megfelelő üzletpo-
litikának egyre csak nagyobb lett, míg a fiatalabbak csak folyamatosan zárkóztak 
fel, illetve láthatóan a legújabb generáció ugrásszerű léptékkel halad előre.  

Az életutak és a karrierek összevetése során látható, hogy minden szereplő ma-
gasan kvalifikált és az általa végzett munkában igen szakképzett. Az elemzett több 
évet felölelő kutatásokból kitűnik, hogy az ezredfordulóig többnyire olyan szemé-
lyeket találunk a leggazdagabbak listáján, akik a szocialista nagyvállalatok, illetve az 
államigazgatás csúcspozícióiban tettek szert személyes kvalitásokra, emberi kapcsola-
tokra, melyeket később jól kamatoztattak, de az elmúlt tíz évben már azok száma kezdett 
el emelkedni, akik a felsőfokú képzésben szerzett tudást kamatoztatták.  

A privatizáció ugyan hatékony eszköze volt a az egyéni-vagyonfelhalmozásnak, 
de az elemzett életutaknál nem, vagy csak kis mértékben igazolható, hogy a tagok, 
szemben a közvélekedéssel az által, vagyis az állami vagyon első kézből való meg-
vásárlása útján gazdagodtak volna meg.  Az 1989 előtti nagyvállalatok vezetői végül 
nem tudták megszerezni maguknak a legértékesebb állami cégeket, továbbá párt-
funkcionáriusból vagy szocialista nagyvállalat első számú vezetőjéből milliárdosnak 
lenni más posztszocialista országban sem sikerült senkinek. A rendszerváltozás előt-
ti kisvállalkozók közül is csak keveseknek sikerült igazi nagyvállalkozóvá válni.16 
 
 
Meghatározó személyek 
 
Figyelve a híreket láthatjuk, hogy napról-napra változik a magyar politikai vezetés, 
ami aztán a politikai és a gazdasági erőhatásokat hol ide, hol oda mozdítja el. A 
2010-es kormányváltás alaposan átrajzolta az erősorrendet, ami aztán a 2014-es 
választást követően csak kis mértékben formálódott tovább, ami egyúttal azt jelzi, 
hogy a befolyás szempontjából manapság már fontosabb szerepet játszik a politikai 
pozíció, mint a kézzel fogható vagyon. 

                                                 
15Startup alatt egy olyan tudásintenzív vállalkozást értenek, amely kis tőke- és munkabefektetéssel is 
gyors növekedést produkál. 
16MIHÁLYI PÉTER: A magyar privatizáció enciklopédiája. Bp., 2010. 818. 

http://mediapedia.hu/infocenterhu
http://mediapedia.hu/rtl-klub
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Az előbbiekkel egy a Forsense által 2007-ben végrehajtott közvélemény kutatás 
hozható párhuzamba, ahol arra kerestek választ, hogy a közvélekedés szerint minek 
van abban szerepe, hogy valaki jelentős vagyonra tehet szert.  
 

9 tényező szerepe a vagyonszerzésben
www.forsense.hu weboldal adatai alapján
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1. ábra: 9 tényező szerepe a vagyonszerzésben (%, 2007). 

Forrás: A www.forsense.hu weboldal 2007-es kutatási anyaga alapján 
 
 

Konklúziók 
 
A magyar elit társadalmi összetételére az 1989-es rendszerváltozás nem volt olyan 
erőteljes hatással mint gondolnánk, hosszabb távon inkább a generációváltások vál-
toztatták meg a szegmens összetételét. Az ezredfordulóig azt lehetett látni, hogy a 
régi elit igyekezett lépést tartani a változásokkal, és lehetőség szerint tartani a hely-
zetét, de erre az ezredforduló után, főleg attól minél távolabb kerülve már kevésbé 
van esélye. A gazdasági elit vonatkozásában is inkább csak a tudatos és kiszámított 
orientációjú tagok voltak képesek egzisztenciájuk növelésére.  

Tanulmányomban továbbá arra kerestem a választ, hogy a rendszerváltozás 
előtt, illetve után milyen tényezők determinálták az elitbe kerülés útjait, különös 
tekintettel a gazdasági elitre vonatkozóan, továbbá ezen szegmens vonatkozásában a 
tagok korábbi társadalmi pozíciói, kapcsolati tőkéi és személyes rátermettségük 
mennyiben és hogyan befolyásolták az elit pozícióba kerülésük folyamatát.  

Ezzel kapcsolatban a karrierutak bemutatása és a vagyoni helyzetek elemzése 
kapcsán ezen szegmensben a generációk között valóban megfigyelhető volt egyfajta 
kontinuinaitás, hiszen akik a rendszerváltás előtt is komoly vállalkozóként, vagy 
állami vezetőként tevékenykedtek, azt követően is sikereket értek el, függetlenül 
attól, hogy a privatizáció során milyen lehetőségekhez jutottak. Továbbá az is kide-
rült, hogy szemben a közvélekedéssel a privatizáció során annyira nem volt egyszerű 
nagy vagyonhoz jutni, hiszen komoly verseny folyt, de ha mégis, az még nem jelen-
tette automatikusan az elit soraiba lépést.  

A magyar gazdasági elit ma már teljesen más formában jelenik meg, mint 25 
évvel ezelőtt tette. Az önképe, és a kifelé mutatott képe is egy merőben más képet 
vázol fel, tagjai elit pozíciójukat már életmódjukban és életkörülményeikben is egy-
értelműen kifejezésre juttatják. Mentalitásuk változott, ami egyfelől annak köszön-
hető, hogy ez a szegmens is professzionalizálódott, illetve köszönhető annak is, 
hogy ez már egy fiatalabb összetételű, ambiciózusabb, érzékenyebb csoport, ami 
nem csak lokális szinten figyelhető meg.  

Összességében azonban visszatérve az elit fogalmának magyarázatához, érez-
zük, hogy kevés az az ember aki példát mutat, jó példát, és ezzel az állampolgárok-

http://www.forsense.hu/
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nak egy olyan életstílust vázol fel ami elérhető, és amellyel társadalmunk lépést 
tudna tartani a környező országokkal. Erre pedig nagy szükség lenne, mert a társada-
lom egyre jobban szétszakad, ami elégedetlenséghez vezethet, márpedig ha elértünk 
pozitív eredményeket, akkor azokat igenis meg kell őrizni, és azokkal az utókornak 
egy jobb életet biztosítani.  
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1. táblázat. Vagyoni helyzet alakulása 2002-2015 (Milliárd Ft, 2015). 
Forrás: A számok nyilvánosan elérhető forrásokból kerültek kigyűjtésre ( HVG, 
NAPi.hu, Forbes, Századvég). 
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FEJESNÉ VARGA ZITA 
 
 

Szemelvények a perújítás történetéből 
 
 

„A bíróság hozta ítélet ellen, ha az a peres feleknek kihirdetve vagy már kiadva is 
lett, a vesztes fél perújítással élhetett, vagyis kérhette, hogy perében a bíróság, mely 

az ítéletet hozta újabb előadás alapján újból ítéljen.”1 
 
 

 
Bevezetés 
 
A perújítás régi perjogi intézmény, a kulcsa a „novum”, amely alapján adott esetben 
eltérő döntés születhetett volna. A perújítás a magyar jogban intézményesített for-
mában az 1896. évi 33. tc., a Bűnvádi perrendtartás óta van jelen perújrafelvétel név 
alatt, azonban ha történetileg visszatekintünk, már korábban is találunk a perújításra 
vonatkozó rendelkezéseket, „perújítási elemeket”, amelyek nyilvánvalóan hangsú-
lyozzák a szükséges jogintézményi jellegét és azt, hogy már ekkor felismerték a 
szükségességét.2 

Hajnik Imre szerint perorvoslatokkal a perjogunkban csak későn találkozunk. 
Az Árpád kori perjogban a formaszerűség szigorú betartása miatt a felek perbeli 
mulasztása és tévedései orvoslása elő nem fordulhatott, csak ha a bíró nem akart 
igazságot szolgáltatni, akkor lehetett az igazság kiszolgáltatásának megtagadása 
miatt a királyhoz fordulni, aki a bírót a Kúriába idézve képes volt az orvoslást szol-
gáltatni. Hajnik szerint ugyanakkor a bizonyítás anyagiasabbá válása, de különösen 
a bíróság tevékenységének a perben történő emelkedése, mind a felek, mind pedig a 
bíróság esetleges mulasztásaival, vagy tévedéseivel szemben az orvoslás újabb és 
újabb módjait tették kívánatosokká.3  

Hasonló álláspontot foglalt el Király Tibor is. Véleménye szerint a feudális ma-
gyar jogban az intézmény még ismeretlen volt. A fellebbezés, mint rendes perorvos-
lat mellett az uralkodóhoz intézett kegyelmi felfolyamodást tartották számon, ez 
nem csak a halálbüntetés, hanem más büntetések eltörlésére vagy enyhítésére is 
irányulhatott. A hangsúly azonban nem feltétlenül az elítélt számára kedvező új 
tényekre vagy bizonyítékokra, hanem a kegyelemből történő megváltoztatás kérésre 
esett.4  

                                                 
1Mondja ki egy 1459-i királyi perbehívó parancs. HAJNIIK IMRE: A magyar bírósági szervezet és perjog 
az Árpád – és a vegyes – házi királyok alatt. Bp., 1899. 432. 
2KIRÁLY TIBOR: Büntetőeljárási jog. Bp., 2008. 563. 
3HAJNIK: i. m., 411.  
4KIRÁLY TIBOR: i. m., 564. 
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Ebből következően a történeti áttekintés során erre figyelemmel egyfelől azt vizsgá-
lom, hogy hol jelennek meg egyes perújítással kapcsolatos elemek, másfelől pedig 
azt, hogyan alakul a törvényi szinten való szabályozása.  
 
 
Az 1526-ig terjedő időszak 
 
A perújítás a jogerősen befejezett per újratárgyalását jelentette, amelyet 1526 előtt 
csak a királytól kieszközölt perújító parancs rendelhetett el.5 

A perújítás intézményének nyomai visszanyúlnak Zsigmond király uralkodásá-
nak kezdetéig. Zsigmond király 1392-ben Rékási Miklós részére perújítást engedé-
lyezett,6 így valószínűleg a perújítás már az Anjou korszakban meghonosodott. Egy 
1426-os oklevél szerint Zsigmond Klára asszonynak megengedte a perújítást, ezért 
elrendelte Anna asszony Klára elleni perbeidézését Jakab apostol nyolcadára.7 

Kezdetben csak királyi kegyelemből engedélyezve, a Hunyadi korszakban 
azonban nem pusztán királyi kegyelmi ténynek, hanem a király rendes bírói hatal-
mából tekintették.  

Az államalapítástól az 1526-ig terjedő korszakban a polgári és a büntetőper le-
folyásában nem volt lényegi különbözőség.8 Ebből következően ezen szakaszban 
nem különíthetjük el a perújítási elemek vizsgálatát sem a két jogterület kapcsán. 
Ugyanakkor a perújítás, mint önálló jogorvoslati lehetőség kifejlődése szorosan 
összekapcsolódik az egyes perorvoslati intézmények kialakulásával, ezért szüksé-
gesnek tartom olyan kora perjogi elemek kiemelését is, amelyekben felismerhetjük a 
későbbiekben már szabályozott formában megjelenő perújítást. 

A hiteles helyek megjelenésével az eljárás egyes szakaszai írásbelivé váltak, de 
a bíróság előtti szakaszban a szóbeliség és a nyilvánosság elve érvényesült. Az 1231. 
évi 21. törvénycikk9 hatására megnőtt a hiteles helyek szerepe, és ettől kezdve a 
király és a nagybírák a hiteles helyhez kötött perbe hívó parancs által idéztek. A régi 
magyar jogban a terhelt perbeli helyzetét alapvetően rendi állása határozta meg. A 
nemest felsőbb bíróság elé mindig perbe hívó paranccsal idézték a ténylegesen ke-
zén lévő birtokán. A vármegyei törvényszék elé idézésnek módja nem volt egységes, 
így volt olyan megye, ahol a 15. század elején is a pecsétküldés volt szokásban. A 
nemes perbe hívó parancs mellőzésével a bíróság színe előtt vagy a királyi Kúrián 
harmadnapra „szemtől szembe” is perbe hívhatta ellenfelét. A városi polgárt a városi 
törvényszolga szóban idézte a törvényszék elé. A jobbágyot és a szabad birtokkal 
nem rendelkező familiárist nem idézték, hanem előállították, amelyről a földesúrnak 
                                                 
5CSIZMADIA ANDOR–KOVÁCS KÁLMÁN–ASZTALOS LÁSZLÓ: Magyar állam-és jogtörténet. Bp., 1978. 266. 
6HAJNIK: i. m., 432. 
7Függelék 1. számú oklevél. 
8CSIZMADIA ANDOR–KOVÁCS KÁLMÁN–ASZTALOS LÁSZLÓ: i. m., 277.  
91231. évi 21. törvénycikk a poroszlókról és az egyházak hiteleshelyi működéséről 
a) És mivel az országban sokan szenvednek sérelmet a hamis poroszlók miatt, ezek idézései vagy 
tanúbizonyságai ne legyenek érvényesek, csak a megyés püspök vagy a káptalan tanúbizonysága által 
(támogatva); b) s a meggyanúsított poroszló is csak ezek tanúbizonysága által tisztázhassa magát; c) 
kisebb ügyekben pedig a szomszédos konventek vagy kolostorok tanúbizonysága legyen érvényes. 
Forrás: http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/1231decretum.htm 
(A letöltés ideje: 2015. 12. 03.) 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/1231decretum.htm
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kellett gondoskodnia. A bíróság előtti eljárás valamelyik fél, illetve a felek szemé-
lyes, vagy képviselő általi megjelenésével indult. Ha az alperes az utolsó, illetve a 
végleges perbehívással szemben sem jelent meg a bíróság a felperes kérésére „elma-
kacsolta”, vagyis pervesztesnek nyilvánította. Ha a felperes maradt távol „örök hall-
gatásra” ítélték, vagyis peresített igényét többé nem érvényesíthette az alperessel 
szemben. Ha a felek megjelentek a kitűzött határnapon a bíróság elé a felperes elő-
adta a keresetét vagy a 16. századtól bemutatta a keresetlevéül szolgáló jelentő leve-
let, amelyre az alperes kifogással élhetett.10  

A kifogás intézményében már találhatunk olyan elemeket, amelyeket a későbbi 
perújításban felfedezhetünk. A kifogás intézménye volt a régi magyar perjogban az 
olyan előterjesztés, amellyel a fél saját érdekeinek előmozdítására törekedett. Kifo-
gásként hozhatta föl a bíró személyében rejlő „hibát”,11 pl. „gyanús bíró”, megkifo-
gásolhatta, hogy a felperes keresete elévült, illetve, hogy őt a felperes családul zak-
latja a pertől. Az elévülés és a patvar érdemi jellegű kifogás volt, mivel ha ezeket 
bizonyította az alperes, a per végleg elenyészett. A patvar több esetet foglalt magá-
ba: ha valamit „két címen”, pl.: ha egy birtokot zálogcímen és örökjogon is követelt, 
illetve ha valamit „két úton”, vagyis ha egy és ugyanazon dolgot egy és ugyanazon 
címen, de két bíró előtt keresett. Másik eset, ha valakit, akit kötelezettsége alól men-
tesített, később mégis beperelt, illetve „midőn egy ügyet, amelyet rendes perúton 
befejezett, másodízben pörújítás engedelme nélkül ismét fölélesztett”, vagyis ha 
„ítélt dolog” iránt perelt. Amennyiben a kifogások ki lettek merítve és nem volt 
olyan hiba, ami miatt ne lehetett volna helyesen ítélni, mert a patvar bizonyítása is 
sikertelen volt, az alperesnek érdemi választ kellett adnia a felperes keresetére, mely 
válasszal az alperes perbe bocsátkozott. A per sorsát a bizonyítás döntötte el. A bi-
zonyítás a jogfejlődés korai szakaszában alaki volt, nem arra irányult, hogy az ügy 
érdemére vonatkozó tények kerüljenek megállapításra, hanem a panaszlott becsülete 
tisztázódjék, a jogfejlődés során az anyagi igazságra törekvés később jelenik meg. 
Külön kell szót ejteni a tanúbizonyításról valamint az írásbeliséget jelentő okirati 
bizonyításról, hiszen ezeknek a szerepe később jelentőssé válik a „novum” bizonyí-
tásában is. A tanúbizonyítás a 13. század végéig minden esetben alaki, pusztán a fél 
melletti tanúságtétel, tanúbizonyság volt. A tanúkat a fél bírói felhívásra vitte magá-
val a bíróság, majd a 13. században a hiteles hely elé. A tanúbizonyítás értékét a 
tanúk száma és minősége szabta meg. A bíró annak a félnek ítélte oda az esküt, aki-
nek a bizonyítását jobbnak, hitelt érdemlőbbnek tartotta. Az ügyben rendszerint az 
alperesé volt a bizonyítás joga.12 A 14. századtól az alaki tanúbizonyítás eltűnt a 
bizonyítási gyakorlatból. A próbák megszűnésével a büntetőügyekben, így a hatal-
maskodás, gyilkosság, rablás, lopás bűnügyekben használatra kerül a tudományvé-
                                                 
10A 13. századtól 14. század végéig nemes esetén hétszeri idézésnek volt helye. Az idézés hetedízben 
három vásáron való kikiáltással történt, ami azt jelentette, hogy a perbe hívó parancsot a panaszlott 
birtokához legközelebb eső három helység vásárán hirdették ki élőszóval. I. Lajos uralkodása végétől 
rendszerint a harmadik idézés után elrendelték a kikiáltást. Zsigmond 1435. évi II. törvénykönyve 
értelmében a hatalmaskodási ügyekben az egyszeri és végleges idézés elrendelésével vezetett be szigo-
rítást. Mátyás 1468. évi II. dekrétuma a kikiáltást minden ügyben megszüntette és annak helyébe a 
negyedik perbehívás esetén is az értesítés lépett. BÉLI GÁBOR: Magyar jogtörténet - A tradicionális jog. 
Bp.-Pécs, 1999. 270–271. 
11Gyakorlatilag a perújítás lényege, a hiba lehetőségére való utalás már megjelenik. 
12BÉLI: i. m., 275. 
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tel, amely az eskü alapjául szolgáló anyagi tanúbizonyítás, a tanút igazmondásra 
esketve vallatták a tudomása felől. A perben teljes bizonyító erővel bírt a hiteles 
pecséttel ellátott eredeti vagy átírt oklevél. Kezdetben csak a királyi pecséttel ellátott 
oklevél számított közhitelesnek. Az átirat akkor nyert teljes hitelt, ha király olyan 
hatállyal ruházta fel, mint az eredetit.13  

Ilyen királyi pecséttel ellátott ítéletlevéllel találkozunk egy 1454-es oklevélben, 
amelyben a nyitrai káptalan arról tett jelentést László Királynak, hogy megkapta 
királyi pecsétje alatt megküldött ítéletlevelét egy a királyi curiában hozott ítélet 
megsemmisítéséről.14 

Oklevéllel bizonyítani szinte minden perben lehetett, az oklevelet az volt köte-
les felmutatni, aki a perben arra hivatkozott, ez vonatkozott a perújításra is, ahol 
szintén nagy szerepe van az addig nem ismert oklevelek bemutatásának. Ez található 
egy 1462-ben kelt oklevélben is, amelyben új ítélethozatal céljából nyert megenge-
dést az új oklevél bemutatás.15 1461-ből származó másik oklevél szerint a perújra-
felvétel kérésének alapja szintén az volt, hogy addig nem ismert okleveleket találtak 
a korábban vesztes felek.16 

A fél által bemutatott oklevél valódiságát és érvénytelenségét kétségesnek állít-
ván az ellenfél kifogással élhetett. Akkor nem volt valódi az oklevél, ha az nem a 
kiállítótól származott, ha a benne foglalt tényállítások nem feleltek meg a valóság-
nak. Ha szövegét és pecsétjét utólag megmásították, meghamisították. Ha a panaszló 
nem tudta az oklevél valódiságát kétségbe vonó állítását újabb oklevelekkel, tanúk-
kal bizonyítani, akkor az oklevelet felmutató vérdíjában marasztalták. Ha a bizonyí-
tása sikeres volt, az oklevelet felmutató fél úgy bűnhődött, mint a hamis oklevelet 
készítők, illetve a pecsét és oklevél hamisítók.17 Oklevél hamisítás elkövetése akként 
is történhetett, hogy egy eredeti oklevélről a királyi pecsétet levették, rátették egy 
másik oklevélre, s azt utóbb mint királyi oklevelet használták fel.18 

A per a bizonyítási eljárás lefolytatása után hozott ítélettel vagy peregyezséggel 
fejeződött be. A per lezártával került sor a perorvoslatokra, mint a per letétele, az 
ügyvéd szó visszavonása, a tiltakozások a perben, a fellebbezés, elűzés és perújítás. 
Ezek a perorvoslatok csak lassanként, szokás útján részben már a 14. század máso-
dik felében, de leginkább a 15. század első felében fejlődtek ki.19  

A perújítás szempontjából szükséges szót ejteni a fellebbezés intézményéről, 
hiszen lényegét tekintve csak ezt követően kerülhetett sor perújításra. A magyar 
perjog a fellebbezés intézményét igen sokáig nem ismerte. Úgy tartotta, hogy min-
den bíróság a hozzá tartozó ügyekben véglegesen ítél és ítéletét nyomban végre is 
hajtja. Az illetékes bíróság által elítélt ügyet más bíróság elé vinni tiltva volt, de ha a 
bíróság az igazság kiszolgáltatási formáit nem tartotta meg, így az igazság kiszolgál-
tatását megtagadta, akkor a bírót, mint igazságtalan bírót magasabb bíróság vagy 
király lehetett idézni és ott orvoslást kérni. Az is előfordult, ha maga a bíróság, ha 

                                                 
13Uo., 275–279. 
14Függelék 2. számú oklevél. 
15Függelék 3. számú oklevél. 
16Függelék 4. számú oklevél. 
17BÉLI: i. m., 280. 
18Függelék 5. számú oklevél. 
19HAJNIK: i. m., 411–437.   
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kételyei voltak, vagy súlyosnak tartotta az ügyet, akkor a pert a királyhoz áttette.20 A 
meghozott ítélet utáni áttételről találhatunk példát 1446-ból, amikor is az országbíró 
arra utasította a megye hatóságát, hogy a per iratait a már meghozott ítélettel együtt 
tegye át eléje.21  

A 15. század végétől a vesztes fél kérelmére már megküldték a per iratait a Kú-
riába, illetve a személyes jelenléti fórumra, vagyis a megyétől a Kúriához lehetett 
fellebbezni, az úriszéktől a megyére és onnan tovább pedig olykor a Kúriába.22  

A tulajdonképpeni fellebbezés legelőször a szabad községekre és városokra vo-
natkozóan fejlődik ki, Zsigmond 1405. évi 4. törvénycikke értelmében a fellebbezési 
fórumokat már pontosan megjelölte, a királyi városok törvényben is szabályozott 
fellebbezési jogot kaptak a tárnoki székekhez.23 A 15. században a megyei törvény-
széktől az országos rendes bíráihoz, sőt az úriszéktől a sedriához való fellebbezés is 
előfordult. A nagybírák ítélete ellen a hármas könyv szerint pedig végső fokon a 
király személyéhez lehetett folyamodni. Ha valamelyik bíróság ellen a peres felek 
valamelyike kifogást emelt, vagy azt érdekeltnek mondta, a király az ügy elintézésé-
vel más bíróságot bízhatott meg.  

Oklevél tanúskodik arról, hogy ugyanabban a perben a felperes és az ítélkező 
bíró személye egy és ugyanaz volt, ezért az ügyet felülbírálás céljából felterjesztésre 
utasították azzal, hogy az ügyben hozott minden ítéletet érvénytelennek tekintet-
tek.24 
Az 1498. évi 71. törvénycikk25 kimondta, hogyha királyi rendelet hiányában a fő és 
alispánok a per felterjesztését megtagadják, ennek az elítélt fél kérelmére való telje-
sítését hivatalvesztés terhe alatt hagyják meg. Ezt követően a megye a peres felek 
bármelyikének kívánatára a fellebbvitelt megengedni köteles volt.  

A per áttétele a megyétől a Királyi Kúriába ugyanazon szabályokat követte, 
mintha az úriszéktől hozzá fellebbezett perben ítélt volna a megye. Aki a város ítéle-
tétől a tárnokszékhez fellebbezni kívánt ezt a bíróság előtt bejelentenie kellett, s 
tárnokmestertől erről szóló parancslevelet szereznie. Ha valamelyik fél a tárnokszék 
ítéletével nem volt megelégedve, akkor ügyét a királyi személyes jelenlét bíróságá-
hoz fellebbezhette. A megyékben és a városon kívül az ország többi vidéki bírósága-
ira nézve a fellebbvitelnek az illetékes magasabb bíróságokhoz, illetve a Királyi 
Kúriába különös szabályai nem voltak. Azokban a perekben, amelyeknek rendes 
bírósága a Királyi Kúria volt, az ott hozott ítélet ellen az azzal meg nem elégedett fél 
a királyhoz fordulhatott orvoslásért, amit szintén fellebbezésnek, appellationak hí-

                                                 
20BÉLI: i. m., 283. 
21Függelék 6. számú oklevél. 
22BÉLI: i. m., 283. 
231405. évi 4. törvénycikk „hogy a polgárok, jövevények és városi népség feljebbezésének helyet kell 
adni„ „Továbbá a polgároknak összesen és egyenkint, a jövevényeknek, és bármely városunk valamint 
valamely nevezetesebb városhoz csatolt szabad községek lakosságának szabadságában álljon bármely 
itéletet, melyet biráik és esküdt polgáraik hoztak, tárnokmesterünkhöz, vagy annak a városnak a 
biróságához feljebbezni, a melynek szabadságával az ilyen város vagy község él.” (Forrás: 
majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/.../zsigmond1405varosidekretum.htm (A letöltés ideje: 2016.03.14.) 
24Függelék 7. számú oklevél. 
251498. évi 71. törvénycikk  „az ispánok és alispánok a biróságok elébe tartozó ügyeket parancslevél 
nélkül itéljék meg és hajtsák végre vagy az ügy érdeme ugy kivánván, felebbezésre is bocsássák” For-
rás: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=1194 (A letöltés ideje: 2016.02.09.) 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=1194
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vunk. A fellebbezésben elbukott fél élhetett a megyén perújítással, vagy az ügyvéd 
szó visszavonásával, de ha ilyen kor perét újból veszítette többé nem fellebbezhetett, 
ellenfele azonban, ki fellebbezéssel még nem élt igen.26 

Ekként tiltotta el Soós Jánost Mátyás király 1458-ban a pereskedéstől, midőn 
perújítás megengedése után ismételten pervesztes maradt.27 A korabeli oklevelekből 
tanúságot kapunk arra nézve, hogy a perújítás lényegi eleme az, miszerint a perújítás 
a rendes jogorvoslatok igénybevételét követően, a jogerős ítélet meghozatala esetén, 
azt követően igénybeveendő eszköz. Ezt fejezik ki a szövegekben a „lezárt perre” 
utalás. 1459-ben Mátyás király Lászlónak és társainak Újfalusi János fiai elleni íté-
lettel lezárt perben engedélyezett perújítást.28 

A középkorban a perújrafelvétel engedélyezése az uralkodó vagy más állami 
szerv hatáskörében tartozott és éppen ezért a kegyelmezési joghoz közel álló jogin-
tézményként működött, amit erősített az is, hogy csak a terhelt javára kerülhetett 
sor.29 A per újbóli tárgyalásához való „engedély” eleme jelenik meg 1440-ben János 
ügyében is, aki a már meghozott ítéletet nem tartotta jogosnak, mivel oklevelei vol-
tak arról, hogy a birtok nála volt elzálogosítva. Ezért részére Erzsébet királyné per-
újítást adott.30 A veszprémi káptalan jelentéséből láthatjuk, hogy Mátyás király per-
újítást engedélyezett Miklós fiai, Lénárt és Benedeknek 1459-ben egy monostorral 
szemben.31 

A perújításra szóló királyi parancs az eredetileg eljárt bíróságot kötelezte az ügy 
újbóli tárgyalására. Ha perújítást nyert fél perbeli kötelezettségeit az új eljárás során 
elmulasztotta, patvarkodás vétségében ellenfele vérdíjának megfizetésére marasztal-
ták.32   

Amennyiben a perújítás elemeit vizsgáljuk, úgy a következőre kell kitérni: Ez a 
perorvoslat csak a pervesztes felet illette a király kegyelméből. A pervesztesnek a 
perújítást mulasztása, tévedése, távolléte alapos megokolásával lehetett csak kérnie.  
Mulasztásra találunk példát abban  az 1449-es ügyben, amelyben a pervesztes fél 
olyan releváns okleveleket talált a per lezárulta után, amely miatt megengedték neki 
a perújítást.33 A mulasztás mellett a távollét, mint perújítási ok jelenik meg abban az 
ügyben, amelyben a panaszos a török betörése miatt nem tudott megjelenni a tárgya-
láson, s ezért részére a király novumot engedélyezett, s elrendelte az újabb pert.34 

A perújítás időbeli korlát nélkül gyakorolható volt, így például 1452-ben 
Szeles Domonkos– 16 esztendő elteltével – újból perbe hívta Czakó Antalt, s a per 
során új ítélet született arról, hogy Czakó Antal fizesse meg a húsz arany forintot 
neki.35 

                                                 
26HAJNIK: i. m., 426. 
27Függelék 8. számú oklevél. 
28Függelék 9. számú oklevél. 
29FARKAS ÁKOS–RÓTH ERIKA: A büntetőeljárás. Bp., 2012., 396. 
30Függelék 10. számú oklevél. 
31Függelék 11. számú oklevél. 
32BÉLI: i. m., 269–283.  
33Függelék 12. számú oklevél. 
34Függelék 13. számú oklevél. 
35Függelék 14. számú oklevél. 
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A törvények azonban a perújítást csak a Jagelló korszakban szabályozták, így 1492. 
évi 51. és 1504. évi 11. törvénycikkek.36 A pert újíthatta vesztes fél, vagy halál ese-
tén az, akire átszállott. A perújításhoz, azonban e korszakban is csak királyi enge-
dély volt szükséges, ami engedélyt csak a király adhatott, vagy az, aki az ő nevében 
vagy helyette a hatalmat gyakorolta. Aki perújítást kért, indokolt kérelmet kellett 
szolgáltatnia, perújítási okként a perben elkövetett tévedés vagy mulasztás szolgál. 
A királyi parancsok ilyenekül felemlítik a per hamaros elintézését, a szükségképpi 
távollétet, okmányok felmutatásának elmulasztását, bizonyos körülmények vagy 
tények nem tudását vagy, ha hiba az ügyvéd részéről történt ennek szava visszavo-
násának szükségességét.  

Az 1492. évi 51. törvénycikk a következőképpen rendelkezik a perújításról.  A 
törvénycikk (4) szakasza szerint  „Abban az esetben pedig, midőn valamelyik felet 
akár birtokjogra, akár más bármiféle dologra nézve meg nem jelenése miatt, azért, 
mert talán bizonyos ügyeik gátolták abban, hogy megjelenhessen, akármely módon 
ítéletileg elmarasztalták, akkor az ilyen félnek, kit eképen meg nem jelenése miatt 
elmarasztaltak, hatalmában és szabadságában álljon, mint perújítást kérni, mint 
pedig a rendes bírákat és ítélőmestereiket az oda ítélő és ítélet levelek kiadásától és 
az ellenfelet e levele kivételétől és végrehajtásától, a mikor akarja és kívánja, min-
denkor eltiltani.”37 Láthatjuk, hogy valójában egy fontos perújítási ok, mégpedig a 
távollét intézménye itt is megjelenik. A jogintézmény fontosságát mutatja, hogy az 
1492. évi 52. törvénycikk a perújítás elintézését „minden más pert megelőzőleg” 
tartotta fontosnak megítélni.38 Ha a király perújítást engedett, az erre szóló parancsot 
ahhoz a bírósághoz intézte, melynek ítélete ellen azt kérték, felszólítva, hogy az 
előadott perújítási okok alapján a feleket erre kitűzendő határnapra idézze meg és 
azoknak újabb előadásait és feleleteit meghallgatva az ügyet újból vizsgálja meg és 
ítéljen benne, mely ítélettel, ha az érdekel fél nem volna megelégedve, terjessze az 
ügyet a királyi személyes jelenlét elé. Ha az úriszéknél rendelt a király perújítást, 
akkor parancs ment a megyéhez, hogy tűzzön ki határidőt úriszék tartására, hol egy 
vagy két szolgabíró jelenlétében újabb ítéletet hozzanak, és az ezzel meg nem elége-
dett fél a megyei sedriához és onnét esetleg a királyhoz fellebbezhessen. A Királyi 
Kúriában folyt perek újításakor pedig a király nemcsak a nagybírák valamelyikéhez, 
vagy a királyi tábla tagjaihoz intézett parancsot, hanem egyszersmind szigorú idézé-
si parancs ment az illetékes hiteles helyhez, hogy az ellenfelet idézze a legközelebbi 
nyolcadra, illetve később rövidebb határidőre az új ítélet vételére, a régi ítéletlevél 
                                                 
361504. évi 11. tc. „annak büntetése, ki itéletet betiltó perujitást eszközöl ki és a tudósitó levélnek a 
kellő határidő alatt való kivételét elmulasztja, Továbbá a mely országlakos bármely ügyben perujitást 
nyert, és a másik felet bármely itéletlevél végrehajtásától eltiltotta és az eltiltás megtörténte után a 
perujitás soráról való tudósitás határideje alatt a perujitás foganatositásáról szóló tudósitó levelet ki-
venni elmulasztotta, s ekképen a másik felet amaz itélőlevelek végrehajtásában háborgatta: az olyan 
patvarság tényén maradjon, és a felperesnek nyert pere legyen és legott keresett jogának élvezetébe 
jusson”. Forrás: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=1255 (A letöltés ideje: 2015.12.10.) 
37„a perujitásról, az ügyvédszó visszavonásáról és az eltiltásról. És hogy miképen kell ezekre nézve 
eljárni.” Forrás: www.1000ev.hu (A letöltés ideje: 2016.03.14.) 
38„Továbbá mindazokat a pereket, melyekben a királyi felség perújításokat engedett meg,az első 
nyolczados törvényszakon minden más pert megelőzőleg kell felvenni és elítélni.” Forrás: 
www.1000ev.hu (A letöltés ideje: 2016. 03. 14.) 

 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=1255
http://www.1000ev.hu/
http://www.1000ev.hu/
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felmutatására és annak terhei átvételére. A kitűzött határidőben az újított per okvet-
lenül elintézendő volt, ha azonban aki a perújítást kérte a részére megítélt eskü letil-
tásával nyerte és a perújítás kielégítő okát adni nem tudta, akkor az ország szokása 
szerint esküjének elvesztésében és az ebből származó teherben azonnal elítéltetett. A 
városi jog szerint ki a pert újította, ha városnál az újított pert elveszítette, többé nem 
fellebbezhetett és örök hallgatásra ítéltetett. Ellenben, ha az elébb győztes fél bukott 
el, ez perújítást kérhetett.39 

A jogbiztonságra való törekvés, a jogrendezési törekvés és jogegységesítés je-
gyében különösen kiemelendő munka az 1514-es, un. Werbőczy István - féle Tripar-
titum. A Hármaskönyv 77. címe szól „a perújításról, valamint annak módjáról, rend-
jéről, folyásáról.”40 Ez a rendelkezés már szabályozta, leírta a perújítás lényegét, 
miszerint „ellenére annak az ítéletnek, melyet a bíró már meghozott ebben a perben 
újból fellelhessen és új szóváltásokat, kifogásokat, ellenvetetéseket tehessen, a neta-
lán elő nem adott leveleket bemutathassa, az elkövetett hibát kiigazíthassa...” Látha-
tó a megfogalmazásból is, hogy megjelenik az újra való utalás („újból”, „új szóvál-
tásokat”), vagyis annak jelzése, hogy valamely addig nem értékelt dolog kerül elő, 
pl. „elő nem adott levelek”. A szöveget tovább vizsgálva megtalálhatjuk az arra való 
utalást is, hogy már a korai jogunkban is felismerték azt a nagyon fontos szempon-
tot: az esetleges „tévedések”, „fogyatkozások”, „figyelmen kívül hagyott hiány” 
pótlása, kiküszöbölése az igazság megállapítása miatt nem hagyható figyelmen kí-
vül, biztosítani kell a kijavítás lehetőségét.  Az a mai alaptétel, amely szerint perújí-
tásnak feltétele a jogerős ítélet meghozatala, akként jelent meg Werbőczynél, hogy 
felveti a kérdést, „Vajjon nyerhet-e perújítást az, a ki a perben el nem bukott?”41 Az 
értelmezés szerint az, aki perben fel nem lépett, perben nem állt, nem léphet fel, és 
csak és kizárólag az, aki a perben pervesztes lett, halála esetén pedig az, akire a per 
folytatása átszállhat. A Hármaskönyv szerint büntetőperekben nem lehetett felleb-
bezni. Az leszögezhető, hogy eltérő jog érvényesült az egyházi, a földesúri, és a 
városi bíráskodásban, és a középkori Magyarországon a vádlottat is alperesnek ne-
vezték.  

E korból több oklevelet is találunk, amely a perújítás elrendelésével kapcsola-
tos.42 Összegezve elmondható, hogy 1526-ig perújításra a királytól kapott mandátum 
alapján kivételesen kerülhetett sor.43 
 
 
Az 1526-tól kezdődő időszak a 17. század végéig 
 
1526 után a peres eljárásban különbség alakul ki, hogy nemes vagy nem nemes 
ügyének elbírálásáról van-e szó, és végbemegy a polgári és a büntetőper világosabb 
különválása. A polgári és a büntetőeljárásban is kifejlődik az írásbeli és a szóbeli 
per.44 Varga Endre álláspontja szerint ekkora már a novum iudicium, a perújítás igen 

                                                 
39HAJNIK: i. m., 432.  
40WERBŐCZY ISTVÁN Hármaskönyv, Bp., 1894., Második rész. 77. czím, 263.  
41WERBŐCZY ISTVÁN: i. m., 265. 
42Függelék 15., 16., 17. számú oklevelek. 
43Magyar jogtörténet. Szerk.: MEZEY BARNA, Bp., 2007. 426. 
44CSIZMADIA ANDOR–KOVÁCS KÁLMÁN–ASZTALOS LÁSZLÓ: i. m., 268–272. 
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gyakran használt perorvoslati forma volt.45 A polgári eljárásban az írásbeli perekben 
a perújítást tekintve a 17–18. században a vesztes fél egyszerű perújítást már az első-
fokú bírósághoz beadott keresetlevéllel is kérhetett, másodjára azonban csak a király 
által engedélyezett kegyelemből történő perújítása volt lehetséges.46 

A dolgozat a következőkben csak a büntetőügyekre vonatkozóan vizsgálja a 
perújítást. A büntetőügyekben nem nemesek kisebb bűnügyeiben szóbeli pert foly-
tattak le. A szóbeli (sommás) büntetőperben jobbágyok nem élhettek perorvoslattal. 
Rendkívüli eljárás volt a megyék által gyakorolt rögtönbíráskodási vagy statáriális 
eljárás, amelyet a 18. század végén királyi leiratok szabályoztak, csak halálos ítéletet 
hozhatott, a rövid úton meghozott halálos ítéletei ellen nem volt helye semmiféle 
jogorvoslatnak.47 Sommás perben a vádló szóban ismertette a vádat és a vizsgálati 
iratokat, a beidézett tanúk vallomásait meghitelesítették, majd ezt követően a vádlott 
felsorakoztatta a bizonyítékait és a bíróság a tanácskozás után, amelyen a vádló is 
részt vehetett szavazati jog nélkül meghozta az ítéletét és szóban ki is hirdette. Írás-
beli per nemesek és súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt nem nemesek ügye-
iben indult. Az írásbeli polgári per mintáit követte, amelynek szakaszai: idézés, per-
felvétel, a per, majd a per befejező szakasza. A sommás eljárásban hozott ítélettel 
szemben nem volt helye perorvoslatnak, írásbeli perben hozott ítéletet fellebbezéssel 
és perújítással lehet orvosoltatni.48 Az 1563. évi 41. törvénycikk gyilkosságban ma-
rasztató ítéletet meg lehetett fellebbezni, de ez csak nemes kiváltsága lett a gyakor-
latban.49 A 16. század végéről s a 17. századból fennmaradt, sok ezer pert tartalmazó 
úriszéki jegyzőkönyvekben egyetlen olyan bejegyzés sem található, miszerint job-
bágyoknak bármilyen tárgyú perükben az úriszéktől való további fellebbezésére 
utalna. Így az 1563. évi 41. tc. „papirostörvény” maradt, hiszen a büntető perek fel-
lebbezhetetlensége ekkorra már a feudális jogszolgáltatásban általánossá vált.50 

A szokásjogon, illetőleg a Hármaskönyvön alapuló gyakorlatot az 1723. 33. tc. 
is megerősítette.51 A pervesztes fél az ügy érdemét érintő új bizonyítékok alapján, az 
első ízben eljárt fórumhoz benyújtott új keresetlevéllel (az úriszéknél talán szóbeli-
leg is) a per újra-felvételét kérhette. Ez a „novum", vagy „novum simplex" (megkü-
lönböztetésül a „novum cum gratia"-tól, A perújítás birtokon belül vagy kívül tör-
ténhetett, a 17. század óta az utóbbi vált szabályszerűvé. Az úriszéki gyakorlatban a 
perújításra a földesúr, illetőleg a tiszttartó adott engedélyt. Novum cum gratia: bírói 
paranccsal kegyelemből engedélyezett perújítás a novum simplex mellett pervesz-

                                                 
45VARGA ENDRE: Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. 
Forráskiadványok 5. Bp., 1958. Forrás: http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOL 
kiadv2_05/?pg=14&layout=s (A letöltés ideje: 2016. 02. 03.) 
46CSIZMADIA ANDOR–KOVÁCS KÁLMÁN–ASZTALOS LÁSZLÓ: i. m., 284. 
47Uo. 287. 
48BÉLI: i. m., 297–300. 
491536. évi 41. törvénycikk „a gyilkosok fölebbezéssel és perujitással miképen élhetnek?” (Forrás: 
www.1000ev.hu (A letöltés ideje: 2016.03.14.) 
50VARGA ENDRE: Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. 
Forráskiadványok 5. Bp., 1958. Forrás: http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2 
_05/?pg=14&layout=s (A letöltés ideje: 2016. 02. 03.) 
511723. évi 33. törvénycikk „az ellentállásról vagy a végrehajtás alá vett fekvőjószágok visszafoglalásá-
ról, a perujitásról s átküldő levelekről és a függő perek folytatásáról” Forrás: www.1000ev.hu A letöltés 
ideje: 2016.03.14.) 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOL%20kiadv2_05/?pg=14&layout=s
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOL%20kiadv2_05/?pg=14&layout=s
http://www.1000ev.hu/
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2%20_05/?pg=14&layout=s
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2%20_05/?pg=14&layout=s
http://www.1000ev.hu/
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tessé vált fél részére, vagy olyan esetekben, amikor a rendes perújítás jog szerint 
nem lehetséges. Úriszéki gyakorlatban a novum cum gratia-t magától a földesúrtól 
kell kérni.52 

 
 

Perújítás a 18. századtól 
 
A 18. századtól a nemesek ellen folyó büntetőeljárás rendes formája polgári per 
módjára lefolytatott írásbeli per. A nemesember igénybe vehette a perorvoslatok 
változatos eszközeit, fellebbezhetett a királyi táblához, innen a hétszemélyes táblá-
hoz, végül kegyelemért folyamodhatott a királyhoz. Nem nemesek azonban a bünte-
tő ítélet ellen évszázadokon át egyáltalán nem élhettek fellebbezéssel.53 Az 1729. évi 
30. törvénycikk úgy rendelkezett, hogy a nyilvános és a közönséges gonosztevők 
ügyeiben nincs helye fellebbezésnek, ám ez a tilalom a nemesekre nem vonatkozott. 
Az 1790. évi 43. törvénycikk rendelkezett akként, hogy a nem nemeseknek is lehe-
tővé tette a fellebbezést. 1790 után a megyei, városi törvényszékektől, úriszékektől a 
vármegye közvetítésével felterjesztett periratok alapján történt a fellebbezett ügyek 
tárgyalása a királyi táblán. A királyi tábla ítéletét a törvényben meghatározott ese-
tekben végső fokon a hétszemélyes táblához lehetett feljebb vinni.54 1790-től a kirá-
lyi tábla felségsértési, pénzhamisítási, a királyi kúria tagjai és alkalmazottai bűn-
ügyeiben első fokú bíróságként járt el. 

A perújítás a végrehajtás után is használható perorvoslat, de rendszerint csak 
gyilkossági ügyekben volt helye, a perújításhoz a terhelt ügyvédjének új bizonyíté-
kokat kellett bemutatnia az eljárt bíróságnak. 

Egy 1842-es kiadású „Bírói parancsok” című kézikönyv 50 §-a szól „Ujitó Pa-
rancsról”, megkülönböztetve a perújítás két formáját, az egyszerű és kegyelembeli 
újítást: „Azon perorvoslatokon kívül, mellyeket a’ vesztes fél ügye védelmére 
…használhat, törvényeink a’ kereseti tárgy birtoklását nélkülöző vesztes félnek   
perujitási orvoslatot is engednek azon czélból, hogy vesztett perét ujból fölélesztvén, 
az alappernek ügy érdembeli hijányait kipótolhassa…”55 Fellebbezett, a hétszemé-
lyes táblánál lévő ügyben perújítást csak királyi kegyelemmel lehetett kieszközöl-
ni.56 A városi bíráskodással kapcsolatban, ahol valójában kialakult a fellebbezés 
intézménye kiemelhető, hogy az 1634. évi marosvásárhelyi statutum értelmében a 
városi tanács ítélete ellen nem volt helye fellebbezésnek. Az 1720-as évektől azon-
ban láthatjuk, hogy a halálra ítélt fivérei vagy rokonai közvetlenül az uralkodóhoz 
fordulhattak panasszal.57 

                                                 
52VARGA ENDRE: i. m., 1029. 
53A büntetőperek fellebbezhetetlensége már a feudális jogszolgáltatásban általánossá vált. KÁLLAI 
ISTVÁN: Városi bíráskodás Magyarországon 1686-tól 1848-ig. Bp., 1996. 
54Hazánkban a fellebbezésnek igen régi tradíciói voltak, amellyel elsősorban a nemesek élhettek, akik 
büntetőügyeket folyton hétszemélyes tábláig vitték. KARDOS SÁNDOR: Jogorvoslat a büntetőeljárásban. 
Fórum 2003. I. 
55BOVANKOVIS JÓZSEF: Bírói Parancsok magyar példányokkal alkalmas kézikönyv bírák, ügyvédek és 
perlekedők számára. Pest, 1842., 170.  
56BÉLI: i. m., 301. 
57KÁLLAI ISTVÁN: i. m., 139–143.  
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A modern büntetőeljárási jog kodifikációjának története az 1790-91-es ország-
gyűlésen kezdődött, amely elrendelte „az ország és csatolt részek bírói székeinek, s 
minden törvényszékének rendezését” ,a büntető törvény kidolgozását.58  

Vuchetich Mátyás59 1790 után kétféle jogorvoslati módról számol be: az egyik 
az un. fellebbezés (amelyre nézve azt a megállapítást teszi, hogy a régi jogban ez 
erősen korlátozott volt), a másik a kegyelem vagyis a felfolyamodás. A fellebbezés 
az a jog, hogy az alacsonyabb fokú bíróság által hozott ítéletet megítélés végett fel-
sőbb bíróság elé terjesszék. „A tapasztalat azt mutatja és eléggé igazolja, hogy az 
alsó fokú bíróságok a rájuk tartozó feladatokat elhanyagolják és a vizsgálat vagy a 
döntés során szándékosan vagy hanyagságból nem ritkán hibáznak.”60 Gyakorlati-
lag a jogorvoslati rendszer alapkérdésének felismerése jelenik meg ezen megfogal-
mazásban.  

Az 1791. évi 43. törvénycikk tette lehetővé a büntetőügyekben a fellebbvitelt, 
amikor büntetőügyekben a Magyar Királyság minden polgárára, nemesekre és nem 
nemesekre is egyenlő joggal kiterjesztették a fellebbezési jogot azokban az ügyek-
ben, amelyben halálbüntetésre vagy 3 évi börtönre vagy 100 folyamatosan sújtandó 
korbácsütésre vagy botozásra szólt az ítélet. A fellebbezés szabályait vizsgálva 
Vuchetich Mátyás akként beszél, hogy a fellebbezés az ítélet után nyújtható be és azt 
bármelyik első fokú bíró közvetlenül a királyi táblához továbbítja, innen a hétszemé-
lyes táblához megy, abban az esetben, ha a Királyi Tábla halálbüntetést mondott ki. 
Másik jogorvoslati eszköz a felfolyamodás az elítélt azon joga, miszerint kegyele-
mért a felséghez fordulnak. Vuchetich szerint a fellebbezés az igazságosságosságért, 
a felfolyamodás a kegyelemért történik.61   

1791 után Magyarországon minden súlyos következménnyel járó büntetőügy-
ben a Királyi Kúria hozott ítéletet. A Királyi Kúria hatásköre kiszélesedett, a bünte-
tőügyek legfelsőbb szintű eldöntése mellett a Kúria döntött a magánjogi jogvitákban 
beadott fellebbezésekről is. Újra működni kezdtek a szabad királyi városok fellebbe-
zési hatóságai is annyiban, hogy a bányapereket már nem ide fellebbezték, hanem a 
királyi táblára. A perújítást a Királyi Kúrián a perbefogottak nem igen vették igény-
be, mivel a sikertelen „novizálásáért” a már kiszabott büntetéshez külön büntetés 
járult.62 

Összegezve elmondhatjuk, hogy az 1526–1848 közötti időszakban a perújítás 
kivételes perorvoslati forma,akkor volt lehetőség, ha a védő új bizonyítékot terjesz-
tett elő, amely birtokában számíthatott az elmarasztaló ítélet mérséklésére vagy hatá-
lyon kívül helyezésére.63 A perbe fogottak ritkán vették igénybe, mert ha nem jártak 
sikerrel, külön szankcionálták őket.64 
 

                                                 
58KIRÁLY TIBOR: i.m., 38. 
59A római magánjog, a büntető hűbéri jog nyilvános rendes tanára, a Magyar Királyi Tudományegye-
temen a jogi kar pro – seniora, a Békés Megyei Ítélőtábla ülnöke. 
60VUCHETICH MÁTYÁS : A magyar büntetőjog rendszere. II. könyv Gyakorlati büntetőjog Magyarország 
felső iskoláinak használatára. Buda, 1819. 237–238.  
61UO. 237–238. 
62VARGA ENDRE: A királyi curia:1780-1850. Magyar Országos Levéltár kiadmányai III. Bp., 1974. 256.  
63Magyar jogtörténet. Szerk.: MEZEY BARNA i. m., 432. 
64Magyar jogtörténet. Szerk.: MEZEY BARNA i. m., 441. 
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A 19. századtól kezdődő szabályozás áttekintése napjainkig 
 
A 19. századra Magyarországon a következő bírói szervezet alakult ki: elsőfokú 
bíróságokként a megyei törvényszékek, városi törvényszékek, földesúri bíróságok, 
szentszékek és egyes kiváltságos területek bíróságai működtek. Felsőbb fokú bíró-
ságként a Királyi Ítélőtábla és a Királyi Hétszemélyes Tábla járt el. Egyes külön 
bíróságok voltak a szentszékek, az egyházi nemesek bíróságai, a prímás ítélőszéke, a 
zágrábi püspök bírósága és a királyi a magyar tudományegyetem törvényszéke. 

Az 1848-49 év a modern büntetőeljárásban kiemelkedő volt, de átfogó büntető 
perrendtartás kodifikációjára nem kerülhetett sor. Az 1848. évi 9. törvénycikk meg-
szüntette az úriszéket, a 15. törvénycikk eltörölte az ősiséget. Az 1848. évi 28. tör-
vénycikk nyomán megszűnt a nádori bíráskodás.65  

A 19. század fordulójától már megindul egy kodifikációs fejlődési szakasz a 
büntetőeljárásban. Az 1848. évi reformtörvényhozás érintette az igazságszolgáltatást 
is, azonban a szabadságharc bukása után 1849 és 61 között az osztrák büntető per-
rendtartás volt hazánkban hatályban az 1861-es Országbírói Értekezletig.66 Az 1849-
1860-ig terjedő időszakot Mezey Barna „felfüggesztettként” jellemezte azon okból, 
hogy sem az országgyűlés, sem a magyar kormány, sem a hazai alkotmány, sem a 
honi törvények s az erre épülő igazságszolgáltatás nem működött.67 

Az 1861-es országbírói értekezleten felmerült egy új perrendtartás megalkotá-
sának a gondolata. Az országbírói értekezlet 1861-ben megállapított Ideiglenes Tör-
vénykezési szabályok legfontosabb rendelkezése az volt, hogy megszűntette a nemes 
és nem nemes elkövetők által elkövetett, a bűncselekmények elbírálása esetén fenn-
állott eljárásbeli különbözőséget. Visszaállították a régi magyar törvényeket, a régi 
jog szabályai azonban hézagosak voltak, ezért az osztrák büntető perrendtartás ren-
delkezéseivel töltötték ki. A megyei törvényszékek tagjai főként régi jogra támasz-
kodtak, míg a városi törvényszékek bírái és a vizsgáló bírók az 1853-as osztrák bün-
tető perrendtartást helyezték előtérbe.68 Az 1867-es események nem sok változást 
eredményeztek. 

A modern magyar bírósági szervezet kiépülése 1869. évi 4. törvénycikkel vette 
kezdetét, amely kimondta, hogy az igazságszolgáltatást a közigazgatástól elkülöní-
tették. A Királyi Kúria végleges szervezetét az 1881. évi 59. törvénycikkel nyerte és 
ezzel egységes legfőbb ítélőszékké szervezték át. 69-ben a két ítélőtábla is megújult. 
Az 1890. évi 25. törvénycikk a Budapesti, Marosvásárhelyi ítélőtábla mellé Debre-
cenben, Győrben, Kassán, Nagyváradon, Pécsen, Pozsonyban, Szegeden és Temes-
váron állított fel újabb ítélőtáblákat. Az ítélőtáblák első fokon mint fegyelmi hatósá-
gok jártak el, ezen kívül azokban a büntetőügyekben, amelyeket az ítélőtáblán le-
folytatott bűnügyi főtárgyaláson a tárgyalóteremben követtek el. Másodfokon az 
ítélőtáblák, mint büntetőbíróságok a törvényszéktől fellebbezett ügyekben törvény-
ben meghatározottak szerint tanácsülésen vagy főtárgyaláson döntöttek. Harmadfo-

                                                 
65BÉLI: i. m., 344. 
66JAKAB ZSOLT: A magyar büntetőeljárás történeti fejlődésének főbb állomásai a Csemegi kódex meg-
alkotásáig. 2014. Jogi Fórum publikáció.  
67A magyar jogtörténet forrásai – szemelvénygyűjtemény (Szerk.: Mezey Barna, Bp., 2006. 24.) 
68Ideiglenes Törvénykezési Szabályok (Forrás: majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/.../ideiglenestorvenykezesi 
szabalyok.htm (A letöltés ideje: 2016.március 8.) 
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kon 3 tagú tanácsban bizonyos járásbírósági ügyek felülvizsgálati bíróságaként mű-
ködtek. A királyi törvényszékek 1871. évi 31. törvénycikkel kerültek felállításra, a 
törvényszékek jártak el a bíróságok és az esküdtszékek hatáskörébe nem utalt bünte-
tőügyekben. Az 1871. évi 22. törvénycikkel létrehozott királyi járásbíróságok bünte-
tő joghatósággal is bírtak, de csak azokban a vétségekben, amiket a törvény taxatíve 
felsorolt. A királyi bíróságokkal együtt megszervezésre kerültek a királyi ügyészsé-
gek is, az ítélőtáblák és a törvényszékek mellé.  

Fontos mérföldkő volt a büntetőeljárás fejlődésében a Csemegi kódex, az 1878. 
évi 5. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről.  Az 
anyagi büntetőjog sikeres kodifikációja újból felvetette a büntetőeljárás egységes 
szabályzásának igényét, a tervezet elkészítésére ismét Csemegit kérték fel Több 
átdolgozást követően a tervezet végleges szövegét Balogh Jenő, Battlay Imre, 
Chorin Ferenc, Schedius Lajos, Vargha Ferenc és Wlassics Gyula készítették, ame-
lyet aztán több módosítást követően a főrendiház 1896. szeptember 19-én elfogadott, 
a király 1896. december 4-én szentesített. Ez volt a kor szellemének megfelelő mo-
dern büntetőeljárási törvény, az 1896. évi 33. tc. a bűnvádi perrendtartásról. A tör-
vény 1900. január 1-jén lépett hatályba.69 A bűnvádi perrendtartás 32 fejezetéből a 
20-22. fejezet taglalja a jogorvoslat szabályait, ezen belül a perújrafelvételt. A Bp. 
446. §-ban meghatározott okok között találjuk a hamis, hamisított bizonyíték fel-
használást, a hatóság tagjának büntető törvénybe ütköző kötelességszegését, új tény, 
új bizonyítékra hivatkozást, a res iudicata esetét. Az újrafelvételről az elsőfokon 
eljárt bíróság határozott. Ha az újrafelvételt a terhelt javára folytatták le, az új ítélet 
nem lehetett súlyosabb. Ha a terhére folytatták le, lehetett enyhébb és súlyosabb is. 
Az új ítélet ellen ugyanúgy volt helye perorvoslatnak. 

1919-ben a kormány létrehozta a törvénykezés ideiglenes szabályozásáról szóló 
un. gyorsított bűnvádi perrendtartást, amely nem tett lehetővé semmiféle perorvosla-
tot az újrafelvétel és a jogegység érdekében használt perorvoslat kivételével.  
Az 1939. évi 2. törvénycikk a honvédelmi törvény felhatalmazást adott a kormány-
nak statárium kihirdetésére, amely szerint a minisztérium rögtön bíráskodást rendel-
het el bármely bűntettre. Lényegében ez felhatalmazást adott a kormánynak arra, 
hogy a büntetőeljárást más büntetőbíróságokra ruházza át az arra hivatott bíróságok-
tól és, hogy a bűnvádi perrendtartási törvény szabályai helyett különleges eljárási 
szabályokat állapítson meg.  

Az 1951. évi 3. törvényben már ismét a perújítás kifejezéssel találkozhatunk és 
ettől kezdve így szerepel a jogszabályokban, 1962. évi 8.tvr., a  1973. évi I. tv-ben 
és a hatályos 1998. évi 19. tv.-ben is. 
 
Összegzés  
 
A perújítás valamilyen formában, elemekben végig jelen volt a jogfejlődés során, 
amely bizonyítja szükségességét. Kezdetben a kegyelmi jelleg, méltányosság domi-
nált, a történeti fejlődés során azonban egyre inkább a tévedés kiküszöbölésének, a 
hiány, mulasztás „igazolásának” egzakt módon szabályozott intézményeként jelenik 

                                                 
69KIRÁLY TIBOR: i. m., 39.  
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meg. Ez a pontos szabályozás, a jogerő feltörésének szabályokhoz kötöttsége az 
anyagi igazság elérése érdekében biztosítja napjainkban a jogbiztonságot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Régiókutatás Szemle 
 

115 
 

Függelék70 
 
1. Zsigmond király tudatja a szepesi káptalannal Gargo-i Péter fia, György anyja: Klára 
asszony nevében előadott panaszát, amely szerint Anna asszony, Kelemen Sarus-i bíró 
felesége, Klárát Olsawicha possessióban és Pouchproch prediumban levő bizonyos 
részek birtoka miatt (Szepes m.) az országbíró prézenciája előtt beperelte és mint per-
nyertes be is vezettette magát a nevezett birtokokba, most azonban Klára asszonynak 
megengedte a perújítást, ezért elrendeli Anna asszony Klára elleni perbeidézését Jakab 
apostol nyolcadára (aug. 1.) a királyi prézencia elé abból a célból, hogy jogbiztosító 
iratait a per újratárgyalásán mutassa be.(1426. április 18.)71 
 
2. A nyitrai káptalan jelenti László királynak, hogy megkapta királyi pecsétje alatt 
megküldött ítéletlevelét egy a királyi curiában hozott ítélet megsemmisítéséről 
Kysthapolchan-i Kelemen javára Pelsewcz-i István özvegye: Margit és fia: István 
ellenében, melynek értelmében Kysthapolchan-i Miklós királyi emberrel János mes-
ter éneklő-kanonokot küldte ki bizonyságul, akik szept. 17-én előbb érdeklődvén a 
dolgok valósága felől, ugyanaznap kiszálltak Zykowa birtokhoz, ahol Pelsewcz-i 
István özvegyét: Margit úrnőt és a fiát: kIstvánt Szent Mihály nyolcadára - okt. 6. - a 
királyi személyes jelenlét elé idézték, hogy a Kysthapolchan-i Kelemen ellen indított 
perüket abban az állapotban folytassák, amelyben volt a mult Szent Mihály-i 
nyolcados törvényszéki tárgyalás előtt, figyelmen kívül hagyva azt, hogy abban a 
perben egyszer már hoztak ítéletet.(1454. szeptember 19.)72 
 
3. Gergely tasnádi vikárius Bathor-i Szaniszló fia István fia Mátyusnak Kallo-i Lő-
rinc ellen mostohája javai ügyében indított perében, amelynek során Lőrincet elma-
rasztalták és kiközösítették, megengedi, hogy Lőrinc bemutassa okleveleit új ítélet-
hozatal céljából. (1462. november 08.)73 
 
4. Mátyás király megparancsolja a leleszi konventnek, hogy Szent György nyolcadá-
ra (máj.1.) idézze meg különös jelenléte elé Strythe-i Domokos fiai: Lászlót és Mik-
lóst, valamint Thyba-i Mihály fiait: Andrást és Lászlót Kallo-i Lőkös dictus János és 
fiai: Pál, János és Miklós ellenében, akik miután számukra kedvezőtlen döntés tör-
tént az ungmegyei Walkaya, Zawada, Cherthez, Hodlyo és Wyllye, valamint a 
beregmegyei Barkazo possessiok ügyében, birtokjogukat biztosító okleveleket talál-
tak, s ezért perújrafelvételt kértek. (1461. december 23.)74 
 
5. Mátyás király azokért a hűséges szolgálatokért, amelyeket Kanyasa-i László lo-
vászmester atyjának: Hwnyad-i János besztercei grófnak, az ország volt kormányzó-
jának, majd a szent koronának, végül pedig neki tett, neki adományozza a 

                                                 
70A szövegben előforduló oklevelek az MNL OL honlapján található adatbázis szöveghű kivonatai 
alapján kerültek megjelölésre. 
71Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai Levéltár DL-DF 83629, regeszta forrása: 
OL regeszta. 
72DL-DF 14878. 
73DL-DF 55740. 
74DL-DF 55715  
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veszprémmegyei Debrethe várat és a hozzátartozó Debrethe falut, Ordo, Jakow és 
Pothon birtokokat, továbbá Papa falut és a Sarosdfew, valamint a zalamegyei Kezy, 
Megyer, Zerdahel, Dezych, Gwthorfewlde, a vasmegyei Kald és Gwlach és a 
temesmegyei Remethe birtokokban és az utóbbi tartozékain lévő birtokrészeket, me-
lyek Debrethe-i Hym fiai: Tamás nyitrai püspök és Lőrinc, Hym fia Miklós és Papa-i 
György és Balázs birtokai voltak, de mivel ezek in castris Sancti Martini et Debrethe 
sok cseh és más idegenet befogadva, azokkal onnan, míg ő Zwonnyk vár ostromával 
van elfoglalva, sok fosztogatást, felpérdálást és gyújtogatást követtek el az ország-
ban, továbbá egy királyi oklevélről levévén a pecsétet egy általuk hamisított oklevél-
re rátették, és azt pereikben mint királyi oklevelet felhasználták, birtokaik a szent 
koronára háramlottak. (1464.november 09.)75 
 
6. Palocz-i László országbíró Borsodmegye fő -vagy alispánjához és a szolgabírák-
hoz. Jelentette előtte Serke-i Lóránd fia: György, hogy mivel júl. 21-én Zenthpeteren 
volt a megyei törvényszék előtt, Puthnok-i Bertalan bevádolta őt a köztük folyt bizo-
nyos szóváltás miatt a megyei hatóság előtt, amely vád miatt a megye nemessége őt 
a nevezett Bertalan vérdíjában marasztalja el, míg a megyei hatóság széksértésban 
találta bűnösnek. Mivel a vádlott őket elfogult bíráknak tekinti, akik előtt nem lehet 
biztonságosan pereskedni, azért utasítja a megye hatóságát ,hogy a per iratait a már 
meghozott ítélettel együtt tegye át Szent Mihály nyolcadára - okt.6. - az országbíró 
elé. (1446. július 21.)76 
 
7. Az országnagyok (prelati, barones, nobiles et proceres regni Hungarie) Wyzakna-
i Miklós erdélyi vajdához. Rosszallólag vették tudomásul a Bogath-i Péter nevében 
tett panaszból, hogy az elmúlt vízkereszt nyolcadán (jan.13.) azon terület nemesei-
nek Thorda-n tartott törvényszékén, ahol akkor több nemes volt jelen, ő a leánya, 
továbbá Saalfalwa-i Saal és ennek felesége nevében bizonyos panaszt (Simplicem 
querimoniam) tett a törvényszék előtt a fentnevezett Péter ellen, ez utóbbinak fehér-
megyei Kach és Makothelke nevű két prediuma ügyében, amely panasz alapján az 
ott jelenlevő nemesek ”favore vestri potius, quam amore iustitie allecti” a távollévő 
Péter részéről oklevelek bemutatását rendelték el, Szent György nyolcadát tűzve ki 
határidőül. Tették pedig mindezt ”taliter-qualiter”, contra antiquam huius regni 
laudabilem consuetudinem, anélkül, hogy feleket előbb megidézték volna. Így ez 
Péter nagy sérelmére esett és ezért később a legkevésbé sem egyezett ebbe bele, 
hanem panaszával az országnagyokhoz fordult jogorvoslatért. Mivel tehát az okleve-
lek bemutatásának a kötelezettsége a fent vázolt mód és körülmények miatt nem bír 
semmi érvénnyel (nullis existat vigoris), mivel továbbá ugyanabban a perben Miklós 
alvajda mint felperes és ítélkező bíró is szerepelt, azért nem is tekinthető megbízha-
tó, részrehajlatlan bírónak; másrészt pedig a törvény szerint senki sem lehet egy 
személyben vádló és bíró, azért az országnagyok meghagyják az alvajdának és a 
többi nemes bírónak, akik azt az ítéletet hozták, hogy a követelt oklevél-bemutatástól 
teljesen álljanak el és az egész ügyet jelenlegi állapotban terjessze fel eléjük Szent 
Jakab nyolcadára (aug.1.) felülbírálás céljából, anélkül, hogy Pétert bármiben is 

                                                 
75DL-DF 16078 
76DL-DF 13941  



Régiókutatás Szemle 
 

117 
 

megterhelnék. Egyebekben úgy döntöttek, hogy az alvajda és bírótársai által ez ügy-
ben hozott minden ítélet érvénytelenné vált. (1446. április 30.)77 
 
8. Mátyás király előtt Sowar-i Soos János perujítást kért Sóskut /Pest m./ birtokának 
feléért folyt és elvesztett perében. Ujra pervesztes maradt és az ítélet eltiltotta őt a 
további pereskedéstől. (1458. augusztus 12.)78 
 
9. Mátyás király Bossányi Benedek fia Lászlónak és társainak az Ujfalusi János fiai: 
Gáspár, Boldizsár és Menyhért elleni, Kisfalu, Kelecsény, Terestyénfalva, Levnica 
és Felsőlevnica birtokokért folytatott és ítélettel lezárt perben perujítást engedélyzve 
meghagyja a nyitrai káptalannak, hogy idézze meg Ujfalusi János fiait.(1459. már-
cius 11.)79 
 
10. Erzsébet királyné bizonyítja, hogy eléje járult Berzewicze-i Henrik fia: Péter fia: 
János kir. tárnokmester és bejelentette, hogy őt Gerse-i László és Pethew az Albert 
királytól örök jogon nekik adományozott Marthonwasara nevű birtok statutiojánál 
történt ellenmondás miatt, amely birtok akkor bizonyos összegért nála volt elzálogo-
sítva, a nádor elé perbe idézték; a nádor Marthonwasara birtokot anélkül, hogy a 
zálogösszeg kifizetését elrendelte volna, Lászlónak és Pethewnek statuáltatta. Az 
ítéletet nem tartja jogosnak, mivel oklevelei vannak arról, hogy az a birtok nála volt 
elzálogosítva, azért a királynétől perújítást kért, amit a királyné meg is adott, hogy 
igazolhassa az elzálogosítást és így Lászlótól és Pethewtől megkaphassa a zálogösz-
szeget. A királyné erre az új tárgyalásra a királyi személyes jelenlét előtt való meg-
jelenésre Szent György nyolcadára tűzte ki és meghagyta a budai káptalannak, küld-
je ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember idézze meg Lászlót és 
Pethewt összes okmányaikkal Szent György nyolcadára a királyi személyes jelenlét 
elé, nem véve figyelembe az általános perhalasztásokat sem. (1440. január 31)80 
 
11. A veszprémi káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy /1459 február 26-i/ paran-
csára a Leweld-i kartauzi monostort Leweld possessióból inszinuációval törvénybe 
idézte Ayka-i Miklós fiai: Lénárt és Benedek ellenében, akiknek a monostorral szem-
ben a király perujítást engedélyezett. (1459. március 08.)81 
 
12. Hwnyad-i János kormányzó az egri káptalanhoz. Jelentette előtte Werebel-i 
vaajda fiának: Pálnak a fia: Boldizsár, hogy az elmúlt vízkereszt nyolcadán Margit 
úrnő, Chemer-i Zay ”dictus” Jánosnak a felsége és Ilona úrnő, Margitnak az édes-
anyja pert indítottak ellene a Borsodmegyében lévő Lak és az Abaújvármegyében 
lévő Nylas és Gyanda birtokokban lévő birtokrészek miatt és mivel ő akkor nem tud-
ta okleveleit bemutatni, a királyi curiában pervesztes lett, aminek az alapján a két 
úrnő a nevezett birtokokat magának statuáltatta. De mert hathatós oklevelei vannak, 
amelyek révén ezeket a birtokokat újra visszaszerezhetné, azért jogorvoslást kért. A 
                                                 
77DL-DF 26394.  
78DL-DF 88328.  
79DL-DF 49088. 
80DL-DF 13523. 
81DL-DF 66275. 



Fejesné Varga Zita: Szemelvények a perújítás történetéből 
 

118 

kormányzó tehát megengedte neki, hogy Szent Jakab nyolcadán perujítást kérhessen 
és bemutathassa az összes okleveleit. Azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a 
testimoniumát, akinek a jelenlétében a kormányzói ember idézze meg Margit és Ilo-
na úrnőket az exponenssel szemben Szent Jakab nyolcadára az országnagyok elé az 
ítéletlevél és az egész peranyag bemutatására, amikor az exponens is köteles okleve-
leit bemutatni. (1449. június 23.)82 
 
13. I. Mátyás király az aradi káptalannak. Tudatja a címzettel Rewkas-i Byzere Mik-
lós és fia Miklós nevében előtte és a bárók előtt tett panaszát, amely szerint őket 
Szeri Pósa fia István a királyi kuriában, a perszonális prézencia előtt bizonyos ügy-
ben beperelte és mivel a törökök betörései miatt a tárgyalásra kitűzött terminuson, 
Vízkereszt nyolcadán (jan.13.) nem tudtak megjelenni, kedvező és rájuk, a panaszo-
sokra hátrányos ítéletet nyert, ami ha a panaszosok meg tudnak jelenni, nem követ-
kezett volna be. A király kérésükre novumot engedélyez a perben, ennek megfelelően 
elrendeli Szeri Pósa fia István inszinuációval történő prebeidézését a panaszosok 
ellenében a királyi perszonális prézencia elé Jakab apostol nyolcadára.(1464. május 
07.)83 
 
14. Sajószentpéter. Kyvvlgy György sajószentpéteri bírónak és a melléje rendelt 
esküdteknek a levele Buda város tanácsához, amelyben a végső ítélet meghozatala 
végett megküldik a címzettnek a Szeles Domonkos és Czakó Antal közötti, az utóbbi 
által megfellebbezett pert. A pernek a lényege a következő: amikor 16 esztendővel 
ezelőtt a csehek a környéket fosztogatták, Sajószentpéterről is nagyon sok állatot – 
ökröket, teheneket, lovakat – elhajtottak. De mivel a szentpéteri polgárok már akko-
riban rendes adót fizettek nekik, elmentek Gemer várába visszakérni az elhajtott 
állatokat. A csehek először nem adták vissza nekik azokat, mert nem volt közöttük 
esküdt és azért nem adtak hitelt szavaiknak. A második alkalommal már egy esküdt 
is ment a szentpéteri polgárokkal és ez elvitte magával a város levelét is. Az elrabolt 
állatok között volt a szentpéteri Czakó Antal ötven lova, amelyet a nevezett Mucson 
faluban őriztetett s amelyek után így nem fizetett adót a cseheknek; Czakó azonban 
megszerezvén az esküdt kezéből a város oklevelét, visszakapta ezt az ötven lovat, 
mert a csehek hittek neki. Más szentpéteri polgároknak a lovait viszont visszatartot-
ták, mondván, hogy azok extraneusok lovai. Az ily módon kárt vallottak között volt 
az akkori bíró, Szeles Domonkos is, aki perbe vonta Czakó Antalt és a hét elveszett 
lova fejében húsz arany forintot követelt tőle, mint kárának okozójától; vádját eddig 
tíz tanú is eskü alatt bizonyította. Szentpéter város tanácsa Czakó Antalt marasztalta 
el a perben, aki fellebbezett ugyan, de az akkori országbíró, Palocz-i László nem 
akarta újra tárgyaltatni az ügyet. S mivel Czakó Antal nem fizette meg neki a kárt, 
Szeles Domonkos most – 16 esztendő elteltével – újból perbe hívta és a per során új 
ítélet született arról, hogy Czakó Antal fizesse meg a húsz arany forintot. A nevezett 
ezt a döntést fellebbezte meg. (1452. május 25.)84 
 
                                                 
82DL-DF 14269 Publikált regeszta (Hajnal István): LK 1 (1923) 113-114/36. 
83DL-DF 93332. 
84DL-DF 292813 Regeszta forrása: publikált regeszta: BAZ megyei Levéltár Miskolcon őrzött közép-
kori oklevelei. Közreadja: Tóth Péter. Miskolc,1990.77/107. 
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15. II. Lajos király Hont megyének. Pyr-i Vince, fiai: Tamás és Bernát, valamint Galer 
Miklós és Pyr-i Zalay Zsigmond és Miklós panaszt terjesztettek a király elé, hogy a kö-
zöttük alperesek és Pyr-i Thrynka Miklós özvegye: Fruzsina meg ennek fia Thrynka 
Ferenc felperesek közötti, a megyei törvényszéken folyó perben az alperesek ügyvédjé-
nek ”inadvertentia-” és ”impericia”-jából részükre káros ítélet kelt és egyben perújítást 
kérnek; elrendeli II. Lajos király a megyének a per újrafelvételét és letárgyalását és ha a 
hozott ítélettel az alperesek nem lennének megelégedve, terjesszék azt a királyi kúriába a 
királyi perszonális prézencia elé. (1526. május 03.)85 
 
16. Werbewcz-i István nádor közli a pozsonyi káptalannal, hogy a Zomor Balázs és 
testvérei között egyrészről és Bethlenffalwa-i Elek királyi kincstárnok között, más-
részről a Pozsony megyei Zenthabran határában fekvő szántók, rétek és kaszálók 
miatt folyt perben - a második fél kérésére - perújítást engedélyezett, megtiltja tehát 
a káptalannak, hogy az első féltől a neki ebben az ügyben Thwroczi Miklós mester, 
királyi személynök által megítélt esküt elfogadja és arról bizonyságlevelet adjon ki; 
meghagyja egyben, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a nádori ember 
Zomory Balázst és testvéreit idézze újra inszinuációval a királyi prézencia elé Thur-
zó Elek ellenében. (1526.január 10.)86 
 
17. A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy előtte megjelent Pokatheleke-i Zomor De-
meter 50 nemes eskütárssal, bemutatta II. Lajos király 1526. január 6-i ítéletlevelét 
és le akarta tenni az abban részére Bewthlenffaalwa-i Thwrzo Elekkel szemben meg-
ítélt esküt arra vonatkozólag, hogy Kanysa-i László familiárisai és jobbágyai Szo-
mor és felperes társai halastavait, szántóit és rétjeit a Pozsony megyei Kys Macheed 
possessió határán belül csatolták. Az eskü letétele előtt azonban kézbesítették a káp-
talannak Werbőczi István nádor keltezetlen - 1526. január-február hóban kelt - pa-
rancsát, amelyben a nádor megtiltja az eskü kivételét és elrendeli, hogy Szomort és 
felperes társait inszinuációval idézzék eléje az ügyben történő perújításra. Amikor 
mindezt a káptalan közölte Szomorral, az a nádori mandátum ellen a maga és felpe-
res társai nevében tiltakozott és tiltakozásáról a fenti bizonyságlevelet a káptalan 
kiadta. (1526. február 05.)87 
 

                                                 
85DL-DF 95878. 
86DL-DF 68552. 
87DL-DF 62110. 
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GYURKÓ BRIGITTA 
 
 

A Gyulai Királyi Törvényszék büntetőjogi gyakorlatának  
statisztikai elemzése 1900-tól 1930-ig 

 
„ ... minden veszély ellen van fegyver. S a leghatalmasabb a jog és a lelkiismeret.“ 

Márai Sándor 
 

 
 
Bevezető 
 
Tanulmányomban a Gyulai Királyi Törvényszék büntetőjogi gyakorlatának 
statisztikai elemzését végzem. A kutatásom alapját a Magyar Nemzeti Levéltár 
Békés Megyei Levéltárának 1900-tól 1930-ig terjedő időszakát magába foglaló 
ítéletek képezik, összesen 6 doboznyi iratanyag. Először egy rövid kitekintést teszek 
az előzményekről, a bűnözésről általában, majd néhány szó erejéig a válság 
követezményeiről szólók, hiszen a gazdasági világválság nagyban hozzájárult a 
bűnözés és a bűncselekmények számához és típusához. Ezt követően a királyi 
törvényszékekkel foglalkozom általában, mivel az ítéletek amelyeket feldolgoztam 
törvényszéki határskörből kerültek ki. Végezetül tanulmányom legnagyobb részét a 
jogesetek elemzése képezi. Abból kiindulva, hogy az általam meghatározott korszak 
társadalmi problémáinak következményeként a lopások vannak a legnagyobb 
számban, így egy nagyobb hangvételű szerepet kapot. A lopások után ismertetem a 
magzatelhajtás és az emberölés tényállását, amelyeket szintén konkrét levéltári 
példákkal teszek megfoghatóvá. A tanulmányt az erőszakos nemi közösülés 
bűncselekményével zárom.  
 
 
Előzmények 
 
 Az 1867–1914 közötti időszakot a történészek gyakran „boldog békeidők” néven 
emlegetik, mivel Magyarországon a dualizmus idején rohamos fejlődés vette 
kezdetét. Ezen korszak kormányai jelentős szerepet vállaltak az ország 
infrastruktúrájának, gazdaságának fejlesztésében. A dualizmus korában a magyar 
társadalom jelentősen átalakult: megindult a polgárosodás folyamata. A társadalom 
különböző rétegei más módon élték meg a változásokat. Elterjedt a bérleti rendszer, 
így a tőkével rendelkezők növelték mezőgazdasági befektetéseiket. A magyar ipar 
fejlődése a kilencvenes években felerősödött, a hagyományos iparágak tovább 
korszerűsödtek. Irk Albert véleménye szerint a századfordulós Magyarországon a 
gazdasági átalakulás úgy jött létre, hogy nőttek a társadalmi különbségek így még 
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inkább kirajzolódtak az egyenlőtlenségek.1 Ezt a jelenséget még tovább fokozta az 
árak növekedése – az általános drágulás – azonban Irk kitér arra is, hogy az 
ellenérték növekedése csak akkor ösztönöz vagyon elleni bűnözésre, ha a kereseti 
viszonyok nem tartanak lépést ennek mértékével és a létbizonytalanság érzése 
általánosan eluralkodik.2 Engels azon az állásponton van, hogy a legszegényebbnek 
azok tekinthetők, akik jövedelmük nagyjából kilencven százalékát élelmezésükre 
költik.3 
 
 
A bűnözésről általában  
 
A bűnözés megoszlási térképét Földes után Irk is elkészítette és kimutatta, hogy 
1908-ig az 1881-es értékekhez képest alig történt változás.4 A bűnözés a Tisza jobb 
partján volt a legelterjedtebb ott, ahol a legkeményebbek voltak a természeti 
feltételek, alacsonyabb volt a népsűrűség és a legkevesebb volt az írni-olvasni tudók 
aránya.5 A városi és vidéki bűnözés hasonló jellegzetességeket mutatott. A gyorsan 
fejlődő városokban dominált a vagyon elleni bűnözés, míg az erőszakos és az élet 
elleni bűncselekmények továbbra is a vidéki életmód negatív kísérőjelenségei 
maradtak.6 A városokban súlyosabb bűncselekményeket követtek el és a hivatásos, 
szokásszerű bűnözők aránya itt lényegesen nagyobb volt.”7 
 
 
A válság következményei 
 

A gazdasági világválság – mint annyi minden másra is – hatást gyakorolt a 
bűnözésre, az elkövetések gyakoriságára és átalakulására. Következményekként 
beszélhetünk társadalmi és politikaiakról egyaránt. Ezek a következőek: 

A társadalmi következmények közé sorolhatjuk, hogy a kistulajdonosok 
jövedelme a minimumra csökkent, az értelmiségiek tömegesen állásukat veszítették, 
a dolgozó lakosság kb. egyharmada munkanélküli lett – többszáz vállalat csődbe 
ment – és egy általános elégedetlenség alakult ki.8  

A politikai következményeknek tekinthetjük, hogy Bethlen István kormánya 
lemondott, az új miniszterelnök Károlyi Gyula lett. 1930-ban a középbirtokosok új 
pártot alapítottak Független Kisgazdapárt néven. A tömegmozgalmak, a sztrájkok, a 
tüntetések állandósultak, az amúgy is feszült helyzetben tovább fokozta a 
válságérzetet a szeptemberi biatorbágyi merénylet (1931).9 
                                                 
1IRK ALBERT: Kriminológia. Bp., 1912. (a továbbiakban: IRK: i. m.) 216. 
2IRK: i. m., 220–231. 
3ENGELS, FRIERICH: A munkásosztály helyzete Angliában. Bp., 1954. 325–326. 
4IRK ALBERT: A büntetőjog átalakulása. Kolozsvár, 1915. 169. 
5IRK: i. m., 262. 
6GÖNCZÖL KATALIN: Bűnös szegények. Bp., 1991. 73. 
7NAGYIVÁNYI FEKETE GYULA: A dologház és lakói. Magyar jogászegyesületi Értekezések. Bp., 1891. 6–7. 
8ROMSICS IGNÁC: Magyarország története a XX. században. Digitális változata: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/ch03.html
#id559962 (a letöltés ideje 2015. december 1.) 
9VARGYAI GYULA: A biatorbágyi merénylet. Bp., 2002. 7. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/ch03.html#id559962
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/ch03.html#id559962
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A Károlyi-kormány válságkezelő politikájával próbálta a fent említett problé-
mákat megoldani vagy enyhíteni: 1931-ben bevezették a statáriumot, korlátozták a 
gyu ̈lekezési jogot, 1932-ben a KMP tagjai közül néhányat bíróság elé állítottak, mint 
gyanúsított felbujtókat (Sallait, Fürstöt kivégezték, sokan bo ̈rtönbe kerültek). Beve-
zetésre került egy takarékossági program, és újabb kölcsönök felvételére volt szük-
ség.  
 
 
A királyi törvényszékekről  
 
A bíráskodás legfontosabb dualizmuskori szerve a törvényszék volt. Ez tekinthető a 
korabeli törvénykezés általános hatáskörű, elsőfokú ügydöntő fórumának. Minden 
megye székhelyén létesült, de előfordult, hogy területnagyság alapján kisebb 
székhelyen kívüli városokban is (pl. Kalocsa) létrehozták. Az 1871-es bírósági 
reform során 102 ilyen típusú bíróság jött létre, 1879-ben ez a szám hárommal 
bővült. Az 1875.évi XXXVI. törvénycikk radikális csökkentést hajtott végre: 
számuk 64-re csökkent. 1885-ben újabb változás történt: a Karcagon és 
Jászberényben megszüntetett bíróságok helyébe Szolnokon újat hoztak létre. A 
Budapesti Törvényszékből 1895-ben kivették és önálló bírósággá szervezték a 
Budapesti Büntető Törvényszéket. Ez a bíróság kizárólag bűnügyekben járt el. 

A törvényszékek polgári ügyekben egyes vagy hármas tanácsban határoztak, 
ám mint fellebbezési bíróságok a törvényszékek mindig hármas tanácsban 
döntöttek.10 Hasonlóképpen döntöttek azon semmiségi panaszok tárgyában is, 
melyeket a békebíráknak a községi bíráskodás alá tartozó ügyekben hozott ítéletei 
ellen nyújtottak. A törvényszék fellebbezési tanácsának elnöke rendszerint a 
törvényszéki elnök volt, de lehetett más olyan bíró is, akit az igazságügy-miniszter a 
fellebbezési tanács vezetésének jogával ruházott fel. 

Ítélkezési szempontból a törvényszék felettes hatósága az ítélőtábla volt, 
melynek illetékességi területén a törvényszék feküdt. Kivételt képeztek az 500 forint 
értéket meghaladó sommás perekben hozott ítéletek elleni felülvizsgálati kérelmek, 
melyekről a Kúria döntött. A törvényszék, az esküdtbíróság és az ítélőtábla részéről 
kiküldött bíró végzései, valamint a törvényszék első vagy másodfokú ítéletei ellen az 
ítélőtáblához lehetett fellebbezni. Felügyelet szempontjából a törvényszékek 
közvetlenül az ítélőtáblák, közvetve az igazságügy-miniszter főfelügyelete alatt 
álltak (1. kép).11 

                                                 
101893:18. tc. 125. § 
11A kép a Gyulai Királyi Törvényszéki palotát ábrázolja  
http://postcards.hungaricana.hu/hu/view/front/29705/?bbox=-768%2C-2358%2C4131%2C88 Letöltés 
dátuma: 2016. 02. 26. 
 

http://postcards.hungaricana.hu/hu/view/front/29705/?bbox=-768%2C-2358%2C4131%2C88
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1.kép. A Gyulai Királyi Törvényszéki palota. 

 
 
Bűncselekmények arányai 
 
A bűncselekményeket vizsgálva a lopások és a vagyon elleni bűncselekmények vol-
tak a leggyakrabban előforduló bűncselekménytípusok, amelyek közül a legtöbb 
tényállás ma is büntetendő. Érdekes megvizsgálni, hogyan bűntették ezeket, akár a 
mai, akár az akkori viszonyokhoz képest. A vagyon elleni bűncselekmények bünte-
tése nem tekinthető túl súlyosnak ebben az időszakban, azonban azt lehet megfi-
gyelni, hogy az élet, egészség, testi épség elleni bűncselekményeket tekintve (kivéve 
emberölés) sem beszélhetünk a büntetések szigorúságáról.  
A lenti diagrammal szeretném ábrázolni az elkövetések arányait az általam vizsgált 
időszakban a levéltári kutatások alapján.12 

Láthatjuk, hogy a lopások magasan a legmagasabb arányban vannak, hiszen 
44%-át képezik az elkövetett bűncselekmények egészének. Ezt követi a magzatel-
hajtás bűncselekménye, amely már kisebb mennyiségben (24%) jelenik meg. To-
vábbi erőszakos bűncselekmények az emberölés és a rablás, amelyek együttesen 
kiteszik az elkövetett bűncselekmények ¼-ét.  

                                                 
12Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára (továbbiakban MNL BML): VII. 10.1–7. doboz 
iratanyaga alapján történő kutatás eredményeként készített statisztika. 
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A következő táblázat mutatja a Csemegi-kódex tényállásokhoz rendelt büntetési 
tételeit. Megfigyelhetjük, hogy az arányok megegyeznek maiakéval, a tételek hossza  
hozzávetőleg azonos a jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvvel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogesetek elemzése 
 
A következő részben jogeseteket mutatok be, fenti fejezetben említett 
bűncselekmények példái alapján. Az ismertetés az általános esetelemzés alapján 
történik, tehát kitérek a törvény szövegére, az alanyi oldalra, a bűnösségre, a 
célzatra, a jogi tárgyra, az elkövetési magatartásra és az elkövetési módokra is.  
 
Az 1878. évi V. törvénycikk alapján a lopás: 
 

TÉNYÁLLÁS BÜNTETÉSI TÉTEL 

LOPÁS 1-5 ÉVI BÖRTÖN/FEGYHÁZ 

RABLÁS 5-10 ÉVI FEGYHÁZ 

SIKKASZTÁS 5 ÉVIG TERJEDŐ BÖRTÖN 

ERŐSZAKOS NEMI KÖZÖSÜLÉS 10 ÉVIG TERJEDŐ FEGYHÁZ 

GYILKOSSÁG 10-15 ÉVIG TERJEDŐ FEGYHÁZ 

SZÁNDÉKOS EMBERÖLÉS ÉLETFOGYTIGLAN 

PÁRVIADAL 6 HÓNAP ÁLLAMFOGHÁZ 

CSALÁS 5 ÉVIG TERJEDŐ BÖRTÖN 

MAGZATELHAJTÁS 2 VAGY 3 ÉVIG TERJEDŐ BÖRTÖN 
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„333. § A ki idegen ingó dolgot másnak birtokából vagy birlalatából, annak 
beleegyezése nélkül, azon czélból vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonitsa, lopást 
követ el. 
334. § Ha a lopott dolog értéke nem nagyobb ötven forintnál: a lopás vétséget, 
ellenkező esetben pedig bűntettet képez. 
A lopott dolog értékének az veendő, melylyel az a lopás idején birt. 
335. § Annak meghatározása végett, vajjon bűntettet vagy vétséget képez-e a lopás, 
mindazon dolgok értéke egybefoglalandó, melyeket ugyanazon tettes, bár több külön 
lopás alkalmával ellopott, vagy ellopni megkisérlett, vagy melyeknek ellopásában 
részes volt. 
336. § Tekintet nélkül a lopott dolog értékére, bűntettet képez a lopás, ha: 
1. valamely az állam által elismert vallás szertartásaira rendelt helyiségben, a 
vallás szertartásaihoz tartozó, vagy kegyes vagy jótékony czélra szánt tárgy; 
2. temetőben a holtak emlékére rendelt, vagy holttesten levő tárgy lopatik el; 
3. épületben, bekeritett helyen, vagy hajón követtetik el, hová a tolvaj betörés vagy 
bemászás által jutott, vagy ha a lopás czéljából a zár, vagy a megőrzésre szolgáló 
egyéb készület feltöretett; 
4. a felnyitásra hamis vagy ellopott kulcs használtatik; 
5. csata, tűzvész, vizáradás, vagy más közveszély szinhelyén vagy közelében 
követtetik el; 
6. elkövetésénél rabló vagy tolvajszövetségnek két vagy több tagja működött közre; 
7. szolgálatban álló személy azon, kinek szolgálatában áll, vagy annak házához 
tartozó személyen követi el; 
8. a tolvajjal házközösségben vagy közös háztartásban élő személy ellen követtetik 
el; 
9. a lopást közhivatalnok, közhivatalnoki jellegének felhasználásával követi el; 
10. a tolvaj, vagy ha többen volnának, ezek egyike a lopás elkövetése végett közhi-
vatalnoki jelleget vagy hatósági megbizást szinlel.” 
 
 
Alanyi oldalról vizsgálva gyakran előfordult, hogy az elkövető fiatalkorú. Ezt 
bizonyítja a 6735/1929/14 számú ítélet:13 
 
„A döntést a gyulai királyi törvényszék, mint fiatalkorúak bírósága hozta meg. A 
vádlott római katolikus vallású, szíjgyártó segéd foglalkozású, nőtlen, vagyontalan 
eleki lakos. 1929. október 13-án éjjel a város mészárosához betört és 51 pengő 41 
fillér készpénzt, 1 db csigatésztatöltőt, 25 gramm Herczeggovina dohányt, és ¼ kg 
nyers kolbászt eltulajdonított. A vádlott beismerő vallomást tett. A bíróság 1 évi 
fogházbüntetést, valamint 11 pengő 26 fillér pénzbüntetést szabott ki.” 
 
A legtöbb esetben a jogi tárgyat valamilyen élelmiszer vagy készpénz képezte. Erre 
példa a 4254/1925. számú ítélet:14 
 

                                                 
13MNL BML VII. 10. 3. d. 
14MNL BML VII. 10. 2. d. 
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„A vádlott 21 éves, evangélikus vallású, nőtlen, vagyontalan, földműves szarvasi 
lakos. 1925. szeptember 6-án 32 kg szalonnát tulajdonított el a sértett padlásáról.” 
A Gyulai Királyi Törvényszék 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.  
 
Eltulajdonított összegre utal a 33/1925. számú ítélet:15 
 
„A vádlott egy kocsmai találkozó alkalmával a sértettől eltulajdonította a subáját, 
amelyben 69 korona volt.” A Gyulai Királyi Törvényszék döntését a vádlott 
megfellebezte, így a Szegedi Királyi Ítélőtábla határozott, amelyben a törvényszék 
döntését helyben hagyta. A védelem a Magyar Királyi Kúriához semmisségi panaszt 
nyújtott be. A panasz elutasításra került. A bíróság 4 hónap fogházra ítélte az 
elkövetőt. 
 
Néhány további példa a lopással kapcsolatban: 

- 500.000 korona - 2 hónap fogház16 
- 35 db tyúk - 1 hónap fogház17 
- 1 db hegedű - 3 napi fogház18 
- 14 pár cipő - 1 hónap fogház19 
- 1 kerékpár - 1 hónap fogház20 
- 120.000 korona - 4 hónap fogház21 
- 2 ló, 3 tehén, több tucat szárnyas - 1 év börtön22 
- 12 tyúk - 1 hónap fogház23 
- 3 kacsa - 4 napi fogház24 
- 111 kg árpa, 124 kg zab - 3 napi fogház25 
- 4 db zsebkendő, 1 db zsebkés, 1 db gyűrűt, több pár harisnya - 3 napi 

fogház26 
 
Gyermekölés és magzatelhajtás  
 
„285. § A teherben levő nő, a ki méhmagzatát szándékosan elhajtja, megöli, vagy 
azt más által eszközölteti, ha házasságon kivül esett teherbe: két évig terjedhető 
börtönnel, ellenkező esetben pedig három évig terjedhető börtönnel büntetendő. 
Ugyanazon büntetés éri azt, a ki a bűntettet, a teherben lévő nő beleegyezésével 
követi el, ha pedig azt nyereményvágyból tette: öt évig terjedhető börtönnel 
büntetendő. 

                                                 
15MNL BML VII. 10. 1. d. 
16MNL BML VII. 10. 2. d. 361/1926.  
17MNL BML VII. 10. 2. d. 212/1926/9. 
18MNL BML VII. 10. 2. d. 169/1927.  
19MNL BML VII. 10. 2. d. 347/1926. 
20MNL BML VII. 10. 2. d. 344/1926. 
21MNL BML VII. 10. 2. d. 327/1926. 
22MNL BML VII. 10. 2. d. 283/1926. 
23MNL BML VII. 10. 3. d. 372/1929. 
24MNL BML VII. 10. 3. d. 695/1928. 
25MNL BML VII. 10. 3. d. 5203/1925/4. 
26MNL BML VII. 10. 2. d. 1615/1927. számú ítélet 
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286. § A ki a teherben levő nő méhmagzatát annak beleegyezése nélkül szándékosan 
elhajtja, vagy megöli: öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő. 
Ha pedig ez által a teherben levő nő halálát okozta: tiz évtől tizenöt évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő.” 
 
A passzív alanyi oldalt vizsgálva élve született gyermek esetét mutatja a 
4363/1931/7. számú ítélet27: 
 
„A vádlott 19 éves, református vallású, vagyontalan, napszámos berekböszörményi 
lakos. 1931. október 2.-án házasságon kívül született leánygyermekét a szülés alatt 
szándékosan megölte azáltal, hogy a gyermeket a ürülékszékbe szülte bele, így a 
gyermek az aknába esve megfulladt. A vádlott a terhességet beismerte, állítása 
szerint 7 hónapos terhes volt, azonban tettének szándékosságát tagadta. A 
törvényszék a vádlottat felmentette. Az ügyész fellebbezet, a szegedi ítélőtábla 
megállapította a szándékosságot és 8 hónap börtönbüntetésre ítélte.”28 Az ügy 
egészen a Kúriáig jutott el, ahol a semmiségi panaszt elutasították, a büntetési tétel 
az Ítélőtábla által megállapított maradt, bűnügyi költségre nem marasztalták.29 
 
Bűnösség tekintetében szándékosságról beszélhetünk a 260/1926/10. számú 
ítéletben,30 amelyben a passzív alany a magzat: 
 
A vádlottak egymás szomszédságában éltek. A teherben lévő asszony segítségért 
fordult a másik vádlotthoz, abból a célból, hogy segítsen terhességét megszakítani. 
Ez a következőképp történt meg: „méhtükröt vezetett a hüvelyébe és jódoldatot 
fecskendezett be. Ezért a műveletért 80.000 koronát fizetett ki.”31 Az eljárás sikeres 
volt, a terhesség megszakadt. A bíróság 4 hónapi fogházbüntetést szabott ki. Az 
ügyész fellebezni kívánt. A Szegedi Királyi Ítélőtábla a döntést helyben hagyta,32 
mire a védelem semmisségi panaszt nyújtott be, így a Kúria hozott végső döntést:33 a 
semmiségi panasz elutasításra került.  
 
 
Bűnösi oldalt figyelve az egyenes szándék megállapítható a 2447/1925/11. számú 
ítéletben,34 ahol a passzív alany már az élve született gyermek: 
 
„A vádlott 18 éves, hajadon, vagyontalan. Félve szülei haragjától, előre eltervezte, 
hogy terhességét titokban tartja, majd ha eljön az ideje a gyermeket megfojtja. 1925 
húsvét táján a pincében megszülte, majd szándékosan megölte.” A Gyulai Királyi 
Törvényszék 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. Fellebbezésre került sor, amelyben a 

                                                 
27MNL BML VII. 10.5. d. 
28MNL BML VII. 10.5. d. 632/1932. 
29MNL BML VII. 10.5. d. 6219/1932/21. 
30MNL BML VII. 10.5. d. 
31MNL BML VII. 10.5. d. 260/1926/10. 2. 
32MNL BML VII. 10.5. d. 2242/1926/17.  
33MNL BML VII. 10.5. d. 6085/1927/23.  
34MNL BML VII. 10.1. d. 
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Szegedi Királyi Ítélőtábla a döntést helybenhagyta.35 A vádlott semmisségi 
panasszal fordult a Magyar Királyi Kúriához, ami a panaszt elutasította.36 
 
Emberölés 
 
278. § A ki embert előre megfontolt szándékból megöl: a gyilkosság büntettét követi 
el, és halállal büntetendő. 
279. § A ki embert szándékosan megöl, ha szándékát nem előre fontolta meg: a 
szándékos emberölés bűntettét követi el, és tiz évtől tizenöt évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő. 
280. § Életfogytig tartó fegyházzal büntettetik a szándékos emberölés: ha azt a 
tettes, felmenő ágbeli törvényes rokonán, házastársán, több emberen, törvénytelen 
gyermek saját anyján vagy törvényesités esetében természetes atyján követte el. 
281. § Ha a szándéka tettesnek erős felindulásában keletkezett és rögtön végre is 
hajtatott: az emberölés tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő. 
Ha pedig az erős felindulást az okozta, hogy a megölt személy a tettest vagy 
hozzátartozóit jogtalanul sulyosan bántalmazta, vagy megsértette, az emberölés ezen 
felindulásban rögtön végre is hajtatott: a büntetés öt évig terjedhető börtön leend. 
Felmenő vagy lemenő ágbeli rokonnak vagy házastársnak, erős fölindulásban 
elkövetett megölése: öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő. 
282. § A ki valakinek határozott és komoly kivánsága által biratott arra, hogy őt 
megölje; három évig terjedhető börtönnel büntetendő. 
 
Kísérleti szakaszban maradt meg 17/1928/17. számú ítéletben37 az emberölés: 
 
A vádlott 28 éves, református vallású, házas, vagyontalan, borbélymester, biharugrai 
lakos. „1927. október 25.-én a vádlott szándékát előre nem fontolta meg, egy forgó 
pisztollyal az ablakon keresztül reá lőtt a sértettre, csak a véletlennek köszönhető, 
hogy a sértett életét nem vesztette.”38 A Gyulai Királyi Törvényszék az elkövetőt 
egy évi börtönre, mint főbüntetésre és 3 évi hivatalvesztés mellékbüntetésre ítélte. 
 
Alanyi oldalról megfigyelve a 489/1929 számú ítélet39 azért tekinthető különleges 
esetnek, mert a korszakban ritkán állapítottak meg a társtettességet, azonban itt ez 
megjelenik: 
 
A vádlott és leánya 1929 augusztusában megölték a vádlott férjét, illetve édesapját. 
Az okokra a levéltárban nem találtam válaszokat, az eset sajnos hiányos. Az ok 
amiért mégis bekerült a tanulmányba az, hogy ez az egyetlen olyan eset, amelynél a 
kiszabott büntetés a kötél általi halál, amelyet női elkövetőre szabnak ki. A védelem 
természetesen fellebbezett, azonban a döntés a levéltárban nem található meg.  
 
                                                 
35MNL BML VII. 10. 1. d. 3348/1925/7.  
36MNL BML VII. 10. 1. d. 2523/1926/18.  
37MNL BML VII. 10. 2. d. 
38MNL BML VII. 10. 2. d. 17/1928/17. 1. 
39MNL BML VII. 10. 3. d. 
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Erőszakos nemi közösülés 
 
„232. § Erőszakos nemi közösülés büntettét követi el, és tiz évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő: 
1. a ki valamely nőszemélyt erőszakkal, vagy fenyegetéssel arra kényszerit: hogy 
vele házasságon kivül nemileg közösüljön; 
2. a ki valamely nőszemélynek öntudatlan, - vagy akarata nyilvánitására, vagy 
védelmére tehetetlen állapotát arra használja fel, hogy vele házasságon kivül 
nemileg közösüljön; akár ő idézte elő azon állapotát, akár nem. 
233. § A szemérem elleni erőszak büntettét követi el, és öt évig terjedhető börtönnel 
büntetendő: a ki valamely nőszemélyen erőszakkal, vagy fenyegetéssel, - vagy a 
nőszemélynek a 232. § 2. pontjában meghatározott állapotában, házasságon kivül 
fajtalanságot követ el, a mennyiben cselekménye sulyosabb beszámitásu büntettet 
nem képez. 
234. § Fenyegetés alatt a jelen fejezetben olyan fenyegetés értetik, mely alkalmas 
arra, hogy a fenyegetettben saját, - vagy jelenlévő hozzátartozójának életét, vagy 
testi épségét veszélyeztető sulyos sértés közvetlen bekövetkezése iránt, alapos 
félelmet gerjeszszen. 
235. § A 232. §-ban meghatározott büntett: tiztől tizenöt évig, a 233. §-ban me-
ghatározott büntett pedig: öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő: 
1. ha az felmenő vagy lemenő ágbeli rokonon, vagy testvéren; 
2. ha a tettes gyámságára, gondnokságára, tanitására, nevelésére, felügyeletére, 
gyógykezelésére vagy gondviselésére bizott személyen követtetett el. 
236. § Azon férfi, a ki életkorának tizennegyedik évét be nem töltött tisztességes 
leánynyal nemileg közösül: a megfertőztetés büntettét követi el, és öt évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő.” 
 
Erőszakos nemi közösülés büntettének kísérlete került megállapításra a 
3991/1925/7. számú ítéletben:40 
 
„A vádlott 27 éves, katolikus vallású, nőtlen, államvasúti pályamunkás, orosházi 
lakos. 1925. június 22.-én éjjel a sértettet a földre leteperte, ráfeküdt és a száját 
befogta, arra akarta kényszeríteni, hogy vele házasságon kívül közösüljön.”41 Az 
áldozat kiáltását egy közelben lévő rendőr meghallotta, így a segítségére sietett. A 
Gyulai Királyi Törvényszék megállapította az erőszakos nemi közösülés kisérletét és 
egy hónapi fogházra, valamint három évi hivatalvesztésre ítélte.  
 
Bizonyítási eszközként a 97/1932. számú ítéletben42 vádlotti beismerő vallomásra 
került sor: 
 
„A vádlott 19 éves, katolikus vallású, nőtlen, vagyontalan, asztalossegéd, sarkadi 
lakos. 1932 januárjában az egyik éjjel bemászott a sértetthez, egy zsebkendőt tömött 

                                                 
40MNL BML VII. 10. 2. d. 
41MNL BML VII. 10. 2. d. 3991/1925/7. 2. 
42MNL BML VII. 10. 5. d. 
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a szájába, majd a sértett akarata ellenére közösült vele.” A vádlott beismerő val-
lomását követően a Törvényszék 3 évi börtönre és 5 évi hivatalvesztésre ítélte.  
 
Alanyi oldalról vizsgálva a 863/1927/6. számú ítéletben43 az elkövető fiatalkorú: 
 
„A vádlott 16 éves fiatalkorú, református vallású, nőtlen, vagyontalan, napszámos, 
biharugrai lakos. 1926. július 29.-én egy 16 éves, hazafelé induló lányt megfogott, a 
kukoricásba hurcolta, a földre leteperte, a szoknyáját felhajtva erőszakosan 
közösülni próbált vele.” Az áldozat segélykiáltásait a szomszédos földön tartóz-
kodók meghallották és a segítségére siettek. A bíróság erőszakos nemi közösülés 
kísérletét állapította meg, és a 16 éves elkövetőt 1 hónapi fogházra ítélte. A csele-
kmény súlyosságára tekintettel nem kerülhetett a fiatalkorúak számára létrehozott 
intézménybe.  
 
Két további példa az erőszakos nemi közösülés büntetési tételének enyhe mivoltával 
kapcsolatban:  

- nyolc hónap börtön44 
- 7 hónap börtön45 

 
 
Záró gondolatok 
 
Kutatásom rámutatott azokra a tényekre, amelyek a könyvekből nem rajzolódnak ki 
ilyen élesen: az emberek gazdasági helyzete olyan meghatározó tud lenni, hogy akár 
átléphetik az általuk felállított erkölcsi határokat. A lopások jogi tárgya a 
legnagyobb százalékban élelmiszer volt, tehát az életben maradásért döntöttek a 
bűncselekmény elkövetése mellett. Jól megfigyelhető, hogy a törvényszék tekintettel 
volt ezekre a tényekre, hiszen ahogy a korábbiakban utaltam rá, a büntetéskiszabás a 
maiakhoz képest enyhébbnek tekinthető. A megszüntetett Gyulai Királyi 
Törvényszék egykori palotája ad otthont a ma működő Törvényszéknek.  
 

                                                 
43MNL BML VII. 10. 2. d. 
44MNL BML VII. 10. 2. d. – 2654/1926. 
45MNL BML VII. 10. 1. d. 5106/1924/8.  
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KAPÁS BENDEGÚZ 
 
 

Visszatekintés a magyarországi régiók, mint felső-középszintű köz-
igazgatási egységek sajátos fejlődésére  

Különös tekintettel az Észak-alföldi Régióra, valamint Hajdú-Bihar megyére  
 
 

A megyék, mint igazgatási egységek Magyarországon a vis inertiae (ellenállási jog), 
ius statuendi (statútumalkotási jog) illetve – véleményem szerint – a gravamina et 
postulata (sérelmek és kívánalmak) jogintézményeinek megjelenése óta, unitárius 
államunk alkotmányvédelmi bástyáit képzik.1 Klasszikus alkotmányvédelmi szere-
pük ugyan nem maradt teljesen érintetlen, hiszen e szerepkörük igazán csak 1870–ig 
maradt meg, azonban függetlenül attól, hogy milyen hatalom regnált országunkban, 
általános tendenciaként megállapíthatjuk, hogy a megye, az előbb említett szerepé-
ben sohasem kerülte el a reformkísérleteket. Számos elképzelés (változatos elneve-
zésekkel, de) ezt meghaladó földrajzi egységekben kívánta újragondolni a végrehaj-
tás középszintjét. 

Jelen tanulmányban azonban nem kívánom vizsgálni az összes megyére irányu-
ló reformkísérletet országunkban. Kiindulási pontként sokkal inkább találom célsze-
rűnek az első, valóban újszerű törekvés megemlítését, mely mind a megye (mint 
Nemesi Vármegye) közigazgatási beosztását és hatásköreit átszabta. A reformkísér-
let előtt azonban kiindulási pontként röviden szeretném tisztázni, hogy II. József 
radikális reformjai előtt mely funkciókat látta el a megye, és ennek milyen formái 
adaptálódtak Biharra vonatkozóan. 

II. József reformjai előtt Bihar egy már kiforrott közigazgatási rendszerrel ren-
delkezett a Rákóczi mozgalmat követő országgyűlésen hozott törvények következté-
ben, melyek alapján racionális érvek mentén szervezték újra a közigazgatást és 
melyben a megyék megújulása is helyet kapott. Bihar ekkor 5 – nagyjából azonos 
méretű – járásra oszlott, melyek arányosan vehettek részt a klasszikus közigazgatási 
feladatok ellátásában.2 Levéltári emlékeink alapján – a korszak több újszerű eszköze 
között – Biharra tekintve fontos kiemelnünk az adóösszeírást, mint új közigazgatási 
funkciót.3 
 

                                                 
1MEZEY BARNA: Magyar alkotmánytörténet. Bp., 2003. 147. 
2SZÁLKAI TAMÁS: Bihar vármegye és a Hajdúkerület közigazgatási beosztásának története 1849–ig. 
Bihar és Hajdú megye közigazgatási beosztásának története (1552–2013). Szerk.: SZÁLKAI TAMÁS – 
SZIKLA GERGŐ – SZILÁGYI FERENC (a továbbiakban: Bihar és Hajdú megye…). Debrecen, 2014.   
3SZÁLKAI: i. m. 
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Bihartól némileg elvonatkoztatva megállapíthatjuk, hogy ekkora már a feudális 
rendszerek kialakították és megkötötték a „klasszikus közigazgatási funkciókat”, 
melyek általánosan jellemezhetőek a megyei tisztségviselők körének feltárásával.4 

- A megye „élén” a főispán áll, akinek a fő feladata, hogy felügyelje a megye 
azon funkcióját, melyben az törvényeket és rendeleteket hajt végre. 

- Az alispán tradicionálisan a főispán által szabadon kinevezett tisztviselőből 
alakult át a megyei nemesek soraiból kikerülő, s a megye közösségének be-
leegyezésével bíró tisztségviselővé. Ismeretes, hogy 1584-től a megye vá-
lasztja, mellyel függetlensége a főispántól teljes körűvé válik. 

- A szolgabírókról általánosan elmondhatjuk, hogy törvénykezésbeli, járásve-
zetési és adószedési feladatokat gyakoroltak. 

- A fentiek mellett az esküdtek segítették a szolgabírók tevékenységét, vala-
mint jelen voltak a kezdetben igazságügyi feladatokkal, majd később igaz-
gatási tevékenységekkel megbízott jegyzők. 

 
A magyar jogtörténet fejlődésének klasszikus dogmatikája szerint a fentebbi le-

írást a Mohács előtti és utáni korszak követné. A középszintű közigazgatást vizsgál-
va szintén elmondható, hogy komoly relevanciával bír, azonban nem tekinthető sem 
Biharra, sem az ország egészére vonatkoztatva klasszikus „reformkísérletnek”. A 
hadügyi igazgatás előtérbe kerülése természetesnek tekinthető, valamint megjegy-
zésre méltó, hogy a vármegyék önállósága ekkor egyenes arányban erősödik a köz-
ponti irányítás egyre gyengülő jelenlétével.5 

A vármegyék szervezetének, funkcióinak, működésének megszűnéséről tehát 
semmiképpen sem beszélhetünk, sőt még azt sem állíthatjuk, hogy jelentős és irányí-
tott változáson estek volna át.6 

Az első reformterv tehát erre a felépítésre gyakorolt jelentős, azonban semmi-
képp sem tartós változást. II. József 1784-es közigazgatási rendelete a megyék igaz-
gatásában jelentős szereppel bírt.7 A rendelet látszólag egyszerűen felszámolta a 800 
éves magyar vármegyerendszert, az ország működésének alapját, a nemesség leg-
főbb támaszát. A megyék helyébe 10 kerület lépett, mely a homogenizálás irányába 
tett lépésnek tekinthető8: Győr, Pest, Nyitra, Besztercebánya, Kassa, Munkács, 
Nagyvárad, Temesvár, Pécs, Zágráb központokkal. A rendelet megszüntette a 
kiváltságolt területek – hajdúság, jászság, székely és szász székek, valamint a szabad 
királyi városok – különleges státuszát is. A megyék maradványainak szintjén pedig 
elválasztotta a bíráskodást a közigazgatástól. Mindezek mellett a főispáni tisztséget 
is megszüntette, ezután biztosok irányították a megyei alispánokat, akiket ettől fogva 
nem választottak, hanem központilag kineveztek. A meghatalmazott helytartók a 
közigazgatást, a kamarai igazgatást és az igazságszolgáltatást is felölelő, széles ha-
táskörrel rendelkeztek. Egyik legfontosabb feladatuk volt, hogy kerületüket rendsze-

                                                 
4MEZEY: i. m., 150.  
5SZAMEL KATALIN: A megyerendszer fejlődésének története Magyarországon. Bp., 1981. 19. 
6SZAMEL: i. m., 20. 
7KAJTÁR ISTVÁN: Joghistória mozaikkövek a kormányzatról és a közszolgálatról. Ünnepi kötet, 
Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára. Szerk.: CSEFKÓ FERENC. Pécs, 
2008. 20.  
8BARTA ATTILA: Területi államigazgatás Magyarországon. Bp., 2013. 48.  
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resen beutazva, a helyi állapotokról részletes és pontos információkat küldjenek a 
központi birodalmi kormányzat számára Bécsbe.9 

Milyen jelentőséggel bírt a fenti reformkísérlet Biharra? Nos, visszatekintve 
megállapíthatjuk, hogy a reformkísérlet – közjogi vonatkozásait tekintve – az egyik 
legnagyobb volumenű reorganizációs törekvés volt, azonban mivel a társadalmi 
ellenállás már a reformtervezet koncepciójának megalkotása során is rendkívül ma-
gas volt, a tervezet nem ért el valódi áttörést.  

Az ekkor életre hívott – területileg a második legnagyobb – Nagyváradi Kerüle-
tet Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád és Szabolcs megyék területe alkotta. A 
kerülethez annak közigazgatási beosztását tekintve Debrecen és Nagyvárad, vala-
mint 65 mezőváros illetőleg 778 falu tartozott. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy II. József halála előtt – oly sok más rendelete 
mellett – a közigazgatási reformjait is visszavonta a „nevezetes tollvonással”, mely 
mintegy 6000 jogszabályt semmisített meg. A közigazgatás így újból visszatért ezelőtti 
„klasszikus” vágányába, mely érintetlen maradt a 19. század közepéig. Láthatjuk ezt 
Biharban is, ahol a legjelentősebb változást egy területi módosulás adta, hiszen az 1827. 
évi XXXIV. törvénycikkel10 Mihályfalva egy része Biharba ágyazódott. 

A tanulmány témája ugyan időben áthalad a szabadságharc utáni korszakon, 
azonban lényegi elemeit tekintve a kor nem hoz kiemelendő változást, hisz Biharban 
a szabadságharc leverése után katonai közigazgatást alkalmaztak, melyet a Bach-
korszak közigazgatási érája váltott fel. Előbbi katonai rendszer véleményem szerint 
nem képzi vizsgálódásom területét, mivel nem polgári közigazgatás, valamint a Bach-
rendszer vizsgálatát sem szeretném itt megtenni, mivel az éra alatt a közigazgatás egy 
olyan haladási utat képviselt, mely nem lett mérvadó az azt követő korokban. 

Sokkal ésszerűbb tehát a 1848–49-es forradalom és szabadságharcot követő idő-
szakban folytatnom. A ’48-as törvénykezés tükrözte a kor haladó szellemiségét, az 
idő szűkössége miatt azonban csupán a legfontosabb államszervezeti megoldásokra 
jutott idő, így a következmények pontokba szedve summázhatóak legjobban: 

- az 1848. évi III. törvénycikk11 megszüntette a korábbi kormányszékeket, he-
lyükbe a miniszterek testületét léptette.12 

- a középszint átalakításával kapcsolatban elmondható, hogy a túlzott óvatos-
ság és az időhiány miatt érdemi rendezés nem történt, a megyei hatóság ide-
iglenes gyakorlásáról rendelkező 1848. évi XVI. törvénycikk13 pedig csak a 
rendi jelleg helyett felálló, népképviseleti alapon történő újraszervezést irá-
nyozta elő – ily módon a reformkorban a területi közigazgatás rendezése kü-
lönállóan fel sem merülhetett.14 

Ezen hiányosságok kitöltése azonban – annak ellenére, hogy váratott magára – nem 
maradt el. Az elkövetkezendő korszakok fokozatosan töltötték azt fel új tartalom-
mal, melyek mentén értelmezhető a közigazgatás fejlődése. 

                                                 
9SZAMEL: i. m., 24. 
10http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5113 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
11http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5271 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
12Lásd: 1848. évi III. törvénycikk 6. §. 
13http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5284 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
14Lásd: 1848. évi XVI. törvénycikk 1. §. 
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Az előbb említett katonai közigazgatás, valamint a Bach-korszak által letéte-
ményezett közigazgatási rendszer átmeneti időszaka Bihar vármegye vonatkozásá-
ban is 1860. október 20-ig maradt fent, amikor is a Szerb Vajdaságot és Temesi 
Bánságot, a Muraközt, és Partiumot ismét egyesítették Magyarországgal. Ekkor 
(1860 végére és 1861 elejére) megszűnt az ország kerületi felosztása, valamint a 
magyar kancellária és helytartótanács mellett a régi vármegyei rendszer is visszaállt. 
Bihart, mint közigazgatási egységet, ezután jellemzően személyzeti változások érin-
tették: feloszlatták a megyei bizottmányokat, számos főispánt leváltottak, és 1867-ig 
főispáni helytartókkal vagy királyi biztosokkal helyettesítették őket. 1861-re Bihar 
vármegyét újra egyesítették, valamint újból felállt – némi differenciálódással – a 
járási rendszer.15 

A kiegyezés, annak közigazgatásra gyakorolt hatása miatt nem jellemezhető tel-
jes egyszerűséggel. Az érintett korszak ugyanis joggal tekinthető Magyarországon 
gazdasági és ipari forradalomnak. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy a monarchia felei-
nek érdeke a gazdasági együttműködés. Ezzel kapcsolatban jogosan merült fel a 
kérdés, hogy Magyarország a Monarchián belül független állam-e vagy sem? A 
kérdésre akár pozitívan, akár negatívan válaszolunk, annak mindenképpen vannak 
alkotmányjogi vonatkozásai, mely egyértelműen kihat a közigazgatási jogra is. Ez-
zel kapcsolatban, pedig bármely átalakítás nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a 
megyék évszázadokon keresztül funkcionáltak az alkotmányosság védőbástyáiként, 
beleértve a nemzeti függetlenségünk védelmét is. 

A függetlenség körében való vizsgálódás során a kor szakértői három ügycso-
portot különítettek el, így megkülönböztettek tisztán belügyi ügyeket, közös ügye-
ket, valamint az alapvetően birodalmi érdekeknek alávetett ügyek csoportjait. 
Látnunk kell, hogy a közigazgatási ügyek jelentős csoportja – névleg – a belügyek-
hez tartozik, azonban ennyi idő elteltével elmondhatjuk: a megyék önkormányzati-
ságának jogai alárendeltek voltak a központi államhatalom célkitűzéseinek.16 

A kiegyezés ezen elvek mellett tehát alapvetően átszabta a kor közigazgatási 
arculatát, és kihatott megyénkre is. Az 1870. évi XLII. törvénycikk17 a köztörvény-
hatóságok rendezéséről az első olyan kódexszerű jogalkotási termék, mely (átfogó-
an) szabályozta a közigazgatásunk területét, és nem a feudalizmus szülötte. Ezen 
gondolatiság mentén láthatjuk a többi, e korban megfogalmazott közigazgatási esz-
me jogrendszerbe való beilleszkedését. 

Az első törvényhatósági szabályozás főbb elemei – a középszintű államigazga-
tásra vonatkozóan a következőek:18 

- Tükrözi a kor centralista eszméit. 
- Látszólag széleskörűen bánik az önkormányzati jogok kiosztásával, azonban 

a Kormány túlsúlya, illetve az önkormányzatok alárendelt helyzete egyér-
telműen kivehető. 

                                                 
15SZIKLA GERGŐ: Bihar és Hajdú vármegyék és Hajdú-Bihar megye közigazgatási beosztásának törté-
nete 1850–2013. Bihar és Hajdú megye… 
16SZAMEL: i. m., 27–37. 
17http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5448 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
18BARTA: i. m., 54–56. 
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- A Kormány egyértelmű túlsúlyának bizonyítéka a főispán, mint a központi 
végrehajtó hatalom törvényhatósági képviselője19, aki egy személyben kap 
személyzet és szervezet fölötti ellenőrzési és irányítási jogokat. 

- Egyértelműen megjelennek a szakigazgatási ágak (pénzügyi, oktatási, pos-
tai, közmunkai, honvédségi), melyek kihívást jelentenek a törvényhatóságok 
beosztását tekintve. 

 
Biharban az öt, nagy kiterjedésű járás önmagában már nem tudott megfelelni a 

kor követelményeinek, már nem tudta ellátni a megsokasodott közigazgatási és tör-
vénykezési feladatait, ezért felértékelődött a szakaszok szerepe. A járásonkénti 4-6 
szakasznak (egy főszolgabírói, a többi alszolgabírói) az 1860-as években többször is 
módosították a területét, folyamatosan keresve az ideális megoldást. 1872-ben meg-
szűntették a járásokat, és a szakaszokat szolgabírói szakasszá vagy járássá alakítot-
ták át. Számukat a korábbi 26–27-ről 20-ra csökkentették. (Bárándi, Belényesi, Be-
rettyóújfalui, Béli, Bihari, Derecskei, Élesdi, Érmihályfalvai, Magyarcsékei, Margit-
tai, Mezőkeresztesi, Mezőtelegdi, Micskei, Robogányi, Szalárdi, Szalontai, Székely-
hídi, Tenkei, Ugrai, Vaskohi.). Az 1876. évi XXIII.20 és az 1877. évi I. 
törvénycikkekkel21 felszámolták a kiváltságolt területek, köztük a Hajdúkerület tör-
vényhatósági különállását, és betagolták őket a vármegyerendszerbe.22 

A továbbiakban foglaltak értelmezéséhez szükséges azt vizsgálnunk, hogy ez a 
berendezkedés alapvetően milyen hatással volt a közigazgatás szervezetére és mű-
ködésére, azaz, hogy jó volt-e ez a rendszer? Ezzel kapcsolatban a vélemények nyil-
vánvalóan megoszlanak mind a mai, mind a korabeli tudósok körében. Kérdéses, 
hogy a közigazgatást lehet-e teljesen egyoldalúan működtetni, azaz hogy kivitelez-
hető-e a teljes állami akaratot közvetítő rendszer, mint a közigazgatás, vagy éppen 
ellenkező mintára létrehozható-e a teljesen önkormányzati alapon álló szisztéma. 
Magyary Zoltán nyomán elmondhatjuk, hogy a hibrid megoldás kivitelezhető, de 
csak oly módon, amennyiben az nem billen el egyik irányba sem teljes súllyal, va-
lamint a hatás- és feladatkörök felosztása legalább elégséges mértékben megtörténik. 
Elmondhatjuk, hogy minden más megoldás csak átmeneti, mely állítást nem csak 
elméletek, de a történelmi tények is alátámasztják. Ez volt a hibája a fent ismertetett 
berendezkedésnek is, hiszen a centralista törekvések nyomán kialakuló rendszerben 
a megyék önkormányzatisága háttérbe szorult, így társadalmi legitimitásuk megala-
pozatlan maradt.  

Az 1884. év elején az utolsó nagyobb átalakítást hajtották végre Bihar vármegye 
járási beosztásán. Az így kialakult szisztéma – kisebb módosításokkal – egészen 
1950-ig fennmaradt, még 1920 után is, csak ekkor már egy országhatár szelte ketté a 
vármegyét, de mindkét oldalán szinte teljes egészében megőrizték a korábbi járáso-
kat.23 

                                                 
19CZIZMADIA ANDOR: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. 
Bp., 1976. 109. 
20http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5736 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
21http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5765 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
22SZIKLA: i. m. Bihar és Hajdú megye…   
23 SZIKLA: i. m. Bihar és Hajdú megye…   



Kapás Bendegúz: Visszatekintés a magyarországi régiók… 

138 

A korszak második átalakítását – a középszintre vonatkozóan – a második tör-
vényhatósági törvény (1886. évi XXI. törvénycikk24) hozta, mely lényegi eleme a 
főispáni jogkör bővítése és erősítése volt. Egyértelműen megállapítható, hogy ez a 
jogi területen túlmutató, politikai eszköz volt a Kormány kezében, hiszen a főispán 
ekkortól képes volt az állami érdekek közvetlen érvényesítésére, megkerülve a tör-
vényhatósági bizottságot.25 

Ez a fajta közigazgatási hibrid, melyben együtt van jelen az állami akaratok 
képviselő főispán, illetve a részben állami akaratot képviselő közigazgatási bizott-
ság, többé-kevésbé jól adaptálódott Bihar vármegyében, hiszen a közigazgatási egy-
ségek beosztásáról, így a feladatellátás megvalósításáról a gyakorlatban még mindig 
a vármegye közgyűlése döntött, emiatt képes maradt minden az ő hatáskörébe utalt 
feladat relatíve hatékony ellátására. 

Időrendi sorrendben előrehaladva a következő változást Magyarország közigaz-
gatásában a trianoni békediktátum hozta, mely Biharra vonatkoztatva a Csonka-
Bihar vármegye létrejöttéért volt felelős. 

Általánosságban két dolgot mondhatunk el Trianon következményeképpen. Jel-
lemezte a kort a stabilizálódás, azonban megfigyelhető volt az ebből következő me-
revség is. A revans-vágy egyértelműen kedvezett a centralista törekvéseknek, azon-
ban a kibontakozó világválság révén elmondható, hogy a korban a közigazgatási 
reformok nem hoztak gyökeres és előremutató változást. A Csonka-Bihar vármegye 
beosztása egy jelentős átalakításon esett túl, melyet a 1923. évi XXXV. 
törvénycikk26 rendelt el.27 

A Magyar Népköztársaság alkotmányának 1949. augusztus 20-i kihirdetésével a 
korábbi vármegye megjelölés végleg megszűnt, és elindult a tanácsrendszer kiépíté-
se. A 4343/1949. (XII. 14.) M. T.28 sz. rendelettel pedig meghatározták az új me-
gyék nevét, székhelyét és területét (járások, települések), a megyék összevonásával a 
korábbi 25 helyett 19 megye (140 járás) jött létre, azaz kiépült a mai megyerend-
szerhez egy rendkívül hasonló konstelláció, mely feladatellátásában és hatáskörei-
ben azonban mégis gyökeres eltérést mutatott a mai formációtól. 

Bár a szakirodalom szerint a tanácsigazgatás a késő dualista igazgatási rendszer 
sémáját nagyban hordozza, azt mégis új tartalommal töltötte meg.29 A szocialista 
tanácsigazgatás szakít a polgári közigazgatás tendenciáival. A Szovjetuniótól gya-
korlatilag egy az egyben átemelt rendszer teljesen új és az eddigiektől merőben elté-
rő értékeket hordoz, mint: 

- A hatalom egységének elve, mely értelmében az eddig ismert hatalmi ágak 
ugyan formálisan fennmaradtak30, azonban azok közhatalmi funkciójukat 

                                                 
24http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6214 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
25VARGA NORBERT: A főispáni tisztség bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban a 
köztörvény–hatósági törvény alapján. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor születésnapja tiszteletére. 
Szerk.: MEZEY BARNA –RÉVÉSZ MIHÁLY. Bp., 2006. 621. 
26http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7575 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
27SZIKLA: i. m. Bihar és Hajdú megye… 
28http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/470.html (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
29SZAMEL: i. m., 139. 
301949. évi XX. törvény III.–VII. fejezet. 
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tekintve kiüresedtek. A hatalom így egy kézben, egységes módon összpon-
tosulhatott, amelynek a közigazgatás is alá volt rendelve.31 

- A demokratikus centralizmus elve32, mely a legegyszerűbben megfogalmaz-
va, és a középszintű közigazgatásra vonatkoztatva a tanácsi rendszeren belül 
egyszerre érvényesítette a népképviselet (semmiképpen sem az önkormány-
zatiság) és a központosítás komponenseit.33 

- A tanácsrendszer jogfejlődésében később megjelenő kettős alárendeltség el-
ve, mely szerint a végrehajtó bizottságok nem csak saját tanácsuknak, egy-
szersmind a fölöttük álló végrehajtó bizottságoknak is alá vannak vetve. 

 
A rendszer egy többszintű, a központi akaratot közvetítő hálózat volt, mely hie-

rarchikusnak és kötöttnek tekinthető. Az említett többszintűség legnagyobb ellentét-
párja nyilvánvalóan a helyi és a megyei tanácsok létében állott. Ezzel kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy amikor a „tanácsrendszer terhe” lekerül a magyar köz-
igazgatásról, az abban mutatkozott meg, hogy mivel ebben a rendszerben a megyék 
súlya és a helyi tanácsok alávetettsége rengeteg szembenállást okozott városi és 
megyei szint között, a politikai alkufolyamat eredményeképp a megyei önkormány-
zatok gyakorlatilag teljesen súlytalanná válnak. 

Ennél azonban többet jelentett a tanácsrendszer. Jelen korra való kihatására te-
kintettel mélyebb vizsgálatot érdemel. Több szakirodalmi értekezés pontos és tömör 
leírást ad a tanácsrendszer egyes korszakairól, azokat általában a főbb jogi normák-
hoz rendelve. A berendezkedés szakasziról és az egyes szakaszok főbb jellemzőiről 
legegyszerűbben egy négyes korszakolás segítségével kaphatunk hű képet.34 

- 1950–54 között az első korszak az 1950. évi I. törvény35, azaz az első ta-
nácstörvény korszaka. Általánosan elmondható erről az időszakról, hogy a 
későbbi fejlesztések alapjául szolgáló pilléreket helyezi el, így többek között 
rendelkezik az intézmények felállításáról, és az azok között lévő szigorú hie-
rarchiáról. 

- A tanácsrendszer négyes felosztásában a második korszak 1954–65-ig tart. 
Ezt a korszakot az ekkor közigazgatásilag legmarkánsabb jogi normával, az 
1954. évi X. törvénnyel36, későbbi nevén a második tanácstörvénnyel jelle-
mezhetjük. Fontos megjegyezni, hogy a fentebb említett többszintű jelleg, 
mely miatt a jelenlegi megye kvázi „súlytalan” szerepe ebben a korszakban 
alakult ki. Ez nem véletlen, ugyan is a központi akarat a jogalkotáson ke-
resztül ebben a korszakban billentette el a megye és helyi tanácsok viszo-
nyát, és innentől datálhatjuk a megye teljes dominanciáját. 

- A harmadik korszak 1965-től egészen 1971-ig tart, melyet az 1965. évi 8. 
törvényerejű rendelettel írhatunk körül. A keményvonalas szocializmus pu-
hulásával együtt megindult a tanácsrendszer formálódása is. Ekkor felismer-

                                                 
31BIBÓ ISTVÁN: Az államhatalmi ágak elválasztása egykor és most. Bibó István összegyűjtött munkái 2. 
Bern, 1992. 541–559. 
32Lásd BEÉR JÁNOS: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése. Bp., 1962. 81–85. 
33BARTA: i. m., 87–88. 
34BARTA: i. m., 88-89. Lásd még: BÁLINT TIBOR: A magyar tanácsrendszer fejlődése. Bp., 1984. 3–27. 
35http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=6&f=8365 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
36http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=6&f=8365&param=8410 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 



Kapás Bendegúz: Visszatekintés a magyarországi régiók… 

140 

ték, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeképpen elkerülhetet-
len a közigazgatás, így a tanácsrendszer továbbfejlesztése. 

- A tanácsrendszer negyedik, egyben utolsó korszaka 1971-től, a szocialista 
államszervezet bukásáig tartott. Ebben a korszakban indult meg a tanácsok 
„organikusnak” titulálható fejlődése, melynek keretében egyfajta demokrati-
zálódás indult meg, melyben helyet kapott a tanácsok önállóságának fokozá-
sa is. 

 
Az 1971-es III. Tanácstörvénnyel37 megszűntették a járási testületeket, és helyü-

ket a megyei tanácsok járási hivatalai vették át ugyanazokkal a feladatkörökkel. 
1977-ben újabb községekből szerveztek közös tanácsokat, vagy csatolták már meg-
lévőkhöz. Ebest például a Hajdúszoboszló városkörnyékhez osztották be.38 

Mint a fenti kísérletekről, a tanácsrendszer koncepciójáról is kötelesek vagyunk 
véleményt alkotni. Összességében a tanácsrendszerről elmondhatjuk, hogy eszközeit 
és szemléletmódját tekintve ma egy illegitim, diktatórikus berendezkedésű igazgatá-
si struktúraként tekintünk rá. Helyes-e ez a hozzáállás? Nos, ha a ma elfogadott köz-
igazgatási alapelveket vetítjük rá ezekre az évekre, akkor joggal mondhatjuk, hogy a 
fenti megállapítások egytől-egyig igazak. Azonban ezek mellett érdekes adalék lehet 
az elképzelés, miszerint a tanácsrendszerben folytatódott volna az 1971-ben indult 
„organikus fejlődési folyamat”. Az organikus fejlődés kiterjesztett ideája nélkül is 
elmondható azonban, hogy a rendszer annak ellenére is, hogy komoly demokratikus 
deficittel rendelkezett, már ekkor is fejlettnek tekinthető igazgatási szempontból. 
1980-ban felmerült a rendszer továbbfejlesztése még egy lépésben, ez azonban olyan 
változtatásokat követelt volna, melyek alapjaiban alakították volna át azt. Ennek az 
elgondolásnak azonban véget vetett a rendszerváltás, mely egy új közigazgatási éra 
alapjait hozta el.39 

A fenti kép tehát kisebb változtatásokkal ugyan, de a rendszerváltásig megállta 
helyét. A szocialista rendszer bukását követően, 1990-ben rendkívül rövid idő – alig 
5 év leforgása – alatt a centralizált állammodellből egy ugyan hibákkal küszködő, de 
működő demokratikus állam alakult ki.40Az átalakulásnak nem csak következménye, 
de előfeltétele is volt a végrehajtó hatalom új alapokra helyezése. Az előbbi tétel-
mondat jogszabályi hátterét a 1989. évi XXXI.41 és az 1990. évi LXV. törvények42 
adták. Előbbi az Alkotmány módosításával megszüntette a centralista államhatalmat, 
utóbbi pedig felállította a jelen formájában is létező duális közigazgatást. Utóbbi 
rendszer egy tudatosan tervezett struktúra volt, mely levonta az előző két rendszer 
hibáiból a tanulságot, azokból tudatosan emelt át és zárt ki elemeket. Ezeket a tulaj-
donságokat pedig megfontoltan, külföldi módszerektől nem elzárkózva ötvözte.43 
                                                 
37http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=6&f=8414&param=8482 (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
38SZIKLA: i. m. Bihar és Hajdú megye… 
39KILÉNYI GÉZA: A tanácsi szakigazgatási szervezet továbbfejlesztésének tudományos vizsgálata. A 
közigazgatás fejlesztése. Bp., 1976. 10–11. 
40STUMPF ISTVÁN: A középszintű közigazgatás helye és szerepe. Magyar Közigazgatás, (2001) 2. sz. 65.  
41http://eudo-citizenship.eu/NationalDB/docs/HUN%201989%20%20XXXI%20%28original%29.pdf 
(a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
42http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=99000065.TV (a letöltés ideje: 2016. március 11.) 
43BALÁZS ISTVÁN: Magyarország közigazgatása. Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. 
Szerk.: SZAMEL KATALIN – BALÁZS ISTVÁN – GAJDUSCHEK GYÖRGY –KOI GYULA. Bp., 2011. 741. 
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Ennek keretében megszüntették a városkörnyékeket, a megyei önkormányzatok 
hatáskörét rendkívüli mértékben leszűkítették, a megyei jogú városokat pedig kivet-
ték a megyei önkormányzatok alól. Később több kísérlet is történt a megyei önkor-
mányzatok megerősítésére, viszont fokozatosan megjelennek a kistérségek és a több 
megyét magukba foglaló régiók. 

A fenti áttekintéssel szándékom a magyar közigazgatás középszintjének, annak 
fejlődésének bemutatása, tükrözve azokat Hajdú-Bihar megyére. Fontos teljes képet 
látnunk, hiszen így lehetünk képesek értékelni a folyamatot annak teljességében. A 
jelenkor, jelen állapotok pontos és tudatos felméréséhez szükséges a múlt, mintegy 
pillérrendszer vizsgálata. Ezek mellett megyénk közigazgatási beosztásának vizsgá-
lata mellett igyekeztem feltárni, milyen történeti, fejlődési nyomvonal mentén ala-
kult nemcsak megyénk, de a magyar középszintű közigazgatás, annak mely korsza-
kai voltak a legdominánsabbak, és melyekben honosultak meg olyan alapvetések, 
melyek a mai napig hatásukat éreztetik országunk sajátos igazgatási struktúrájára. 
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DEÁK VIKTÓRIA 
 
 

Észrevételek a jogos védelem újraszabályozásához 
 
 

Előszó 
 
A jogos védelem szabályozásának történetében a 2012. évi C. törvény (továbbiak-
ban: új Btk.) új fejezetet nyitott. E törvény hatálybalépése előtt, – leszámítva talán a 
2009. évi LXXX. törvény által eredményezett változásokat – még elmondható volt, 
hogy „a jogos védelem törvényi megfogalmazása az első büntetőtörvénykönyvünk 
megalkotása óta nem sokat változott.”1 Elég azonban csak a szemünkkel végigfutni 
a jogos védelem új szabályait, s rögtön láthatjuk, hogy ez a kijelentés többé nem 
állja meg a helyét.  

A jogos védelemre vonatkozó szabályozás terén több változás is történt az új 
Btk. hatálybalépésével. A szabályozás olyan mértékű változásokat eredményezett, 
hogy a Kúria Büntető Kollégiuma új jogegységi határozatot hozott, mely a Legfel-
sőbb Bíróság 15. számú irányelvének helyébe lépett.  

Tanulmányomban a jogos védelem szabályozásában bekövetkező változásokat 
mutatom be, kiemelt figyelmet fordítva a szituációs jogos védelem intézményének 
vizsgálatára, és ezzel összefüggésben az elhárításhoz szükséges mérték túllépésének 
kérdésére. Ennek során elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen 
változásokat eredményezhet a szituációs jogos védelem intézményének törvénybe 
iktatása. Mivel e tekintetben kialakult ítélkezési gyakorlatról még nem beszélhetünk, 
ezért a kérdés megválaszolása érdekében átvizsgáltam a Debreceni Ítélőtábla jogos 
védelem tárgyában 2006. óta hozott anonimizált határozatait. Az 1978. évi IV. tör-
vény (továbbiakban: régi Btk.) hatálya alatt született ítéletek esetén azt vizsgáltam, 
hogy változatlan tényállás mellett, eltérő döntést eredményezne-e, ha nem a régi, 
hanem az új Btk. és a 4/2013. BJE alkalmazásával hozna határozatot a bíróság. 
Mindezek után pedig – figyelemmel az új Btk. alapján hozott ítéletekre is – levon-
tam következtetéseimet arra vonatkozóan, hogy jogosak-e a megdönthetetlen véle-
lem felállításával kapcsolatos aggályok, illetve, hogy valóban alkalmas lehet-e az új 
szabályozás a joggal való visszaélésre.  
 
 
Az új Btk. által hozott változások 
 

Az első, ám nem lényeges változás, hogy míg a törvényszövegek eddig vala-
mely személy büntetőjogi felelősségéről, büntethetőségéről rendelkeztek, addig az új 

                                                 
1HORGOSI GYÖRGY: A hivatalos személy büntetőjogi védelme a jogos védelem intézmények tükrében. 
Belügyi szemle, 1974. (12) 10. sz. 72–77. 
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Btk. a cselekményhez fűzi a büntetendőséget, vagy annak akadályát. Mivel jogtalan 
támadás esetén a személy önkéntelenül cselekszik, a saját vagy mások érdekében 
kénytelen elhárító magatartást tanúsítani, így a hangsúly nem a személyen, és az ő 
bűncselekményhez való tudattartalmán, hanem a cselekményen van.2  

Lényegesebb változásokat hozott az új Btk. a szükségesség és arányosság kér-
désének terén. A jogalkalmazói gyakorlatnak hála, mely hosszú ideig megkövetelte 
a szükségesség mellett az arányosságot is, talán nem is véletlen, hogy az új Btk. 
tervezete eredetileg tartalmazta az arányosság fogalmát,3 mellyel legalizálhatta vol-
na ezt a gyakorlatot. A tervezet szövege azonban megosztotta a témában publikáló 
szerzőket. Míg egyesek az egységes jogalkalmazás elősegítése és a téves jogirodal-
mi álláspontok megjelenésének elkerülése végett indokoltnak tartották az arányosság 
megjelenését a törvényi definícióban,4 addig mások az arányosság fogalmának teljes 
elvetését szorgalmazták.5 Az arányosság szó végül nem került be a törvény szöve-
gébe, melyből arra lehet következtetni, hogy a törvény a kialakult joggyakorlatot 
továbbra sem kívánja a jogszabályban megjeleníteni. A jogalkotó tehát nem legali-
zálta az ítélkezési gyakorlatot, amiből arra lehet következtetni, hogy a védelmi cse-
lekmény egyetlen kritériuma a szükségesség.6  

A 4/2013. BJE szerint a szükségesség azt jelenti, hogy a védekezőnek a jogta-
lan támadás elhárításához enyhébb védekezési mód nem állt rendelkezésére, mint 
amelyet alkalmazott. Ha volt más, - enyhébb- mód az elhárításra, de annak megvá-
lasztásában a támadás okozta ijedtség vagy menthető felindulás a védekezőt meggá-
tolta, akkor a cselekmény büntetendő, de a védekező nem büntethető a túllépés mi-
att. A védekező cselekmény jogszerűségének egyetlen kritériuma tehát a 4/2013. 
BJE szerint a szükségesség. „A 15. Irányelv III. részének 4. pontjában az arányos-
sággal kapcsolatban kifejtettek a továbbiakban nem alkalmazhatók. Meghaladottá 
vált ugyanis annak vizsgálata, hogy az elhárító magatartás nem idézett-e elő arány-
talanul nagyobb sérelmet, mint amelyet a jogtalan támadás okozott volna. Ennek az 
elvárásnak törvényi alapja korábban is hiányzott, a hatályos szabályozás pedig tu-
datosan mellőzte az arányosság fogalmának megjelenítését.”  Ebből következik, 
hogy a meg nem jelenített fogalom a szükségesség kritériumából vezethető le, s csak 
azon belül bír jelentőséggel. A túllépésért a védekező csak akkor felel, ha belőle a 
támadás ijedtséget vagy indulatot nem váltott ki, s az enyhébb elhárítási módot tuda-
tosan tette félre, amikor a súlyosabb kimenetelűt választotta, mivel így a jogos vé-
delmet a megtorlás eszközeként alkalmazta, amire a jogintézmény nem ad felhatal-
mazást. Az arányosság fogalma tehát továbbél, de nem az LB. 15. számú irányelvé-
                                                 
2ZSÁLEK HENRIETT: A jogos védelem jelenleg hatályos és a 2013. év július hó 1. napján hatályba lépő 
új törvényi szabályozásának összehasonlító elemzése. Themis, 2013. június, 403–422. 
3A tervezet szövege szerint: 24.§ (2): „Nem büntethető az sem, aki az elhárítás arányos mértékét ijedt-
ségből vagy menthető felindulásból lépi túl.” 
4Ezt vallja többek között Belovics Ervin. Lásd BELOVICS ERVIN: Gondolatok a jogos védelem körében 
kiejthető védelmi cselekményről., Rendészeti szemle, 2007. (55) 7–8. sz. 105–123. 
5Ezen a véleményen van Ujvári Ákos. Bővebben lásd: UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem megítélésének új 
irányai. Bp., 2009. 217., UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései. Bp., 
2008. 8. 
6BELOVICS ERVIN : A jogos védelem új rendszerének kialakulása a magyar büntetőjogban. Kriminoló-
giai tanulmányok, 2013. 50. k. 193–205. 
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ben foglalt tartalommal. A szükségességen belül az arányosság vizsgálata továbbra 
is megkerülhetetlen marad, mivel az új Btk. 22.§(3) bekezdése szerinti szükséges 
mérték túllépésének vizsgálatához ez nélkülözhetetlen lehet.7 

A legnagyobb változást az ún. szituációs jogos védelem intézménye jelenti. Az 
új Btk. a 22.§(2) bekezdésében8 megdönthetetlen vélelmet állít fel az itt rögzített 
esetekre. Amennyiben a jogtalan támadás e módok valamelyikén történik, úgy a 
támadást úgy kell tekinteni, hogy a megtámadott élete ellen irányult, s az elhárító 
magatartás arányosságának vizsgálata szükségtelen. Így a jogtalan támadás ab ovo 
élet elleni támadássá nyilvánítása jogszerűvé teszi a támadó életének kioltásával járó 
magatartást akkor is, ha a támadás a konkrét szituációban nem az élet ellen irányult,9 
vagy ha az ilyen módon való elhárítás az adott helyzetben nem volt szükséges.10 A 
4/2013. BJE rögzíti, hogy a törvény által meghatározott esetekben a támadó konkrét 
szándékának további vizsgálata nem szükséges. A jogegységi határozat mindezt 
azzal indokolja, hogy a jogtalanul megtámadottak a támadóhoz képest többszörös 
hátrányban vannak, mert a támadó dönti el a támadás célját, helyét, idejét és módját. 
A védekezőt mindez felkészületlenül éri, és ezért az esetek többségében kiszolgálta-
tott helyzetben van. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a jogtalan 
támadás éjjel, felfegyverkezve, fegyveresen vagy létszámfölényben levő támadók 
által történik.  

k 
Az új szabályozás kritikái  
 
Az új szabályozást számos kritika érte. A törvény hiányosságai között említhető, 
hogy adós maradt a támadás fogalmának a pontosításával, továbbra sem tisztázott az 
a kérdés, hogy jogellenes mulasztás vagy a támadó ideiglenes passzív magatartása 
alapja lehet-e a jogos védelmi helyzet megállapításának.11 Ezt a hiányosságot kikü-
szöbölendő, helyesebb lett volna, ha a „jogtalan cselekmény” kifejezés került volna 
a törvény szövegébe.12 

                                                 
7UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem és az arányosság kérdései a 4/2013. Büntető jogegységi határozat 
tükrében. Magyar jog, 2014. (61) 4. sz. 214–218. 
8„A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha 

a) azt személy ellen 
aa) éjjel, 
ab) fegyveresen, 
ac) felfegyverkezve vagy 
ad) csoportosan követik el, 
b) az a lakásba 
ba) éjjel, 
bb) fegyveresen, 
bc) felfegyverkezve vagy 
bd) csoportosan történő jogtalan behatolás, vagy 
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.” 

9BELOVICS: A jogos védelem új rendszerének… 204. 
10BELOVICS ERVIN – GELLÉR BALÁZS – NAGY FERENC – TÓTH MIHÁLY: Büntetőjog I. 2012. 250. 
11PETROVICS ALETTA: A jogos védelem intézménye és aktuális kérdései. Bibó jogi és politikatudományi 
szemle, 2014. (2) 1. sz. 95-127. 
12MÉSZÁROS ÁDÁM: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. Pécs, 2012. 153. 
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Belovics Ervin szerint a jogos védelemmel kapcsolatban bekövetkezett változások, 
mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás területén egyértelműen a megtáma-
dott érdekeit kívánják védelmezni azzal, hogy a támadás minden kockázatát a táma-
dóra hárítják. Ugyanakkor rámutat arra is, hogy az új szabályozás nem teljesen ko-
herens, hiszen az arányosság fogalma a hagyományos jogos védelem szabályozásá-
nál sem szerepel, így ott is csak a szükségesség az egyetlen megkívánt kritérium. 
Ebből adódóan pedig felesleges volt a Btk. 22.§(2) szerinti szabályozás, hiszen ha a 
feltételek között az arányosság egyik esetben sincs nevesítve, akkor indifferens, 
hogy mire irányult a támadás, és milyen eredményt idézett volna elő a védekezés.13  
A 4/2013. BJE azonban kitér erre a látszólag ellentmondásos helyzetre, s rögzíti, 
hogy a törvény indokolása szerint a jogalkotói akarat világos célkitűzése a súlyos, 
erőszakos bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés biztosítására, a jogos vé-
delmi helyzet kiszélesítése. A jogalkotó tehát a jogos védelmet tágítani, nem pedig 
szűkíteni kívánta. A 22.§(2) bekezdésének törvényi vélelemmel megerősített esetei 
ezért nem rontják le a korábbi ítélkezési gyakorlat által kimunkált és követett azon 
elvet, mely szerint – a védett jogtárgyak egyenrangúságára figyelemmel – az élet 
elleni támadással szemben a védekezés szükséges mértéke nem léphető túl. Ennek 
hangsúlyozása azért fontos, mert a 22.§(2) bekezdésében megkívántak nélkül is a 
22.§(1) bekezdése szerinti szabályozás alapján megállapított jogos védelem sem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy az élet elleni támadást a védekező a támadó életé-
nek kioltásával hárítsa el. Ugyanakkor itt szerephez jut az arányosság kérdése, hi-
szen ebben az esetben vizsgálandó, hogy mi okozta az elhárításhoz szükséges mér-
ték túllépését, s büntetlenséget csak abban az esetben eredményez, ha annak oka 
ijedtség vagy menthető felindulás. 

Jómagam helyeslem, hogy az új szabályozás minden kockázatot a támadóra hárít, 
s egyetértek azzal, hogy a jogalkotó a jogos védelmi helyzetben cselekvő személy 
szempontjait helyezi előtérbe. A támadás során érzelmi állapotában megzavart meg-
támadottól nem várható el ugyanis, hogy természetes indulatát, ijedtségét az adott 
helyzetben objektíven értékelje, s a támadással arányban állóan cselekedjen.14  

A jogos védelem új szabályait viszont számos támadás érte azért, mert sokan tar-
tanak attól, hogy az arányosság vizsgálatának a fent említett esetekben történő kiik-
tatása visszaélésekre adhat alkalmat. Az új Btk. viszont nem tartalmaz olyan garan-
ciális szabályokat, melyek kizárnák vagy korlátoznák a visszaélés lehetőségét.15 
Tartani lehet ugyanis attól, hogy megfelelő elszántság és előkészület mellett, bárki 
teremthet magának szituációs  jogos védelmi helyzetet, s így ez a jogintézmény a 
bosszú eszközévé válhat.  

Egy javaslat szerint megoldást jelenthetne, ha csak „ellenkező bizonyításig” kel-
lene úgy tekinteni a támadást, hogy az élet ellen irányult, mert ezzel a megdönthető 
vélelemmel ki lehetne zárni az igazságtalan döntések megszületését, és a bírói mér-
legelés lehetőségének szükségtelen korlátozását.16 Hasonló javaslatot fogalmazott 
meg Petrovics Aletta is, aki szerint helyesebb volna, ha az új Btk. 22.§(2) bekezdé-
                                                 
13BELOVICS: A jogos védelem új rendszerének… 205. 
14ZSÁLEK: i. m., 418. 
15PETROVICS: i. m., 115. 
16POLGÁR ANDRÁS: A jogos védelem és a végszükség napjaink ítélkezési gyakorlatában, Büntetőjogi 
tanulmányok, 2013. (14) 14/2. k. 3–39. 
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sében rögzítésére kerülne, hogy az elhárító magatartást akkor kell arányosnak tekin-
teni, ha a történések egész folyamatát figyelembe véve a védekező alapos okkal 
feltételezhette, hogy a jogtalan cselekmény az életének kioltására is irányul.17 Ez a 
rendelkezés ugyanis kifejezésre juttatná a jogalkotó eredeti szándékát, mely kitágí-
taná a védekező lehetőségeit, és a jogtalan cselekmény kockázatát a támadóra hárí-
taná, de ugyanakkor biztosítaná, hogy a bíróság vizsgálja, és mérlegelje a konkrét 
eset egyedi körülményeit is. A megdönthetetlen vélelem ugyanis mesterségesen 
kiszakít a bírói mérlegelés köréből olyan helyzeteket, amelyek csak egyedi vizsgá-
lattal ítélhetőek meg helyesen, s ezzel adott esetben büntetlenséget ad egy, a támadó 
magatartását messze túlreagáló személynek.18  

A fenti véleményekkel részben egyetértek, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a ki-
terjesztett jogos védelem intézményének nagyon leegyszerűsített értelmezése vezet-
het csak arra az álláspontra, hogy ezekben az esetekben bírói mérlegelés teljes egé-
szében ki van zárva. Igaz, hogy a szükséges mérték kérdését valóban nem kell vizs-
gálnia a bíróságnak, de mérlegelésnek annyiban van helye, hogy a kiterjesztett jogos 
védelem feltételeit a bíróságnak mérlegelnie kell.19 Ez alatt pedig nem pusztán any-
nyit kell érteni, hogy az új Btk. 22.§(2) bekezdése szerinti valamely körülmény meg-
létét kell a bíróságnak vizsgálni, hanem azt is, hogy a jogos védelem általános felté-
teli fennállnak-e. Ha tehát X, hajnali egy órakor álmatlanul forgolódik, mert eszébe 
jutott, hogy már egy hete vissza kellett volna adnia a szomszédjának a tőle kölcsön-
kért kaszát, s lelkiismerete megnyugtatása végett azonnal átmegy hozzá a kaszával, 
ahol a szomszéd lelövi, akkor sem tartom elképzelhetőnek, hogy a  bíróság minden 
további nélkül felmentené a szomszédot az ellene emelt emberölés bűntettének vádja 
alól, pusztán azért, mert történetesen éjszaka volt, X pedig fel volt fegyverkezve.  
 
 
Az új szabályozás az ítélkezési gyakorlat tükrében 
 
A fentiekből kiderül tehát, hogy az új szabályozást több kritika is érte. Több szerző 
aggódik amiatt, hogy a megdönthetetlen vélelem felállítása visszaélésekre adhat 
okot, mely által a jogos védelem intézménye a megtorlás eszköze lehet. Kritika érte 
az új szabályt amiatt is, hogy indokolatlan volt az arányosság vizsgálatának teljes 
elvetése a 22.§(2) bekezdésében rögzített esetekben, hiszen kétséget kizáró módon 
nem lehet bizonyítani, hogy a támadás tényleg az élet ellen irányult.  

Vajon tényleg túl nagy hatalmat adott a jogalkotó e megdönthetetlen vélelem 
bevezetésével a megtámadott kezébe? Valóban indokolt lenne a megdönthetetlen 
vélelmet megdönthetővé változatni? Valóban alkalmas lehet az új szabályozás a 
visszaélésekre? És ha igen, akkor mi módon lehetne ezt megakadályozni? Tekintet-
tel arra, hogy az új szabályok szerinti jogos védelemnek még nincs kialakult ítélke-
zési gyakorlata, ezért a kérdésekre a választ a múltbéli ítéletekben kerestem. Ennek 

                                                 
17PETROVICS: i. m., 123. 
18ZSÁLEK: i. m., 411. 
19Új Btk. kommentár I. kötet, Általános Rész (Szerk.: POLT PÉTER). Bp., 2013. 165.  
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során megvizsgáltam a Debreceni Ítélőtábla jogos védelem tárgyában hozott 
anonimizált határozatait, s azokból vontam le következtetéseimet.20 

Mindenekelőtt arra voltam kíváncsi, hogy a 22.§(2) által felállított megdönthe-
tetlen vélelem alkalmazása mennyiben változtatná meg a korábbi döntéseket, ezért 
főleg olyan határozatokat kerestem, ahol a vádlottat, (tehát a jogos védelmi helyzet-
ben lévő személyt) a korábbi törvény alapján elítélték az elhárításhoz szükséges 
mérték túllépése miatt, de az új Btk. alapján, a 22.§(2) bekezdés, illetve a 4/2013. 
BJE alkalmazásával felmentése lenne indokolt. Ilyen esetet azonban nem találtam. 
Átvizsgálva az ítélőtábla jogos védelemmel kapcsolatban fellelhető mintegy 50 ano-
nim határozatát, arra a megállapításra jutottam, hogy a szituációs jogos védelem 
bevezetésével kapcsolatos aggályok alaptalanok.  

Általánosságban elmondható, hogy a vádlottak és védőik a felmentés reményé-
ben előszeretettel hivatkoznak jogos védelemre akkor is, ha annak semmi alapja 
sincs. Számos esetben a kölcsönös és egyidejű támadás okozta a védelem álláspont-
jának elutasítását,21 de több olyan esettel is találkoztam, ahol már maga a jogtalan 
támadás, illetve az azzal fenyegető közvetlen veszély is hiányzott,22 ami pedig a 
jogos védelem megállapításának alapvető feltétele. Ezen feltételek vizsgálata pedig 
minden esetben alapvető, s akkor sem elhanyagolható, ha a tényállásban fellelhető 
valamely szituáció. Így hiába van az eset valamelyik szereplője felfegyverkezve, a 
kölcsönös és egyidejű támadások esetén mindkét fél a jogtalanság talaján áll, így a 
jogos védelem megállapításának nem lehet helye.23  

Ugyanez igaz az időbeli túllépés esetére is. Még ha eredetileg volt is jogos vé-
delmi helyzet, annak megszűnése után eredményesen már nem lehet rá hivatkozni, s 
ezt a Debreceni Ítélőtábla több esetében láthatjuk is.24 Ugyanakkor érdekes helyzet 
állhat elő akkor, amikor a támadó a támadást a 22.§(2) bekezdésének megfelelő 
valamelyik feltételnek megfelelően kísérli meg végrehajtani, de a megtámadott sze-
mély csak azután okoz sérelmet a támadójának, miután például a támadó földre ke-
rülése, vagy a támadó szándékkal való felhagyás eredményeként a jogos védelmi 
helyzet már megszűnt. A konkrét esetben a támadó késsel, - tehát felfegyverkezve,- 
támadta meg áldozatát, aki azután okozott sérelmet támadójának, hogy kicsavarta 
annak kezéből az eszközt. A bíróság időbeli túllépés miatt nem állapította meg javá-
ra a jogos védelmi helyzetet.25 A helyzet azért érdekes, mert a ma hatályos szabá-
lyok szerint, ha meg sem kísérelte volna támadója ártalmatlanítását, hanem élve a 
megdönthetetlen vélelem nyújtotta védelemmel azonnal megöli, akkor nem lenne 
büntethető. 

Ez a probléma azonban inkább csak elméleti jellegű, az általam átvizsgált ese-
tek között ugyanis nem akadt olyan, ahol az elhárító magatartás a támadó életébe 
került volna. Az azzal kapcsolatos félelmek tehát, hogy a megtámadott személyek 

                                                 
20Az általam vizsgált anonim határozatok megtalálhatóak a következő linken: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara (a letöltés ideje: 2015. november 2.) 
21Lásd: Bf. 278/2012/5. szám, Bf. 529/2009/7. szám, Bf. 488/2008/5. szám, Bf. 14/2014/3. szám, Bf. 
736/2010/9. szám, Bf. 427/2014/3. szám. 
22Lásd: Bf. 474/2008/5. szám, Bf. 520/2011/7. szám, Bf. 729/2013/5. szám. 
23Lásd: Bf. 456/2007/3. szám. 
24Lásd: Bf. 336/2010/8. szám, Bf. 413/2010/3. szám. 
25Bf. 693/2008/6. szám. 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara
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ezek után majd a megdönthetetlen vélelem mögé bújva gyakrabban fogják megölni a 
támadójukat, teljesen alaptalanok. 

Azoknak pedig, akik visszaélésszerűen szeretnék alkalmazni a jogos védelem 
szabályait, azoknak nincs szükségük a 22.§(2) bekezdésére. Az általam vizsgált ese-
tek között ugyanis nem volt olyan, ahol a régi Btk. szabályai szerint elítélték a ter-
heltet az elhárításhoz szükséges mérték túllépése miatt, de az új Btk. szabályai fel-
mentéshez vezetnének. Három esetet találtam,26 ahol a bíróság úgy ítélte meg, hogy 
az elhárító magatartás nem volt arányos, de a 22.§(3) bekezdését27 alkalmazva mégis 
felmentő ítéletet hozott. Annak tehát, aki vissza akar élni a jogos védelem intézmé-
nyével, mindössze annyit kell bizonyítania a bíróság előtt, hogy az elhárítás szüksé-
ges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépte túl, s nincs szüksége 
arra, hogy a 22.§(2) bekezdésének megfelelő körülményeket teremtsen magának.  

Úgy vélem tehát, hogy a 22.§ (2) bekezdésének elhanyagolható a gyakorlati je-
lentősége, amit az is bizonyít, hogy az általam vizsgált ügyek közel felében már az 
új Btk. hatályba lépését követően hozott ítéletet a bíróság, s egyetlen esetben sem 
merült fel a szituációs jogos védelem alkalmazásának lehetősége. Felmerül tehát a 
kérdés, hogy miért volt szükség egyáltalán a 22.§(2) beiktatására, ha a 22.§(3) al-
kalmazása is ugyanarra az eredményre vezetne.  

Nem tartom véletlennek, hogy a jogalkotó éppen az éjjel, a fegyveres, a fel-
fegyverkezve és a csoportos elkövetés eseteit emelte be a törvénybe. A kutatásaim 
során ugyanis azt tapasztaltam, hogy a támadók előszeretettel támadnak ezeken a 
módokon – Debrecenben és környékén különösen a késes támadás elterjedt – a sér-
tettek viszont gyakran nem tudtak élni a jogos védelem jogával, s kénytelen voltak 
elszenvedni az őket ért jogtalan támadásokat.28 Így például az a sértett is, aki a vád-
lott lakására ment fegyvertelenül, s a köztük kialakult szóváltást követően a vádlott 
leszúrta. A sértett életét vesztette, noha ő maga nem tanúsított támadó magatartást.29 
Az az eset pedig, melyben a vádlottak éjjel és felfegyverkezve törtek be a sértett 
lakásába, ahol a sértettet bántalmazták30 – s ezt követően még ők hivatkoztak jogos 
védelemre – úgy hiszem, hogy kiválóan példázza, miért látom indokoltnak e szakasz 
törvénybe iktatását. Helyeslem ugyanis, hogy a jog legalább a lehetőséget megadja 
az állampolgárok számára ahhoz, hogy bármilyen módon védelmezzék személyüket 
vagy vagyonukat, még akkor is, ha a tapasztalat azt mutatja, hogy erre gyakran nem 
képesek. 
 
 
Összegzés 
 
A magyar jogrendszer egyik legrégibb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező 
jogintézménye a jogos védelem. Bár a jogos védelemre vonatkozó szabályok, mint-
egy száz éven keresztül nem estek át lényeges változásokon, a 2012. évi C. törvény 
új fejezetet nyitott a szabályozásában.  
                                                 
26Bf.212/2011/4. szám, Bf. 174/2010/3. szám, Bf. 282/2014/5. szám. 
27„Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl.” 
28Lásd: Bf. 542/2010/8. szám, Bf. 747/2012/4. szám, Bf. 442/2010/4. szám, Bf. 208/2008/25. szám. 
29Bf. 546/2010/7. szám. 
30Bf. 542/2010/8. szám. 
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A legnagyobb változást minden kétséget kizáróan az új Btk. 22.§(2) bekezdése, 
a szituációs jogos védelem törvénybe iktatása, az elhárításhoz szükséges mérték 
túllépésének terén bekövetkezett változás eredményezte. Mivel a 22.§(2) bekezdésé-
ben rögzített esetekben az arányosság kérdése nem vizsgálható, indokolttá vált a 
4/2013. BJE megalkotása, mely eredményesebben szolgálja a jogos védelem új sza-
bályainak helyes alkalmazását, mint a korábbi LB 15. szám III. pontja. Mivel az új 
szabály megdönthetetlen vélelmet állít fel arra az esetre, hogy a rögzített feltételek 
mellett megvalósuló támadást az élet ellen irányuló támadásnak kell tekinteni, a 
szabályozást számos kritika érte. A legtöbb kritika szerint a szabály alkalmat adhat a 
joggal való visszaélésre, s túl nagy hatalmat ad a megtámadott kezébe, amikor felha-
talmazza a támadó életének kioltására még azokban az esetekben is, amikor kétséget 
kizáró módon nem állapítható meg, hogy a támadás valóban a megtámadott élete 
ellen irányult.  

Áttekintve a Debreceni Ítélőtábla elmúlt nyolc évben hozott, jogos védelemmel 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát, arra a következtetésre jutottam, hogy a fenti aggá-
lyok alaptalanok. 

Egyrészt, általánosságban elmondható, hogy a jogos védelem kérdése leggyak-
rabban akkor merül fel, amikor a terheltek és védőik minden alap nélkül hivatkoz-
nak rá a felmentő ítélet reményében. A legtöbb esetben a jogos védelmi helyzetet 
már eleve kizárta a jogtalan támadás hiánya vagy a kölcsönös támadás. 

Másodszor, több mint ötven esetet vizsgáltam meg, s ezek között nem akadt 
egyetlen olyan sem, ahol a terheltet a régi Btk. szabályai alapján elítélték volna az 
elhárításhoz szükséges mérték túllépése miatt, de az új Btk. 22.§(2) alapján felmen-
tése lenne indokolt. Mindebben kiemelt szerepe van a 22.§(3) bekezdésének, tehát 
annak, hogy az elhárításhoz szükség mérték túllépése még mindig büntetlenséget 
eredményez annak, aki a szükséges mértéket ijedtségből vagy menthető felindulás-
ból lépi túl.  

Végezetül pedig, arra való tekintettel, hogy kutatásom során nem találkoztam 
olyan esettel, ahol a jogtalan támadás elhárítása a támadó életébe került volna, indo-
kolatlannak tartom az attól való félelmet, hogy eztán jogos védelemre hivatkozva 
tömegesek lesznek az emberölések, a bíróság pedig vakon követve a törvény betűit, 
minden további nélkül felmenti azokat a személyek, akik megfelelő körülmények 
között hajtották végre tettüket.  
 
 
 
 
 
 
 



Régiókutatás Szemle 
 

151 
 

 
 

SZABÓ ZSANETT 
 
 

Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság alakulása a Debreceni 
Ítélőtábla ítélkezési gyakorlatának tükrében1 

 
 
 
Az alkotmányos szabadság egyik legfőbb követelménye a személyes szabadság, így 
különösen fontosak azok a törvények, melyek az egyéni szabadság védőbástyáit 
képezve meghatározzák azon eseteket, és formákat melyek szerint valamely állam-
polgár szabadságától ideiglenesen, sőt élethosszig megfosztható. Ezen szabályokat 
pedig elsősorban a bűnvádi eljárás szabályai alkotják, ugyanis olyan intézkedéseket 
tartalmaznak, amelyeknek bárki - az akaratán kívül is - alárendelve van. A szemé-
lyes szabadság fontos biztosítékai a büntetőjogi alapelvek, úgy, mint a nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege, az ártatlanság vélelme, és a védelemhez való 
jog elve.2 Büntető hatalom azonban mindig végső eszköz, ultima ratio, amelyet 
használni csak takarékosan és ritkán kell, mindig a jogos cél eléréséhez szükséges 
mértéknek megfelelően.3 Vitán felüli, hogy az államnak kétségbe nem vonható joga 
van ahhoz, hogy egyes polgárai személyes szabadságának jogkörébe nyúljon abból a 
célból, hogy a bűnös elnyerhesse méltó büntetését, illetve hogy a büntetőeljárás si-
kere biztosítva legyen, azonban az ultima ratio elve mentén ennek a korlátozásnak 
mindig szükségesnek és arányosnak kell lennie az elérni kívánt célhoz képest. Fon-
tos garancia továbbá, hogy e szabadságjog korlátozásának esetei és módja törvénybe 
legyenek iktatva.4 

Természetesen a Bűnvádi Perrendtartás (1869. évi XXXIII. tc.) rendelkezései 
között is megtalálhatjuk azokat, amelyek a személyes szabadságot közvetlenül kor-
látozzák. Ide tartozik az előzetes letartóztatás, valamint a vizsgálati fogság intézmé-
nye, amelyet a Bp. 141–168. §§ szabályoznak. 

Mindkét intézmény esetében, ha a részlet szabályokat vizsgáljuk, akkor megál-
lapíthatjuk, hogy a jogalkotó a terhelt érdekében rengeteg garanciális elemet épített 
be, erre pedig azért volt szükség, mert ebben az időben a személyes szabadsághoz 
való jog érvényesülése már következetesen kialakított és érvényesített alapja volt a 
büntetőeljárásnak. A büntetőeljárás és az alapjogok között tehát igen szoros kapcso-
latot vélhetünk fölfedezni, ugyanis a büntetőeljárás során érvényesülő igazságszol-
                                                 
1A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergen-
cia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
2BALOGH ZSOLT – SOHIDA TAMÁS: Alkotmányjog –Alapjogok. Bp., 2011. 24. 
3EKMAYER ÁGOST: A büntető hatalom tárgyáról. Jogtudományi Közlöny 1868. 3. évf. 9. sz. 70. 
4VARGHA FERENC: Az előzetes letartóztatás, s a személyes szabadság megsértése. Jogtudományi Köz-
löny 1889. 24. évf. 30. sz. 237. 
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gáltatási érdek állandó ellentétben áll az egyéni jogok érinthetetlenségének érdeké-
vel, mert az eljárás sikeres lefolytatása a legtöbb esetben megkívánja, hogy az egyé-
nek személyes jogai valamilyen mértékben korlátozva legyenek. Mely ütközés fel-
oldása érdekében egyik oldalnak sem lehet teljes túlsúlyt engedni, így a jogalkotó-
nak a kompromisszumos megoldás érdekében különböző garanciális elemeket kell 
beépítenie a törvényi rendelkezésekbe. 

Alapvetően érvényesül büntető eljárásjogunkban az az elv, hogy senki szabad-
sága nem korlátozható addig, míg a bíróság a bűnösségét meg nem állapítja.5 
A kiinduló pont, tehát ez az elv, de a szabadságtól való megfosztásnak, illetve a 
szabadság korlátozásának különböző fokozatai és formái lehetnek. A legtipikusabb 
ezek közül a büntetés végrehajtási intézetben töltött büntetés, amit bíróság szab ki 
meghatározott eljárási szabályok szerint olyan cselekmény elkövetéséért, amit a 
törvény előzetesen bűncselekménynek nyilvánított. Ennek legfontosabb garanciája, 
hogy csak jogerős ítéletben lehet megállapítani. Ebben az esetben a szabadsághoz 
való jog korlátozása tehát kellően megalapozott lesz.6 

Azonban egy büntető eljárásban, még az ítélethozatalt megelőzően is szükség 
lehet a büntető eljárás alá vont személy szabadságjogának korlátozása. Az előzetes 
letartóztatás és a vizsgálati fogság olyan büntetőeljárási kényszerintézkedés, amely 
jogerős bírói ítélet nélkül vonja el a terhelt személyes szabadságát.7 Tehát azon az 
elven, hogy senki szabadsága nem korlátozható addig, amíg bűnösségét a bíróság 
meg nem állapítja a Bp. rendelkezései célszerűségi okokból rést üt az említett két 
intézmény által. Ahhoz azonban, hogy ez ne legyen alkotmányellenes a jogalkotó-
nak különböző garanciális elemeket kellett beépítenie a törvényi szabályozásba. 

Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság két célt szolgálhat; egyrészt, ga-
ranciát biztosít az ítélet végrehajtásában azáltal, hogy megakadályozza a terhelt eset-
leges elszökését, valamint biztosítja, hogy ne álljon fenn annak a veszélye, hogy az 
eljárást a terhelt távollétében ne lehessen lefolytatni.  

A szabadsághoz való jog korlátozására általában háromféle ok mentén kerülhet sor: 
1. a terhelt szabadságának korlátozása azért indokolt, mert vélelmezhető, hogy 

szabadlábon hagyása esetén, a bizonyítékok beszerzését gátolná, megakadá-
lyozná; 

2. a büntetés végrehajtása elől nagy valószínűséggel elvonná magát, amely 
megakadályozná maga az eljárás lefolytatását is;8 

                                                 
5VÁMBÉRY RUSZTEM: A bűnvádi perrendtartás vázlata. Bp., 1901. 47. 
6SÁRI JÁNOS – SOMODY BERNADETTE: Alapjogok, Alkotmánytan II. Bp., 2008. 109–110. Szabadság-
vesztés büntetést szabtak ki például a következő esetekben: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL HBML) VII. 2/b. B 178/1915, VII. 2/b. B 2558/ 1914, VII. 
2/b. 3053/1914, VII. 2/b. B445/ 1916, VII. 2/b. 219/1917, VII. 2/b. B 1494/28/1921, VII. 2/b. BII 
2192/7/1923.  
7ÁDÁM ANTAL: Az élethez, a személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog. Emberi jogok hazánk-
ban, Bp., 1988. 132. 
8Az ítélőtábla peranyagát megvizsgálva, egyértelműen kitűnik, hogy bíróságok ezen okra alapozva 
vonták meg legtöbbször az egyének személyes szabadsághoz való jogát, így tettek pl. MNL HBML 
VII. 2/b. 3053/1914, VII/ 2.b B 578/1915, VII. 2/b. 245/1916, VII. 2/b. B 1517/8/1921, VII. 2/b. BII. 
1967/24/1921, VII. 2/b.  BV. 1437/14/1920, VII. 2/b. BV 1002/108/1920, VII/2.b. BV 883/35/1920 sz. 
ügyekben. 
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3. attól lehet tartani, hogy a bűncselekmény befejezését véghezviszi, vagy más 
bűncselekményt követne el, ha szabadlábon hagynák a terheltet. 

Ezek az okok tehát elsősorban a közérdek, a közrend védelmét, az állam büntető 
hatalmának érvényesülését engedik minél jobban érvényre jutni. 

Ennyiben azonban nem áll meg a jogalkotó, hogy kimondja ezen elvek érvénye-
sülését a szabadsághoz való joggal szemben, hanem az egyes jogintézmények szabá-
lyozása során további garanciális elemeket állít fel. Ez egyébként azért különösen 
fontos, mert sokszor az előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság talán még érzéke-
nyebben érinti egy polgár személyes szabadságát, hiszen a terhelt családi- és társa-
dalmi viszonyait sokszor erőszakkal, villámszerű módon változtatja meg, míg ezzel 
szemben szabadságvesztés büntetés esetén egy adott személy kellően felkészülhet, 
rendezheti addig viszonyait, és tartamát is pontosan előre ismeri.9 
A Bp. rendelkezései csak árnyalatnyi különbséget tesznek az előzetes letartóztatás és 
a vizsgálati fogság foganatosítása között,10 így a kettőt a tanulmányban együtt vizs-
gálom. 

Az előzetes letartóztatás tehát olyan ideiglenes jellegű eljárásjogi intézmény, 
amely meghatározott feltételek esetén és időtartamban csak a bűnösség jogerős bírói 
megállapítását megelőzően alkalmazható, okául a következő esetek szolgálhatnak: 

- tettenérés; 
- a terhelt az eljárás foganatosítása elől megszökött, vagy szökés, elrejtőzés 

veszélye forog fenn; állandó lakóhelye nincs, magát igazolni nem tudja, 
vagy az alkalmazandó büntetésnek az előrelátható nagysága miatt szökéstől 
tartani lehet;11 

- a bizonyítékok megsemmisítésének veszélye forog fenn - ezt nevezzük a 
collusio esetének, amely magába foglalja a bűntársakkal való összebeszélés, 
a tanúk, szakértők hamis vallomásra való rábírása, és a tett nyomainak meg-
semmisítésének, megváltoztatásának, elrejtésének esetét; 

- a terhelt nem magyar honos, és alaposan tartani kell attól, hogy a tárgyalá-
son nem fog megjelenni; 

- alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncse-
lekményt követ el, vagy ezt megkísérli, vagy a már megkezdett bűncselek-
mény befejezését kísérli meg.12 

Az előzetes letartóztatásnak tehát csakis ezen esetekben van helye, a törvény 
ezenfelül megkívánja, hogy, ezen okok már megtörtént tényként szerepeljenek, vagy 
ezek fennforgása biztosítva legyen.  Így pl. szökés esetében csak akkor lesz fogana-
tosítható, ha már megszökött a terhelt, vagy bizonyíték forog fenn arra nézve, hogy 
                                                 
9Kártalanítás az ártatlanul szenvedett előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság és elítélés esetén. Jogtu-
dományi Közlöny 1895. 30. évf. 34. sz. 265. 
10BAUMGARTEN IZIDOR: Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságról. Magyar Jogászegyleti Érteke-
zések, VI. kötet, 1. füzet, Bp., 1900. 56.  
11Így pl. MNL HBML VII/2.b. BV 697/9/1920, VII/2.b. BV 513/7/1920, VII. 2/b. B 1237/13/1921, 
VII. 2/b. BII 1967/24/1921 sz. ügyekben. 
12Az osztrák jog szintén ugyanezen okok alapján ismerte az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságot, 
azonban volt kötelező esete, még pedig halál vagy tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett 
bűncselekmények esetében, azonban collusio esetén két hónapban állapította meg a maximumot. A 
német bir. perrendtartás is ezen okok alapján foganatosította, itt azonban nem volt minden esetben 
kötelező az indokolás.  
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kísérletet tett.13A Bp. szabályaiból következik, hogy, ha a letartóztatásra nem az 
érintett okok egyike alapján kerül sor, úgy a letartóztatás sem tekinthető törvényes-
nek, s így az a perjogi elvekkel ellentétben áll, a letartóztatott személy személyes 
szabadságát sérti.14 

Az ügyeket elemezve, azonban egyértelműen megállapítható, hogy egyrészt 
azokban az esetekben, ahol a bíróság az előzetes letartóztatás foganatosítását rendel-
te el, azt arra hivatkozással tette, hogy, az elkövetett bűncselekményért kiszabható 
büntetés nagysága miatt lehet attól tartani, hogy az elkövető szökést kísérel meg. 
Különösen azokban az esetekben találta a Debreceni Ítélőtábla helyesnek ezt az ér-
velést, ahol az elkövető munkájából kifolyólag nem volt helyhez kötve, illetve ha az 
elkövető az első világháború után, az elcsatolt területek határa mellett lakott, mert 
így még könnyebben ki tudta volna vonni magát az igazságszolgáltatás hatálya 
alól.15 Látható tehát, hogy amíg a törvény magyarázata, és a jogalkotó szándéka 
megkívánta, hogy elsődlegesen szökésre hivatkozva az előzetes fogvatartás csak 
akkor legyen foganatosítható, ha bűncselekmény tényállási elemei fennforognak, és 
a szökés ténye már megtörtént, vagy azt megkísérelték, ezt azonban kiterjeszti a fent 
említett nem teljesen objektív körülményekre is, így a bíróságok legtöbbször már a 
szökésre lehetőséget biztosító körülmények fennforgása esetén is elrendelték az 
előzetes letartóztatást. E ponton tehát maga a törvény is, de főleg a gyakorlat egyér-
telműen az állami hatalom igazságszolgáltatás eredményességéhez fűződő érdek 
érvényesülésének engedett, alárendelve annak az egyéni jogok szabadságát. 

A tettenkapás kivételével a vizsgálati fogság is ugyanezen esetekben foganato-
sítható,16 így a két szakasz tulajdonképpen kiegészítője egymásnak, a kettő között 
különbség csakis azon az alapon tehető, hogy a vizsgálati fogság esetében a törvény 
megkívánja a nyomatékos gyanú fennforgását.17 Vizsgálati fogság ugyanis csak az 
ellen volt foganatosítható, aki ellen a kihallgatása után is fennforgott a bűncselek-
mény nyomatékos gyanúja. 

A nyomatékos gyanú a bizonyítási tanhoz kapcsolódó kérdés; az egyszerű gyanú 
és a bizonyosság között több fokozatot különböztethetünk meg, ha ebben a rend-
szerben el akarjuk helyezni a nyomatékos gyanút, akkor az körülbelül középen he-
lyezkedik el, több mint az egyszerű gyanú, de kevesebb, mint a jogi bizonyosság. 
Akkor beszélhetünk nyomatékosságról, ha minél közvetlenebbül mutat valamely 
tény egy másikra. Mivel magának a nyomozásnak az a célja, hogy összegyűjtse a 
bizonyítékokat, amelyek később a vád alapját képezik, ez arra mutat, hogy igazából 
az egyszerű gyanú alapján is megindítható maga a nyomozás, a nyomatékos gyanú-

                                                 
13BALOGH JENŐ – EDVI ILLÉS KÁROLY – VARGHA FERENC: A Bűnvádi perrendtartás magyarázata. I 
kötet. Bp., 1910. 588. Így történt MNL HBML VII. 2/b. 2558/1914, VII. 2/b. B373/15/1915, VII. 2/b. 
B3866/21/1922, VII. 2/b. B5/20/1923, VII. 2/b. B1601/12/1923, VII. 2/b. B1990/10/1925. sz. ügyekben. 
14VARGHA FERENC: Az előzetes letartóztatás, s a személyes szabadság megsértése. Jogtudományi Köz-
löny 1889. 24. évf. 30. sz. 239. 
15Erre hivatkozva foganatosították pl. MNL HBML VII. 2/b. B 1437/14/1920, VII. 2/b. B 
1071/19/1920, VII. 2/b. B 951/6/1920,  VII. 2/b. BV. 697/9/1920, VII. 2/b. BV 513/7/1920, VII. 2/b. 
BI 580/17/1922. sz. ügyekben. 
16Vizsgálati fogságot rendeltek el pl. MNL HBML VII. 2/b. 178/1915, VII. 2/b. 3053/ 1914, VII/ 2.b B 
373/15/1915, VII. 2/b. BV 1416/ 33/1920, VII. 2/b. B 1437/14/1920, VII. 2/b. 2480/54/1921, VII. 2/b. 
BII.1413/28/1923. VII/ 2.b BI 551/49/1924. sz. ügyekben. 
17BALOGH – EDVI – VARGHA: i. m., 590. 
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nak tehát igazából ott lesz jelentősége, hogy a vizsgálati fogság csak ez alapján ren-
delhető el.18 

A törvény számos további garanciális elemet épített be a szabályozásba, így 
pontosan meg volt határozva a foganatosításra jogosultak köre is, az előzetes letar-
tóztatást és a vizsgálati fogságságot csak a vizsgálóbíró, a vádtanács, vagy az ítélőbí-
róság, ha pedig ez késedelemmel vagy veszéllyel járna, akkor a járásbíróság és a 
rendőrség rendelhette el. További garanciális elem, hogy az elrendelését mindig 
írásba kellett foglalni, pontosan meghatározott személy ellen kellett szólnia, és min-
dig fel kellett tüntetni, hogy milyen bűncselekmény miatt, és mely okok alapján 
került sor a kibocsájtására.19 

A gyakorlat szempontjából azonban sokkal fontosabb garanciális elem, hogy a 
törvény pontosan meghatározza a kényszerintézkedések időtartamát is, amely az 
előzetes letartóztatás esetében, főszabály szerint a nyomozás befejezéséig, de legfel-
jebb 15 napig tarthat, amit a vádtanács a királyi ügyész indítványára 15 nappal meg-
hosszabbíthat.20 Ez pedig a gyakorlatban a következőképpen alakul: a rendőri ható-
ság által elrendelt előzetes letartóztatás a kihallgatástól számított 48 óráig tarthat, a 
járásbíróság által elrendelt letartóztatás a vizsgálóbíró, illetve a vádtanács intézkedé-
séig. A vizsgálóbíró által elrendelt letartóztatás 15 napig, amit a vádtanács 15 nappal 
meghosszabbíthat, a nyomozás alapján beadott vádirat szerint letartóztatást a vádta-
nács illetve a törvényszék a főtárgyalásig fenntarthatja, a főtárgyaláson hozott ítélet-
ben pedig annak további fenntartását rendelheti el a bíróság, így az végeredményben 
a jogerős ítélet meghozataláig is eltarthat.21 A vizsgálati fogság tartama főszabály 
szerint három hónapig tarthat, azonban egy hónappal meghosszabbítható.22 

Ezen szabályozás tükrében pedig észlelhető, hogy a nagy bírósági ügyteher a 
személyes szabadság rovására mehet, ugyanis az érdemben való kihallgatás, a bíró-
sági eljárás megejtése hetekig, vagy akár hónapokig is tolódhat, ami pedig akadá-
lyozza az esetleges szabadlábra helyezési kérelem előterjesztését, így előmozdítja a 
letartóztatás meghosszabbodását, holott a Bp. szabályai szerint a lehető legrövidebb 
ideig kellene tartania.23 

A gyakorlatban pedig a következőképpen nézett ki; míg az első világháború 
előtt, jóval kevesebb ügy került az Ítélőtábla elé, és ezekben az esetekben is az el-
rendelt előzetes letartóztatás, vagy vizsgálati fogság a legtöbb esetben csak pár na-
pig, hétig tartott, és a legtöbb esetben még az első fokú eljárás során kérelemre sza-
badlábra helyezték a vádlottakat, így az Ítélőtábla előtti ügyekben az esetek többsé-

                                                 
18BALOGH – EDVI – VARGHA: i. m., 8. 
19Ezen formai követelményeknek megfelelő végzést hozott az alsó fokú bíróság a következő ügyekben: 
MNL HBML VII. 2/b. 141/1/1915, VII. 2/b. B 2699/1914, VII. 2/b. 1706/1914, VII. 2/b. B 
1437/14/1920, VII. 2/b. B 1071/19/1920, VII. 2/b. B 951/6/1920, VII. 2/b. BV. 697/9/1920, VII. 2/b. 
BV 513/7/1920,  VII. 2/b. BI 580/17/1922.  
20BALÁS P. ELEMÉR: Az előzetes letartóztatás tartamának kérdéséhez. Jogtudományi Közlöny 1912. 47. 
évf. 31. sz. 271–272. 
21BALOGH – EDVI – VARGHA: i. m., 622. 
22FAYER LÁSZLÓ: A magyar bűnvádi perrendtartás vezérfonala. Bp. 1905. 257–283. 
23A vizsgálatok hosszadalmassága és az előzetes letartóztatás hosszú tartama. Jogtudományi Közlöny, 
1909. 44. évf. 11. sz. 93–94. 
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gében már szabadlábon védekezhettek.24 Ha pedig a több fokú tárgyalás során a 
vádlott végig előzetes letartóztatás hatálya alatt állt, - legtöbbször az elkövetett bűn-
cselekmény súlyából kifolyólag fordult elő, különösen a szándékos emberölés 
esetében25 - akkor is, az nem tartott tovább, 2-3 hónapnál, ugyanis az ügyeket na-
gyon gyorsan, kevés időbeli különbséggel tárgyalták az egyes bíróságok. Ezzel 
szemben azonban a háborút követő években a megnövekedett kriminalitásból adó-
dóan a bíróságoknak sokkal több ügyet kellett tárgyalniuk, az eljárások elhúzódtak, 
és ezt nagyon szépen tükrözi az előzetes fogvatartás, vagy vizsgálati fogság tartamá-
nak alakulása is, itt ugyanis már nem volt ritka, hogy az ítéletben kiszabott büntetés-
be akár 6-7 hónapnyi előzetes letartóztatásban eltöltött időt számítottak be, és nyil-
vánították letöltöttnek.26 

A Bp. egyébként sem tartalmazott az előzetes letartóztatás időtartamának vég-
pontjára határozott időpontot, nem mondta meg, hogy mennyi lehet a maximum 
időtartama, így lényegében ameddig a tárgyalás húzódott, addig a gyanúsított 
fogvatartása is tartott, így a terhelt akár hónapokig úgy volt megfosztva a személyes 
szabadságához való jogától, hogy nem tudhatta annak végpontját, szemben a jogerő-
sen kiszabott szabadságvesztéssel. 

Ezért az előzetes letartóztatás során további garanciális szabályok is érvényesül-
tek; az elrendelésük ellen felfolyamodásnak27 volt helye, amelyről a vádtanács két 
napon belül köteles volt dönteni. Kimondta a törvény, hogy meg kell szüntetni az 
előzetes letartóztatást és a vizsgálati fogságot is, ha azok elrendelésének oka többé 
már nem forog fenn. A törvény a foganatosításukra is kedvező szabályokat rendelt 
el, ugyanis előírta, hogy annak a lehető legnagyobb kímélettel kell történnie.  Bár 
elvileg az előzetesen letartóztatott az elítélttel kerülne hasonló körülmények közé, de 
mivel még sincs ugyanolyan helyzetben, ugyanis az előzetesen letartóztatottal szem-
ben érvényesül az ártatlanság vélelme, így lehetőleg biztosítani kell, hogy elkülönít-
ve helyezzék el, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor olyan környezetben, ami nem 
gyakorol rá további hátrányos hatásokat. Engedett a törvény olyan kedvezményeket, 
hogy az előzetesen letartóztatott saját költségein beszerezhesse azt, amit szükségletei 
megkívánnak, továbbá megengedhető volt a lakásban való fogva tartás is, ha a fogva 
tartás célja így is elérhető volt. Látható, hogy lényegesen kedvezőbb helyzetet pró-
bált teremteni a jogalkotó, a kérdés csak az, hogy vajon-e kedvezmények mennyire 
tudták kompenzálni egy elhúzódó vizsgálati fogság, előzetes letartóztatás hátránya-
it? Ennek főleg akkor van nagy jelentősége, ha valakit ártatlanul helyeztek kényszer-
intézkedés alá, tehát jogtalanul fosztották meg a személyes szabadsághoz való jogá-

                                                 
24Így pl. MNL HBMLVII. 2/b. B 441/7/1915., VII/ 2.b B582/5/1915., VII. 2/b. 437/22/1915., VII. 2/b. 
B266/1915., VII. 2/b. 2139/1913., VII. 2/b. 2421/1914., VII. 2/b. 742/5/1916., VII. 2/b. 436/12/1917. 
sz. ügyekben. 
25Így pl. MNL HBML VII. 2/b. B373/15/1915, VII. 2/b. B178/1915., VII. 2/b. 3053/1914, VII. 2/b. 
B2558/1914., VII/2.b. B 578/1915, VII. 2/b. B266/ 1915., VII. 2/b. 378/8/1917 sz. ügyekben. 
26Így pl. MNL HBML VII. 2/b. B1589/13/1921, VII. 2/b.  BII 1967/24/1921, VII. 2/b. BV 
1416/33/1920., VII. 2/b. BIV 673/30/1920, VII. 2/b. BV 434/16/1921, VII. 2/b. 1078/34/1921., VII. 
2/b. B1237/13/1921, VII/2.b.BII 2480/54/1921., VII. 2/b. BI 860/17/1922., VII. 2/b. B 177/11/1923., 
VII. 2/b. BII 703/34/1923., VII. 2/b. BI 1560/25/1923, VII. 2/b. BII 1387/26/1923., VII. 2/b. BII 
1341/43/1923., VII. 2/b. BI 2670/19/1924. sz. ügyekben. 
27Felfolyamodást terjesztettek elő például: MNL HBML VII. 2/b. 1531/6/1921., VII. 2/b. B 1890/17/1921., 
VII. 2/b. B 1071/19/1920., VII. 2/b. B951/6/1920., VII. 2/b. B 697/9/1920. sz ügyekben. 
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tól. Ezért az államnak kötelezettsége kártalanítani azokat, akiknek személyes sza-
badságát jogtalanul korlátozták.28 A jogtalan korlátozás tényét mindenképp jogerős 
ítéletnek kell alátámasztania, csak azokban az esetekben kerül sor rá, ha a bíróság 
felmentő ítéletet hoz, tehát megállapítja, hogy nem történt bűncselekmény elköveté-
se, vagy nem az eljárás alá vont személy követte el az adott bűncselekményt, de az 
olyan esetekben, ahol csak bizonyítottság híján mentik fel a vádlottat az állami kár-
talanítás nem járt.29 Fontos még, hogy e mellett az állam valamilyen szinten a bűnö-
söket is kompenzálja, ugyanis az előzetes letartóztatás időtartama beleszámít a sza-
badságvesztés büntetés időtartamába.30 Azonban a fogházi őrizetben töltött idő be-
számítása a fogházbüntetés időtartamába mellőzendő a Kúria 1914. november 14. 
7230 B. sz. döntése szerint, ugyanis a két intézkedésnek teljesen más a célja és elő-
feltétele, az előzetes őrizet elsősorban óvó, védő intézkedés, amely az előzetes letar-
tóztatás feltételeinek fennállta nélkül is elrendelhető,31 az őrizetbe vétel az előzetes 
letartóztatás céljain túlmenően a büntetőeljárás rendjének fenntartására és az eljárási 
cselekményeket zavaró körülmények kiküszöbölése végett is alkalmazható.32 

A vizsgálati fogság egyébként külön-külön volt szabályozva a törvényszék és a 
járásbíróság előtti eljárás esetében, a járásbíróság előtti eljárásban ugyanis a tör-
vényhozó a vizsgálati fogságot kiküszöböli, és az előzetes letartóztatást a szökés 
megkísérlésének esetére szorítja. 

Ennek oka azzal magyarázható, hogy ha a bűncselekmény csekély súlyú, tehát 
járásbíróság előtt tárgyalandó, akkor a vizsgálati fogságban rejlő előzetes büntetést 
az állam nem kívánja érvényesíteni, mivel ezekben az esetekben a jogrend csak 
olyan kis mértékben sérül, hogy valószínűleg tartózkodnak attól, hogy netán ártatlan 
embereket jogtalanul fosszanak meg a személyes szabadságától, mint az egyik leg-
fontosabb alapjoguktól. 

A probléma itt csak abban rejlik, hogy nagyon sok csekély, a jogrendet kevésbé 
sértő ügy kerül tárgyalásra a törvényszék előtt, azonban a törvényszék előtt ezekre 
az ügyekre nézve nincs külön szabályozva a vizsgálati fogság, és előzetes letartózta-
tás elrendelése. Pedig e külön kategória meghatározása különösen indokolt lehetne, 
ugyanis ezekben az esetekben a terheltnek a vizsgálati fogság kérdésénél egyenesen 
hátrányára válik az, amit a törvény eredetileg nagyobb garanciaként kívánt felállíta-
ni. Tehát, hogy a csekély súlyú bűncselekmény esetében is a törvényszék, mint na-
                                                 
28DOLESCHALL ALFRÉD: A Bűnvádi perrendtartás XXXI. fejezetének kritikai ismertetése. Magyar 
Jogászegyleti Értekezések, XX. kötet. 6. füzet, Bp. 1900. 131–164. Előzetes fogvatartást rendeltek el, 
de végül felmentették a gyanúsítottat a következő esetekben: MNL HBML VII. 2/b. B83/13/1915., VII. 
2/b. B582/5/1915., VII. 2/b. B441/7/1915., VII. 2/b. BII 647/6/1923., VII. 2/b. 1253/16/1923.  
29FAYER LÁSZLÓ: A bűnvádi perrendtartás előkészítő szakaszának jellemző része. Magyar Jogászegyle-
ti Értekézek Bp., 1900. 107–108.  
Így történt pl. MNL HBML VII. 2/b. B83/13/1915., VII. 2/b. B582/5/1915., VII. 2/b. B441/7/1915., 
VII. 2/b. BII 647/6/1923., VII. 2/b. B 1253/16/1923. sz. ügyekben. 
30Kártalanítás az ártatlanul szenvedett előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság és elítélés esetén. Jogtu-
dományi Közlöny 1895. 30. évf. 34. sz. 266. 
Ez minden esetben megtörtént, többek között: MNL HBML VII. 2/b. B178/1915, VII. 2/b. 3053/1914, 
VII. 2/b. B578/1915, VII. 2/b. B266/1915, VII. 2/b. 412/12/1917, VII. 2/b. BI860/17/1922, VII. 2/b. 
BII249/16/1925 stb. sz. ügyekben. 
31EÖRDÖGH ÁRPÁD: Beszámítható-e a fogházi őrizetben töltött idő a fogházbüntetésbe. Jogtudományi 
Közlöny, 1915. 50. évf. 21. sz. 260–261. 
32ÁDÁM ANTAL: i. m., 134. 
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gyobb garanciát nyújtó, gondosabban ítélkező fórum járjon el, azonban míg ezen 
esetek többségében a járásbíróság előtt szabadlábon védekezhetne, addig a törvény-
szék előtt nagyobb eséllyel fosztják meg személyes szabadságától.33 

Ez különösen problémát jelentett a korszak sajátosságaiból adódóan, ugyanis az 
általam megvizsgált esetek nagyon szépen mutatják, hogy az első világháborút meg-
előző években nagyon kevés esetben találtam példát a vizsgálati fogság, és előzetes 
letartóztatás elrendelésére, csak a különösen súlyos bűncselekmények esetében, 
tehát elsősorban a szándékos emberölés, és a gyilkosság eseteinél34 volt gyakori. Ezt 
tulajdonítom annak is, hogy ekkor még a csekélyebb jelentőségű ügyek ténylegesen 
a járásbíróságon indultak, és az Ítélőtábla elé csak ritkán kerültek. A háborút követő 
években azonban jól látszik, hogy az értékemelkedésnek köszönhetően nagyon sok 
csekély ügy indul a törvényszék előtt, így az Ítélőtábla elé kerülő ügyek száma is 
jelentősen megnövekedett, és az előzetes letartóztatás, valamint a vizsgálati fogságot 
is számos esetben elrendelték. Ezekben az években már általános, hogy csekély sú-
lyú lopás, sikkasztás, vagy adócsalás esetében is megfosztották a terheltet a szemé-
lyes szabadságától.35 

Az előzetes letartóztatással és vizsgálati fogsággal kapcsolatban tehát elmondha-
tó, hogy a jogalkotó bár célszerűségi okokból a büntető igazságszolgáltatás eredmé-
nyességéhez fűződő érdeknek enged nagyobb teret, azt teljesen megfelelő garanci-
ákkal teszi, a személyes szabadság érvényesülésének megfelelő teret enged, bár a 
gyakorlatban visszásságokat figyelhetünk meg, az meglátásom szerint elsősorban a 
korszak sajátosságaiból adódó körülményeknek tudhatóak be. Azonban ebből az 
esetből is látható, hogy a bűnvádi eljárás során érvényesülő garanciákra soha nem 
lehet elég figyelmet fordítani. 

Összességében azonban megállapítható, hogy a törvényi rendelkezések szépen 
idomulnak az alapjogok követelményeihez, az alapjogok áthatják a Bp. egészét, 
azok érvényesülésének megfelelő teret enged, és a büntetőeljárásjogi alapelvek segí-
tik ezek megvalósulását. A gyakorlattal szemben ugyan fogalmazhatunk meg némi 
kritikákat, azonban ismét hangsúlyozandó, hogy az a korszak sajátosságaiból adódó, 
elsősorban külső körülmények miatt jelentkeztek. Így egyrészt megállapíthatjuk azt, 
hogy a kortárs perjogok közül a Bp. ment legmesszebb az egyéni jogok védelmében; 
ez kifejeződött pl. abban, hogy a terheltet valóban, az eljárás minden szakaszában 
megillette a védelemhez való jog. Szemben az osztrák bűnvádi perrendtartással nem 
volt kötelező letartóztatás, megfelelő biztosítékok mellett a szabadlábon való véde-
kezést is lehetővé tette, és megfelelő garanciális elemek beépítésével biztosította az 
alapelvek, és ez által az alapjogok megfelelő érvényesülését. Melyek helyességét mi 
sem bizonyíthatná jobban, hogy az ekkor kialakuló alapelvek még ma is, alig válto-
zott tartalommal pillérei a modern jogállam büntető igazságszolgáltatásnak. 
 

                                                 
33NAGY LÁSZLÓ: Vizsgálati fogság a csekélyebb súlyú törvényszéki bűnügyekben. Jogtudományi Köz-
löny 1890. 25. évf. 33. sz. 257–259. 
34Így pl. MNL HBML VII. 2/b. B373/15/1915,  VII. 2/b. B178/1915., VII. 2/b. 3053/1914, VII. 2/b. 
B2558/1914., VII/2.b. B 578/1915, VII. 2/b. B266/ 1915., VII. 2/b. 378/8/1917 sz. ügyekben. 
35Így pl. MNL HBML VII. 2/b. B1817/8/1921, VII. 2/b. B883/35/1920. VII. 2/b. B1967/24/1921, VII. 
2/b. B579/20/1922, VII. 2/b. B1175/111/1923, VII. 2/b. B551/49/1924, VII. 2/b. B3059/15/1924 sz. 
ügyekben. 
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Az élet elleni bűncselekmények a Csemegi-kódex tükrében 
 
 
 
Bevezető gondolatok 
 
Kutatásom során a 20. század első harmadában a régióban elkövetett egyes élet elle-
ni bűncselekmények dogmatikai kérdéseire igyekeztem választ találni. Vizsgálódá-
som alapját a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának VII. 2/b 
állagába tartozó esetekből megismerhető ítélkezési gyakorlat képezte, amelyet az 
1878:V. tc. normaszövegének rendelkezésit alapul véve értelmeztem. A vonatkozó 
peranyagot bűncselekmény típusonként dolgoztam fel, különös hangsúlyt fektetve 
az emberölés alap- valamint minősített és privilegizált eseteinek elemzésére. Az 
esetek feldolgozása során különös tekintettel voltam az elkövető személyes körül-
ményeire, az indító tényezőkre, illetve az elkövető és sértett viszonyára. Úgy vélem 
ennek kiemelkedő jelentősége van az élet elleni bűncselekmények vizsgálata köré-
ben, mert bár minden bűncselekmény elítélendő, az emberi élet kioltására irányuló 
cselekmények az embertől elképzelhető legszélsőségesebb, a közerkölcs számára is 
elfogadhatatlan tettek. Ezeket pedig csak akkor érthetjük meg igazán, ha részletesen 
tanulmányozzuk a vádlott helyzetét, személyes körülményeit, lelki állapotát, hiszen 
csak ezek ismeretében világosodhat meg, hogy mi indította az egyént egy embertár-
sa megölésére.  
 
 
A jogi tárgy sajátosságai 
 
Az emberi élet az egyik leginkább védett jogi tárgy. Az ellene irányuló bűncselek-
mények az elkövetés közegétől függetlenül vitathatatlanul a legsúlyosabb bűncse-
lekmények közé tartoztak, tartoznak. Az egyes cselekmények megítélését azonban 
rengeteg eseti körülmény befolyásolhatja. Két bűncselekményt, még ha azok első 
pillantásra hasonlónak is tűnik, soha nem vehetünk azonosnak. Csak az egyes esetek 
tényállási elemeit összevetve juthatunk absztrakt következtetésekre. Kriminológiai 
szempontból vizsgálva a jogi tárgy ellen intézett támadásokat, megállapíthatjuk, 
hogy pusztán jogi eszközökkel nem lehet kellően hatékony az ellenük való fellépés. 
A büntetőjog ezen cselekményeknek pusztán a megnyilvánulásait igyekszik kezelni, 
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nem pedig a probléma, a jelenség valódi okát. Azonban „A politika még nem váltott 
föl a jogot, csak melléje szegődött. Előkészíti, ihleti és kiegészíti. A criminalitás elle-
ni csatában előörs és hátvéd: a hadtest maga a büntetőjogból sorakozik.”1 

Az általam feldolgozott peranyagban különböző emberi élet ellen irányuló bűn-
cselekményeket vizsgáltam. Ezek között emberölés, annak kísérlete, gyermekölés, 
illetve magzatelhajtás, valamint ezek különböző változatai voltak többségben.  
 
 
Motívumok 
 
A motívum feltárásának szempontjából a tényállás tárgyi elemeinek vizsgálata elha-
nyagolható, a hangsúly az alanyi oldalra helyezendő.2 Az élet elleni bűncselekmé-
nyek elkövetői számára az indíttatást általában valamilyen emberi konfliktusból 
származó speciális lelki állapot, beszűkült, elvakult gondolkodás szüli.  

Ez a tétel nem pusztán az erős felindulásban elkövetett emberölések elkövetőire 
igaz, bár kétségtelenül ezekben az esetekben a legnyilvánvalóbb. Ilyenkor az egészséges 
lélektani alapon álló egyén tudati állapota egy történés, cselekmény hatására, óhatatlanul 
eltorzul egy rövidebb időre. Ezen időtartam alatt, tehát a kiváltó ok felmerülésétől szá-
mított igen rövid időn belül, rögtönösen követi el a végzetes cselekményt.  

Azonban az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölések esetében sem 
tagadható az elkövető speciális lélektani állapota. Ilyen esetekben általában hosz-
szabb idő alatt felgyülemlett sérelmek jelentik az alapot, amire támaszkodva az el-
követő hosszabb tervezési folyamat után követi el a gyilkosságot. Emellett a célzatos 
emberölések is ebbe a körbe sorolandóak, például ha az elkövető nyereségvágyból 
cselekszik.3 Tagadhatatlannak tartom, hogy az ilyen elkövetők tudati állapota sem 
mondható épnek.  

Motívum alatt egyaránt érhetjük a célba vett eredmény képzetét, az általa feléb-
resztett negatív hajlamot, valamint az elkövető lelki sajátosságait is.4 E tényezőket 
kell tehát főként szem előtt tartani az alanyi oldal elemzése során az elkövetés indít-
tatásának feltárásához. Az alanyi oldal vizsgálata szempontjából a sikeresen befeje-
zett szándékos emberölés és az emberölés kísérlete között nincs lényegi különbség. 
Az elkövető akaratának szempontjából a két eset nem tér el, szándéka ugyan arra 
irányul, az alanyi oldal tényállási elemei azonosak. Az akarat elhatározása pedig 
szubjektív lelki folyamatként fogható fel, melynek külvilágban való megnyilvánulá-
sát a tudatosan kitűzött célokra irányuló magatartás jelenti.5 A két eset közötti rele-

                                                 

1DOLESCHALL Alfréd: A svájci, osztrák, és német büntetőjavaslatok, Magyar Jogászegyleti Értekezések 
1910. 1.kötet 8. füzet. 56. 
2FINKEY Ferenc:Motívumok értékesítése a legújabb büntetőtörvényjavaslatokban, Magyar Jogászegyle-
ti Értekezések. Bp. 1910 okt. 10. füzet  23. 
3Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban MNL HBML) VII. 2/b. 43. d. 
B I 1954/91. 
4FINKEY Ferenc: A motivumok tana a büntetőjogban, Magyar Jogászegyleti Értekezések 27. kötet 4. 
füzet. Bp., 1903. 17. 
5BLASKÓ Béla: Szándékosság: hol a beszámítási képesség helye? Börtönügyi szemle, 1994. (13) 4. sz. 1–7. 
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váns különbség az eredményben, illetve annak elmaradásában áll. Angyal Pál felfo-
gásában az indíttatás vizsgálata során kiemelt jelentősége van az eredményképzelt-
nek - függetlenül annak tényleges vagy pusztán eshetőleges megvalósulásától. Op-
timális esetben ugyanis egy negatív kihatású cselekmény elkövetőjét a magatartásá-
val ok-okozati összefüggésben bekövetkező eredmény képzetének kellene visszatar-
tó motívumként szolgálnia.6 Az eredményképzet visszatartó ereje belső vívódáshoz 
vezethet, ami az akarat-elhatározást nehezíti; lélektanilag tehát a motívumok mellett 
ellenmotívumok is jelentkeznek.7 Ez az elhatárolás azonban nem ebben a témában 
vizsgálandó. Az általam vizsgált vonatkozó esetekben a leggyakoribb motívumok a 
passzív alany magatartásából fakadó sértettség illetve az ennek nyomán kialakuló 
bosszúvágy voltak.  

 
 

Emberölés elkövetőjének és sértettjének viszonya 
 
A motívum megértéséhez elengedhetetlen tényállások elemzése során a sértett és az 
elkövető közötti kapcsolat vizsgálata. Gyakorta a sértett semmibe vevő, durva, tisz-
teletlen magatartása miatt kialakult szóváltást követően következett be az emberölés. 
Hasonló okok vezettek egy 1922-ben történt esethez is, amikor az elkövető saját 
mostohafiával végzett.8 A köztük lévő viszony régen megromlott, a fiú magatartása 
tolerálhatatlanná vált, ami az elkövetőből ilyen szélsőséges reakciót váltott ki. A 
férfi erős felindulásban elkövetett emberölésért felelt, enyhítő körülményként érté-
kelve büntetlen előéletét és a részletekbe menő beismerő vallomását. Egy másik 
esetben egy a frontról visszatérő férj akasztotta fel a saját feleségét, miután tudomá-
sára jutott, hogy távollétében az asszony erkölcstelen életmódot folytatott.9 Előfor-
dult továbbá olyan eset is, amikor kocsmai verekedés fajult dulakodássá, majd em-
beröléssé.10 Az elkövető ekkor eredménytelenül hivatkozott jogos védelmi helyzetre, 
mivel az ellene intézett támadás, ami kődobálás formájában nyilvánult meg, és az ő 
tette közel sem álltak arányban egymással. A feldolgozott esetkörben megjelent 
olyan eset is, amelyben az elkövető saját anyját ölte meg előre megfontolt szándék-
kal.11 A terhelt erkölcsi romlottságára utalt az elkövetés különösen kegyetlen jellege 
is. Tudatának és elmeállapotának torzultsága azonban nem érte el azt a szintet, ami a 
beszámítást kizárta vagy akár csak korlátozta volna. Így minősített esetű emberölé-
sért felelt a bíróság előtt. 
 
 
Magzatelhajtás, gyermekölés, gyermekkitétel 
                                                 

6FINKEY Ferenc: A magyar anyagi büntetőjog jelen állapota, Bp., 1923. 
7FINKEY Ferenc: i. m., 1903. 
8MNL HBML VII. 2/b. 46. d. B I 946/18. 
9MNL HBML VII. 2/b. 36. d. B V. 139/9. 
10MNL HBML VII. 2/b. 39. d. B 49/22. 
11MNL HBML VII. 2/b. 45. d. B I 517/8. 
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Az élet elleni bűncselekmények sajátos csoportját jelenti a magzatelhajtás, a gyer-
mekölés és a gyermekkitétel. A 20. század kriminológiai statisztikáira alapozva 
megállapítható, hogy a női bűnelkövetők száma alacsony, mindösszesen 16–28%-os 
arányt mutat. Ez jórészt a társadalmi helyzetükből adódott, mivel ekkor a nők főként 
családi környezetben mozogtak, a legtöbb esetben hiányzott a negatív hatású 
„socialis milieu.”  

Azok a nők, akik mégis elkövetővé váltak, rendszerint könnyen eltitkolható 
bűncselekményeket valósítottak meg pl.: szolgálati lopás, magzatelhajtás.12 Az ural-
kodó közerkölcsből adódó félelmeik miatt pedig tömegesen követtek el magzatelhaj-
tást – aminek alanya szükségszerűen csak állapotos nő lehetett –, gyermekölést, 
illetve gyermekkitételt. A bűncselekmények e köre rendszerint a megesett, hajadon 
fiatal nőkhöz köthetőek. 

 
285. § „A teherben levő nő, a ki méhmagzatát szándékosan elhajtja, megöli, vagy 
azt más által eszközölteti, ha házasságon kivül esett teherbe: két évig terjedhető 
börtönnel, ellenkező esetben pedig három évig terjedhető börtönnel büntetendő.”13 
 

Az idézett törvényhely főszabálynak tekinthető, létezett tehát alóla kivétel. 
Amennyiben a magzatelhajtás beavatkozásának elvégzésére orvosi szakvélemény 
alapján az anya életének megmentése érdekében volt szükség, a cselekmény nem 
volt büntetendő. Így Angyal Pál szerint a körülmények jogellenességet kizáró élet-
mentő cselekménnyé minősítik az esetet.14  

A 20. század közepére – annak ellenére, hogy a normaszöveg érintetlen maradt- 
a gyakorlatban változás mutatkozott. 1945-ben a háború miatti kétségbeejtő viszo-
nyok, valamint a főként szovjet katonák által tömegesen megerőszakolt nők helyzete 
valamiféle megoldást igényelt. Eltérés hivatalos formában nem jelent meg, azonban 
az abortusztilalom átmenetileg felfüggesztetett. Amennyiben a beavatkozást szakor-
vos közreműködésével szülészeti és anyavédelmi intézetben végezték, miatta eljá-
rást indítani nem lehetett.15 

A motívum szempontjából vizsgálva szintén sajátságok mutatkoznak ebben a 
bűncselekménykörben. Az elemzett esetek túlnyomó többségében házasságon kívüli 
kapcsolatból származó terhesség miatti szégyenérzet és a leányanyaságtól való féle-
lem hatására alakult ki az elkövetési szándék. Ebben a korban ugyanis csak a házas-
ságból született gyermekeket fogadták el törvényesnek, ez a körülmény tehát szük-
ségszerűen közrejátszott a legtöbb hasonló esetben az elkövetési szándék kialakulá-
sához.  

                                                 

12BUZA LÁSZLÓ: A női kriminalitás. Huszadik Század, 1908. júliusi füzet. 11. 
131878. évi V. törvénycikk: a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről. Forrás: 
http://www.1000ev.hu (A letöltés ideje: 2015. december 1.) 
14GILÁNYI Eszter: Női bűnök – A magzatelhajtás, a gyermekölés és a gyermekkitétel büntetőjogi szabá-
lyozásának áttekintése. Sectia Judicaria XXIV. Miskolc, 2006, 82.  
15SZABÓ A. Ferenc: Az abortuszkérdés és a társadalom századunkban. Bp., 1999. 19–24. 

http://www.1000ev.hu/
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A modern állásponthoz hasonlóan a Csemegi-kódex csak a szándékos magzat-
elhajtást bünteti, ugyanis a jogalkotó felfogása szerint a méhmagzat nem igényelhet 
nagyobb óvatosságot, mint amilyet az anya önmaga iránt visel.  

A magzati élet védelme – szintén a napjainkban uralkodó nézőponthoz hason-
lóan – a fogantatástól a szülés megindulásáig tartott.16 Ez idő alatt a magzatelhajtás 
tényállása, a szülés megindulásától kezdődően pedig az emberölés, illetve mutandis 
mutatis a gyermekölés tényállása volt hivatott az emberi élet büntetőjogi védelmé-
nek ellátására.  

A kódex a büntetési tétel megállapításakor figyelemmel volt a terhes nő szemé-
lyi körülményeire. Az a férjes asszony, aki a törvényes házassága alatt fogant mag-
zatát hajtja vagy hajtatja el 3 évig terjedő büntetésre számíthatott, míg az, aki haja-
don létére megfogant magzatát hajtja vagy hajtatja el csak 2 évig terjedő büntetéssel 
volt sújtható.17 E rendelkezés szintén kapcsolatba hozható a gyermek törvényes, 
illetve törvénytelen voltával. A normaszöveg kvázi elnézőbb azokkal a nőkkel 
szemben, akik törvénytelen gyermeknek adtak volna életet, ha terhességüket nem 
szakítják meg – noha maga az elkövetett bűncselekmény a magzati élet ellen intézett 
támadás természetében semmiben sem tért el. 

Az ítélkezési gyakorlat tehát pusztán a családi állapotot vette figyelembe ebből 
a szempontból, holott ezt a felfogást árnyaló nézetek is napvilágra kerültek. Angyal 
Pál szerint ugyanis nem elég pusztán a nő családi állapotát vizsgálni, férjes asszo-
nyok esetében az is releváns szempont, hogy a magzat a hites férjétől vagy a fennál-
ló törvényes házassága alatt ugyan, de egy ezen kívüli kapcsolatból származott-e. Ez 
az aspektus talán jobban kifejezésre juttatta volna a törvényhozói akaratot, azonban 
az ítélkezési gyakorlat ilyen kérdések boncolgatásába rendszerint nem bocsátkozott.    
A gyermek házasságon kívül születettségének kérdését boncolgatja továbbá a Curia 
5. számú döntése is. Eszerint „a Btk. 284. §-ának rendelkezése18 azon férjes nőre, ki 
a házasságának tartama alatt születendő gyermekét megöli, azon esetre sem nyerhet 
alkalmazást, ha gyermekét nem férjével, hanem akár házassága tartama alatt, akár 
a házasság létrejötte előtt mással nemzette, s hogy ebből következőleg az olyan nő, a 
fennforgó körülményeknek megfelelően az emberélet elleni bűntettekre nézve fönnál-
ló általános szabályok szerint büntetendő.”19 A normaszöveg tehát a szülés, és nem 
a fogantatás pillanatában fennálló családi állapotot tekinti irányadónak ebben a di-
lemmában. A kérdést dogmatikailag vizsgálva talán helyesebb lett volna a foganta-
tás időpontjához igazítani a gyermek törvényes vagy törvénytelen voltának meghatá-
rozását. Azonban a kialakult megoldás lehetőséget biztosít a szülők utólagos – de 
még a szülést megelőző – házasságkötésével a gyermek „törvényesítésére”.  

                                                 

16GILÁNYI ESZTER: i. m. 
171878: V. tc. 285. §.  
181878: V. tc. 284. §. „Azon anya, a ki a házasságon kivül született gyermekét a szülés alatt, vagy köz-
vetlenül a szülés után szándékosan megöli: öt évig terjedhető börtönnel büntetendő.” 
19Büntetőjogi Határozatok Tára I. kötet, 132. 1.  
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A gyermekölés az újszülött, védtelen és kiszolgáltatott gyermek megölését je-
lenti. A törvény a gyermekölést az emberölés privilegizált alakzataként rögzíti.20 
Ennek az alanya fogalmilag nem csak az anya, hanem akár harmadik személy is 
lehetett, azonban jellemzően mégis a szülő nőkhöz köthető a legtöbb ilyen elköve-
tés. A tényállás alaposságához a gyermeknek élve születettnek kellett lennie, de 
életképessége már nem volt feltétel. Az ilyen esetekben a nő legtöbbször eltitkolta 
nem kívánt terhességét, majd a gyermeket titokban, sok esetben teljesen egyedül 
hozta világra, a szülést követően a gyermekét pedig rendszerint azonnal megölte.  
Az ítélkezési gyakorlat szerint pusztán annyi is elegendő a gyermekölés megállapí-
tásához, ha az anya az újszülöttet arccal egy párnára fekteti.21 Az anya további, az 
ezt követő magatartása pedig akár súlyosbító körülményt is jelenthet, annak ellenére, 
hogy a bűncselekmény ekkor már befejezett. Például, mikor az anya a halott gyer-
mekét egy olyan kútba rejtette el, amelyet ivóvíz nyerésére használtak, tette súlyo-
sabban minősült.22 

A gyermekkitételt a Kódex 287. §-a szabályozza. 
 

„Azon szülő, a ki koránál vagy állapotánál fogva önsegélyre képtelen gyermekét 
félreeső, vagy rendszerint járatlan helyre teszi ki, vagy olyan körülmények közt 
hagyja el, hogy annak megmentése a véletlentől függ: a gyermekkitétel bűntettét 
követi el, és három évig terjedhető fegyházzal büntettetik.”23 

 
A bűncselekmény számos körülményében hasonló az előzőekhez, azzal a kü-

lönbséggel, hogy sokkal gyakrabban kapcsolható közös elkövetés a tényálláshoz. 
Számos esetben a nem kívánt gyermek világra hozatala után az apa feladata volt 
„megszabadulni” a gyermektől. Rendszerint egy idegen, félreeső helyre vitték az 
újszülöttet, ahol sorsára hagyták.  
 
 
Az élet elleni és más jogi tárgyat sértő bűncselekmények kapcsolata 
 
Az általam vizsgált ügyekben az élet elleni bűncselekmények jellemzően önállóan 
voltak jelen. Előfordult azonban néhány eset, amikor az élet elleni bűncselekmény - 
jellemzően az emberölés - más bűncselekménnyel halmazatban állt. Általában va-
gyon elleni bűncselekménnyel, lopással párosult, az elkövető szándéka eredetileg 
lopásra terjedt ki, azonban a helyzet végül emberölésbe torkollott.24 
 
 
Jellemző enyhítő és súlyosbító körülmények 

                                                 

20GILÁNYI ESZTER: i. m., 89. 
21MNL HBML VII. 2/b. 36. d. B V. 210/11. 
22MNL HBML VII. 2/b. 45. d. B I. 816/10. 
231878:V. tc. 287. §. 
24Pl.: MNL HBML VII. 2/b. 36. d. B 105/66; VII. 2/b. 43. d. B I. 1954/91.  
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90. § „Ha a sulyositó körülmények, - számuk vagy nyomatékuk tekintetében 
tulnyomóak: a büntetésnek az elkövetett cselekményekre megállapitott legmagasabb 
mértéke megközelitendő vagy alkalmazandó.”25 
 

A vonatkozó peranyagban súlyosbító körülményeként a közös elkövetés, a kü-
lönös kegyetlenség, az elkövető erkölcsi romlottsága valamint az elkövetési szándék 
előre megfontolt volta jelentkeztek, így magasabb büntetési tétel kiszabását indikál-
ták. Egyes esetekben a minősítő ok egyúttal, mint bűnösségi körülmény is figyelem-
be vehető volt.26 Az elkövető romlottsága többnyire meglátszik az elkövetés körül-
ményein. Erre lehet példa, az az 1922-es eset, amikor az elkövető saját anyját ölte 
meg, az asszony holttestét pedig meztelenül találták meg,27 illetve egy szintén az 
ebben az évben történt eset, amikor a sértett még nem halt bele sérüléseibe, mikor az 
elkövető felgyújtotta testét.28 A közös elkövetés – az ilyen jellegű bűncselekmények 
sajátosságaiból adódóan – leggyakrabban a gyermekölés, gyermekkitételi ügyeknél 
figyelhető meg a vizsgált esetkörben.29  
 
91. § „Ha pedig az enyhitő körülmények tulnyomóak: cselekményre a megállapitott 
büntetésnek legkisebb mértéke megközelitendő vagy alkalmazandó.30 
92. § „Ha az enyhitő körülmények annyira nyomatékosak, vagy olyan nagy számmal 
forognak fenn, hogy a cselekményekre meghatározott büntetésnek legkisebb mértéke 
is aránytalanul sulyos lenne: ez esetben ugyanazon büntetési nem a legkisebb mér-
tékig leszállitható, és ha ez is tulszigoru volna: határozott időtartamhoz kötött fegy-
ház helyett börtön, - börtön helyett fogház, - fogház helyett pénzbüntetés, - ezen bün-
tetési nemek legkisebb mértékéig állapitható meg …”31 
 

Az értékelés során csak olyan körülmény fogadható el enyhítő körülményként, 
amely a bűnösség fokára befolyással bír.32 Az elkövető büntetlen előéletét, valamint 
a részletekbe menő, bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását a legtöbb esetben – 
a mai gyakorlathoz hasonlóan- enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság,33 
amennyiben ezzel érdemben hozzájárult a bűncselekmény felderítéséhez. Hangsú-
lyozandó azonban, hogy a büntetlen előélet nem írható az elkövető javára abban az 

                                                 

251878. évi V. tc. 
26DEGRÉ Miklós: Az 1928. év büntető igazságszolgáltatása Jogállam: jog- és államtudományi szemle 
1929 (28) 3. sz. 37.  
27MNL HBML VII. 2/b. 45. d. B I 517/8. 
28MNL HBML VII. 2/b. 43. d. B II 2312/30. 
29Pl.: MNL HBML VII. 2/b. 41. d. B II 790/29. 
301878. évi V. tc. 
31Uo. 
32DEGRÉ MIKLÓS: i. m. 
33Pl.: MNL HBML VII. 2/b. 43. d. B II 2312/30.; VII. 2/b. 43.d. B I 308/15. 
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esetben, ha az egyúttal állásának feltételét is jelenti,34 ez ugyanis más megvilágítás-
ba helyezi az elkövető „jogi előéletét”. A Csemegi-kódex indoklásában külön neve-
sített enyhítő körülményként szerepel a sértett erkölcstelen életmódja. A korban 
domináns vélekedés szerint tehát feddhető személy sérelmére elkövetett bűncselek-
mények elkövetése bizonyos fokig méltányolható, igazolható. Felmerülhet azonban 
a kérdés, hogy hogyan egyeztethető ez össze törvény előtti egyenlőség alapeszméjé-
vel? 

Tekintve, hogy a büntetés célja nem lehet magáért való, a fent említett enyhítő 
körülmény összevetve a szankció prevenciós céljai elérésének szándékával visszás 
eredményre vezet. Az ilyen jellegű enyhítés lehetősége azt az üzenetet sugallja mind 
az elkövető, mind pedig a társadalom egésze számára, hogy erkölcstelennek tartott 
személy ellen intézett támadás bizonyos fokig tolerálható. Absztrahálva tehát: a 
sértett személyiségének milyensége befolyásolja annak a büntetésnek a mértékét, 
amely az elkövető törvényellenes magatartását hivatott büntetni. Ebből az aspektus-
ból tehát az egyenlőség alapértéke sérül. Más szempontból közelítve azonban nem 
tekinthetünk el attól, hogy a büntetőjog sem lehet teljesen idegen a való élettől, lé-
vén, hogy az ennek során bekövetkező jogsértések rendezése az alapvető célja. Így 
tehát bizonyos fokig elfogadható egy ilyen jellegű körülmény figyelembe vétele az 
eset értékelése során. Egy 1920-ban elkövetett szándékos emberölés minősítése so-
rán pedig a bíróság enyhítő körülményként értékelte az elkövető harctéren teljesített 
szolgálatát, valamint azt a tényt, hogy – bár jogos védelmi helyzet nem alakult ki – 
az elkövetést megelőző dulakodásban ő maga is megsérült.35 
 
 
Összegzés 
 
Az élet elleni bűncselekmények tehát kortól függetlenül mindig jelen voltak. Meg-
ítélésüket számos tényező befolyásolhatja, így a vonatkozó büntetőkódex mellett az 
aktuális közerkölcs is. 

„Lehet, hogy a mostani Bírói Határozatok jelentős részben a Kúria döntéseinek 
újabb kiadása csupán; avagy a bűnözés sok esetben olyan, mint száz évvel ez-
előtt.”36 Ahogy Lőrinczy György szavai is rámutatnak, a 20. század eleji felfogás e 
bűncselekmények vonatkozásában hasonló szemléletet követett, mint a napjainkban 
hatályos szabályozás. A büntetőjogi dogmatika eddigre már kiforrott jellege meg-
kérdőjelezhetetlen. A normaszöveg értelmét tovább árnyalja a vonatkozó bírói gya-
korlat, ennek fényében érthetőek meg ugyanis a részletszabályok, az egyes enyhítő 
és súlyosbító tényezők, melyek alkalmazása eseti mérlegelést igénylő feladat. 
 

                                                 

34DEGRÉ MIKLÓS: i. m.  
35MNL HBML VII. 2/b. 39. d. B 49/22. 
36LŐRINCZY György: Gondolatok a Csemegi-kódexről. Ügyészek lapja, 2001 (8) 3. sz 77–81. 
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FERENCZY ÁRON 
 
 

Bacsó Jenő gondolatai a végrehajtási eljárásjogról 
 
 
 
Bacsó Jenő a magyar polgári perjog egyik kiemelkedő alakja volt Plósz Sándor, 
Magyary Géza, valamint Fodor Ármin mellett. Bacsó Jenő életét a polgári per ter-
mészetének a részletes és mélyreható vizsgálatának szentelte, azonban óhatatlanul 
elmélyedt olykor a polgári perjog más alapintézményeiben is. A „Végrehajtási eljá-
rásjog tankönyve” egyike ilyen műveinek, amely kiemelkedő műgonddal készült az 
akkori joghallgató ifjúság részére.  

Bacsó Jenő mindezek mellett a Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtu-
dományi Karának egyik legkiemelkedőbb tanára volt, aki 1914-től egészen 1949-ig 
tevékenykedett az egyetemen. 
 
 
Élete és munkássága 
 
Bacsó Jenő 1877. május 2-án született Debrecenben. Édesapja, Bacsó Ferenc, az 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság alkalmazottja volt, majd később cégjegy-
zője lett. Édesanyja, Székes Terézia, nagyváradi nemes családból származott. A több 
testvére közül a felnőttkort csupán két bátyja élte meg. Bacsó Ferenc, apját követve 
a biztosítótársaságnál helyezkedett el, Bacsó Dezső pedig neves debreceni ügyvéd 
lett.1 

Bacsó Jenő tanulmányait 1883-ban kezdte meg a Református Kollégiumban, 
ahol mindvégig folytatta is az iskoláit egészen a jogakadémiai abszolutóriumig. Ta-
nulmányai mellett diákok tanításával foglalkozott, mivel édesapja halála miatt csa-
ládja anyagi nehézségekkel küzdött.2 A jogakadémia elvégzését követően tanulmá-
nyait a kolozsvári magyar királyi Ferenc József Tudományegyetemen folytatta, ahol 
először az államtudományi doktori szigorlatot szerezte meg a századforduló évében. 
Ez alapján 1901 januárjában államtudományi, majd 1903 októberében jogtudományi 
doktorrá avatták.3 

Jogakadémiai éveit követően 1900 nyarától Debrecenben ügyvédjelölti gyakor-
latot folytatott egészen 1905-ig. 1904-ben a debreceni Református Kollégium jog-
akadémiája magánjogi tanszékén megüresedett helyre Bacsó Jenőt is jelölték, azon-

                                                 
1BACSÓ JENŐ, kézirat, 5.; GUNST PÉTER (szerk.), Debrecen története III. (1849-1919), Debrecen, 1997. 
420–421. 
2BACSÓ JENŐ: Önéletrajz, kézirat. 
3BALOGH JUDIT: Bacsó Jenő, A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949), Szerk.: 
P. Szabó Béla, Debrecen, 2014. 155. 
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ban kinevezést nem kapott. 1905-ben a budapesti ügyvédvizsgáló bizottság előtt 
sikeres ügyvédi vizsgát tett,4 és néhány hónapon keresztül a gyakorlatban dolgozott 
ügyvédként.5 

1905. szeptember 1-jétől a máramarosszigeti Református Jogakadémia helyet-
tes- illetve rendkívüli tanárnak hívta meg a polgári perjogi tanszékre, amelyet nyil-
vános rendes tanárrá választották meg 1906 februárjában.6 A máramarosszigeti jog-
akadémián nyolc évet töltött egészen 1913-ig. Itt töltött évei alatt 1909-ben nyolc 
hónapot tölthetett Berlinben saját költségen. Az egyetemi előadások mellett kutató-
munkáira is jutott ideje.7  

Ezt követően hazatért Debrecenbe, ahol 1913 szeptemberében a debreceni Jog-
akadémia rendes tanárává nevezték ki. A vallás- és közoktatásügyi miniszter által a 
megalakítandó Debreceni Tudományegyetemre 1914. március 14-én kiírt egyetemi 
tanári álláshelyre benyújtott pályázatát a szakbizottság első helyen támogatta, amely 
alapján 1914. augusztus 28-án egyetemi tanári kinevezést kapott.8 Az Debreceni 
Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának indulásakor megbízást kapott 
a polgári törvénykezési jogi tanszék vezetésére, amelyet a debreceni jogi képzés 
felfüggesztéséig mindvégig ellátott. Az egyetemi tanári évei alatt háromszor volt a 
kar dékánja, az 1922/23, az 1934/35, és az 1946/47, tanévekben. Az egyetemi év-
könyvekből megtudható, hogy a római jogi vagy a kereskedelmi és váltójogi tanszé-
ket helyettesítését is elvállalta rövidebb-hosszabb ideig.9  

Családi élete kiegyensúlyozott volt. 1917-ben nősült meg feleségével, Szilágyi 
Erzsébet Máriával, aki Szilágyi Sándor református lelkész lánya volt. Két gyerme-
kük született. Jenő szintén jogot hallgatott, és végzése után az Igazságügyi miniszté-
riumban dolgozott, később családjoggal kezdett foglalkozni tudományos szinten. 
Alexandra lányuk Kövér Ákos tüzér alezredes felesége lett.10 

A háború kitörését követően ő volt az utolsó professzor, aki még 1944-ben is az 
egyetemen maradt, hisz professzortársai már korábban távoztak. Mindazonáltal az 
egyetem megkívánta kezdeni az 1944/45. tanévet is. Ezt azonban a háború meggá-
tolta, emiatt az egyetem felfüggesztette működését. 

Bacsó Jenő hetvenedik életévében vonult nyugdíjba, azonban a kar vezetésének 
a kérésére egy évvel meghosszabbította tevékenységét, amely következtében 1949-
ig volt a Debreceni Tudományegyetem tanára.  

Nyugdíjba vonulását követően egészsége megromlott. A család visszaemléke-
zései alapján nem betegség, vagy kór okán, hanem bánata miatt, amelyet a jogász-
képzés megszüntetése és a politikai helyzet megváltozása miatt érzett. Nyugodt deb-
receni nyugdíjas éveket követően 1955. október 13-án hunyt el szülővárosában.11 

                                                 
4BALOGH FERENC: A debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. Debrecen, 1904. 
589. 
5BALOGH JUDIT: i. m. 156. 
6BALOGH FERENC: i. m. 589. 
7SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789–1919. Bp., 
2001, 160–169. 
8VARGA ZOLTÁN: A debreceni tudományegyetem története I. 1914–1944. Debrecen, 1967. 30. 
9BALOGH JUDIT: i. m. 156. 
10BALOGH JUDIT: i. m. 157. 
11BALOGH JUDIT: i. m. 161. 
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Bacsó Jenő élete és munkássága szervesen kapcsolódik Debrecen városához, 
amelyet bizonyít, hogy azon kevés egyetemi oktatók egyike, aki a debreceni jogi 
oktatás kezdetétől egészen a debreceni jogászképzés felfüggesztéséig aktívan dolgo-
zott az egyetemen.12 

Bacsó Jenő életét a polgári peres eljárásnak szentelte, egész életében ezzel a 
jogterülettel foglalkozott. Tudományos tevékenysége akkortájt kezdődött, amikor a 
polgári eljárásjog, mint önálló tudományterület még csak kialakulóban volt. Alkal-
ma volt bekapcsolódni a jogalkotási folyamatokba, amelynek eredményeképpen 
megszületett az első magyar modern polgári perrendtartás, az 1911:I. törvénycikk. A 
polgári pert – Plósz Sándor és Magyary Géza tanaihoz hasonlóan – közjogi jogvi-
szonynak tekintette, melyben az állam és a felek között jön létre jogviszony, azon-
ban a felek között nem jön létre közvetlenül jogviszony.13 

Perjogi nézeteit számos tankönyvéből, tanulmányából és monográfiájából is-
merhetjük meg. Ezekben a per jogi természetének vizsgálatával foglalkozott, azon-
ban néhány esetben kitért a polgári perjog alapvető intézményeinek bemutatására is, 
amelynek egyik példája a végrehajtási eljárás tankönyve című monográfiája.  Azon-
ban számos megjelent műve ellenére nem nevezhető termékeny szerzőnek, mind-
azonáltal megjelent művei szakmai odafigyeléssel, kiemelkedő szakértelemmel, 
világos és olvasmányos stílusban íródtak.14 
 
 
A végrehajtási eljárásjog tankönyvének elhelyezése 
 
A Debreceni Tudományegyetemen az 1914. augusztus 28-án egyetemi tanárrá való 
kinevezését15 követő éveiben, 1917-ben jelentette meg a „Végrehajtási eljárásjog 
tankönyve” című monográfiáját, melynek megírásával nagy hiányt pótolt, különösen 
a joghallgatók számára. Bacsó Jenő unkásságának egyetlen olyan műve, melyben 
nem a polgári peres eljárás szabályaival foglalkozik, hanem az azt esetlegesen köve-
tő nemperes eljárással, a végrehajtási eljárással. 

A tankönyvének nemcsak leíró, hanem értékelő, a kor viszonyaihoz képest új-
donságának és hasznosságának megalapozott bemutatásának érdekében szükséges-
nek látom ismertetni a korabeli magyar szerzők végrehajtási eljárásjog körében meg-
jelent műveit, amely művekre Bacsó is tekintettel volt a tankönyve megírása során. 
A tankönyve elején maga említi „Irodalmi utalások” formájában ezeket a műveket, 
azonban részletességében nem tér ki azok felhasználására.  

Az első mű Nagy Ferenc, királyi jogakadémia tanár jogszabálygyűjteménye.16 
A könyv lineárisan ismerteti az 1881:LX. törvénycikk szakaszait az olvasóval. Az 
egyes szakaszok jogszabályi ismertetését követően utal a szakasz más, a törvény-

                                                 
12Az elismerés és lemondás, mint tudomás kijelentés. Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla hetvenedik 
születésnapjára, Debrecen, 1946. 18–33. 
13BALOGH JUDIT: i. m., 162. 
14P. SZABÓ BÉLA: A nemkívánatos habilitáció: Balogh Elemér magántanári képesítésének ügye a deb-
receni jogi kar előtt. Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam Studia in 
honorem Gábor Hamza, Szerk.: Földi András–Sándor István–Siklósi Iván, Bp., 2015. 255. 
15VARGA ZOLTÁN: i. m. 30. 
16NAGY FERENC: 1881:LX. törvénycikk a végrehajtási eljárásról, Bp., 1881. 



Ferenczy Áron: Bacsó Jenő gondolatai a végrehajtási eljárásjogról 
 

170 

cikkben fellelhető szakaszok viszonyára, a rendelkezés hatályára, illetőleg arra, hogy 
az 1868:LIV. törvénycikk milyen formában tartalmazta az említett rendelkezést. 
Ebből eredően a más törvénycikkekre való utaláson kívül nem tartalmaz bírósági 
döntéseket, sem pedig elméleti meghatározásokat. 

A második mű Herczeg Mihály, budapesti tudomány-egyetemi ny. rendes jog-
tanár, köz- és váltóügyvéd tollából származik.17 A szerző az egész polgári perrend-
tartással foglalkozik, bemutatja az alapelvektől kezdődően a perorvoslatokon keresz-
tül egészen a peres eljárás végét jelentő végrehajtási eljárásig. A szerző a végrehajtá-
si eljárásnak elég jelentős hangsúlyt fektet, mivel a megközelítőleg 650 oldalból 200 
oldalon keresztül tárgyalja a végrehajtás szabályait. Ennek indok, hogy az 1852. évi 
jozefinista osztrák polgári perrendtartás valamint az 1868:LIV. törvénycikk is a pol-
gári per részeként kezelte a végrehajtási eljárást.  

A végrehajtási eljárásról szóló fejezetben a szerző szintén lineáris módon, az 
törvénycikk szakaszainak sorrendjét követve halad végig a törvénycikk rendelkezé-
sein. A szerző szavai alapján: „A hely szűke okkoza főleg, hogy ezen törvény tárgya-
lásánál kimerítőbb magyarázattal nem foglalkozom. De különben is erre oly tör-
vénynél, mely tüzetesen intézkedik még a legapróbb részletekről is, alig van szükség. 
Itt tehát, valamint a polgári törvénykezési rendtartás utóbb következő részeinél is 
főleg csupán azt tűztem ki feladatomul, hogy a jelenlegi eljárást a korábbival össze-
hasonlítsam, az egyező és eltérő pontokat kimutassam, az újabb intézkedések tagad-
hatatlan érdemeit előtüntessem, a törvényi vezérelveket és indokokat megemlítsem s 
helyenként a szükségesnek vélt példák és döntvények útján még nagyobb világosság-
ra hozzam s az összefüggő és egymásra hivatkozó, egymást kiegészítő s támogató 
helyeket felidézzem.”18 Ahogy a szerző írásából is kitűnik, főként az 1881:LX. tör-
vény hasonlította össze az 1868:LIV. törvénycikk idevonatkozó rendelkezéseivel. 
Minden egyes szakaszhoz kellő mennyiségű magyarázatot ad, azonban saját nézete-
ket, álláspontok fejtegetésével nem foglalkozik. Legfőképpen a jogszabályok, illetve 
az törvénycikken belüli kapcsolatokra mutat rá, amelynek megértését döntésekkel 
segíti, továbbá a másodlagos forrásanyagokból, főként folyóiratokból a kellő megér-
tés elősegítése érdekében idéz. 

A harmadik könyv Imling Konrád, királyi curiai bíró műve19 szintén egy lineá-
risan végigvezetett jogszabálygyűjtemény, amely mű bemutatására elsődlegesen 
szintén a szerző szavait idézném: „Az első kiadás (1884) óta a judicatura és éppen a 
végrehajtási eljárással aránylag sürüen foglalkozó szakirodalom a törvény számos 
rendelkezésének értelmét tisztázta és az erre nézve fennforgott kételyeket eloszlatta. 
A judicaturát és a vonatkozó irodalmat az új kiadásban felhasználtam, úgy azonban, 
hogy kiindulási ponttul nem a bírósági határozatokat vettem, hanem ezeket többnyi-
re mint olyanokat idéztem, melyek a törvénynek a szövegben kifejtett értelmét meg-
erősítik, részben pedig mint olyanokat, melyek a saját értelmezésemmel ellenkeznek 
a nélkül, hogy engem ennek helytelenségéről meggyőzhettek volna. Figyelemmel 
voltam emellett a német perrendtartás, s az osztrák perrendtartási javaslat rokon-
tárgyú intézkedéseire, melyek a mi törvényünk szerkesztésére nyilvánvaló befolyást 

                                                 
17HERCZEGH MIHÁLY: Magyar Polgári Törvénykezési Rendtartás. Bp., 1885. 
18HERCZEGH MIHÁLY: i. m. 1.  
19IMLING KONRÁD: A végrehajtási törvény (1881. évi LX. törvénycikk) magyarázata. Bp., 1891. 
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gyakorolhattak, és tekintettel voltam az osztrák végrehajtási novellára, mely viszont 
több rendbeli intézkedésében a mi törvényünkből indult ki.”20 Az idézett szövegrész-
letből kivehető, hogy a jogszabálygyűjtemény legnagyobb erénye a német, valamint 
az osztrák polgári perrendtartásokra való utalása a szükséges részeknél. Ezek mellett 
természetesen, ahogy a legtöbb korabeli jogszabálygyűjtemény utalt minden egyes 
szakasz vonatkozásában az 1868:LIV. törvénycikk rendelkezéseire. A mű értékét 
még inkább növelve a szerző számos helyen kitér hazai és külföldi kortárs szerzők 
és jogtudósok folyóirataira, valamint másodlagos forrásokra támaszkodva segíti a 
rendelkezések megértését.  

A negyedik mű Márkus Dezső, király ítélőtáblai bíró írása.21 A szerző műve az 
eddigiekhez hasonlóan egy jogszabálygyűjtemény, amely lineárisan végigvezeti a 
törvénycikk egyes szakaszait. Összehasonlításra nem törekszik az 1868:LXV. tör-
vénycikk vonatkozásában. Mindazonáltal a legtöbb helyen jogszabályokkal, odavo-
natkozó rendeletekkel, illetőleg bírói gyakorlattal egészítette ki az egyébként részle-
tes 1881:LX. törvénycikk szabályanyagát. 

Az ötödik könyv szintén Márkus Dezső, ekkor már király curiai bíró munkája.22 
Az előző jogszabálygyűjteményének a mondhatni újrafeldolgozása, amely szintén 
lineáris sorrendben követi a törvénycikk rendelkezéseit. Tartalma megegyezik az 
előző jogszabálygyűjteményénél írtakkal, kiegészítve az azóta hozott másodlagos 
forrásanyaggal. A könyvet forgatva olyan érzésem volt mintha egy mai kommentárt 
forgatnék, amelyben egy gyakorlatban praktizáló jogász mindent megismer a végre-
hajtási eljárással kapcsolatban.   

A hatodik könyv Magyary Géza tollából származik.23 Magyary a végrehajtási 
eljárással nem foglalkozik, illetve a törvénycikkekkel sem. A könyv bevezetésének 
negyedik bekezdésében elméleti szinten foglalkozik a végrehajtási eljárással, még-
pedig, hogy elhatárolja a fizetési meghagyásos eljárástól valamint a polgári pertől. 
Magyary röviden kifejti, hogy a végrehajtási eljárás nem a polgári per alkatrésze, 
amellyel azonos állásponton van Bacsó Jenővel. Véleménye szerint nem kötelező 
végrehajtási eljárásnak követnie a polgári pert, ahogyan a végrehajtási eljárásnak 
sem előfeltétele a per megléte. Rámutat továbbá arra, hogy az 1881:LX. törvénycikk 
elfogadásával a jogalkotó helyesen szabályozta a végrehajtási eljárást, mivel kivette 
azt a polgári perrendtartásból és külön törvénycikkben szabályozta.  

A hetedik mű Tóth Károly műve, amely a végrehajtási eljárás mibenlétével fog-
lalkozik.24 Kiindulópontja, hogy a végrehajtási eljárás hasonlít a polgári perhez, 
ugyanis mindkettő közjogi jogviszony, amelyben ugyanazon szereplők vesznek részt 
abból a célból, hogy az államtól valamilyen jogsegélyt kérjenek. Azonban rögtön 
ezek után megjegyzi, hogy a végrehajtási eljárás nem per, ugyanis nem a magánjogi 
jogvita eldöntése a célja, csupán annak kikényszerítése. Tóth úgy látja, hogy a vég-
rehajtási eljárás azért nem nevezhető pernek, mert a felek nem vitatkoznak az állam-
hatalom előtt. Bár végrehajtási eljárásból adódóan létrejöhetnek perek, de azok a 
végrehajtási eljárástól elkülönülnek, mint a végrehajtás megszüntetése iránt indított 
                                                 
20IMLING KONRÁD: i. m. 2. 
21MÁRKUS DEZSŐ: Végrehajtási eljárás. Bp., 1905. 
22MÁRKUS DEZSŐ: A végrehajtási eljárás zsebkönyve. Bp., 1913. 
23MAGYARI GÉZA: Magyar polgári perjog. Bp., 1913. 
24TÓTH KÁROLY: Polgári törvénykezési jog. Debrecen, 1923. 
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per. Álláspontja alátámasztására rávilágít arra, hogy a végrehajtás elrendelése is 
egyoldalú jognyilatkozattal történik, amelyben csak az egyik fél információit veszi 
figyelembe a bíróság.   

A nyolcadik könyv Gaár Vilmos királyi curiai bíró írása.25 Ahogyan a mű cí-
méből is kitűnik elsődlegesen az életbeléptető törvényeket ismerteti. Fontosságát 
abban látja, hogy az 1911:I. törvénycikk hatálybalépésével a végrehajtási eljárás 
egyes rendelkezései is módosultak. Művében ezen változásokat igyekszik összefog-
lalni az olvasó számára. Művében kitér többek között az 1874:XXXIV. ügyvédi 
rendtartásra, vagy a 1894:XXXI. házassági jogról szóló törvénycikkre.  

A kilencedik és a tízedik műben Bacsó Jenő saját korábbi munkáira utal vissza. 
Az egyik műve „A jogvédelem előfeltételei a polgári perben.”26 Általánosságban 
veszi alapul a művében foglaltakat, azonban a végrehajtási keresetek tekintetében, 
mint az igénykereset, és a kereset a végrehajtás megszüntetése, korlátozása és fel-
függesztése iránt tartalmaz megállapításokat.  

A másik műve „A polgári perrendtartás tankönyve.”27 Művében nem foglalko-
zik a végrehajtási eljárással. Szintén, mint korábbi megállapításának alátámasztására 
hivatkozik a művére, és nem mint konkrét, közvetlenül alkalmazható forrásra.   
 
 
A végrehajtási eljárásjog tankönyvének ismertetése 
 
A korabeli szerzők műveinek megtekintése után egyértelműen kitűnik, hogy Bacsó 
Jenő tankönyve volt az első olyan mű, amely nem a gyakorlatban dolgozóknak író-
dott.28 Művének előszavában Bacsó kifejezetten említi is, hogy a most közreadott 
munka célja is az, a végrehajtási eljárásról szóló 1881:LX törvénycikket, s az azt 
módosító és kiegészítő törvényeket a már meglévő bírói gyakorlatra tekintettel a 
joghallgató fiatalsággal megismertesse.29  

A monográfia felépítését és tagolását tekintve nagyon átlátható. A monográfia 
314 oldalon taglalt tartalmát 10 fejezetre osztotta a szerző, melyek logikus sorrend-
ben, nem lineárisan követik az 1881:LX törvénycikk szakaszait. A mű elején az 
előszó rövid, tömör megfogalmazásban eligazít minket a tartalmat illetően. A beve-
zetésben kaptak helyet a fogalmi meghatározások, illetve a végrehajtási eljárásjog 
forrásainak az ismertetése, amellyel a szerző tíz oldalba sűrítette a fontosabb fogal-
makat. A mű végén forrásjegyzék, részletességgel kidolgozott tárgymutató és a tar-
talomjegyzék található.  

Az egyes részek kialakításával kapcsolatban megállapítható, hogy Bacsó Jenő 
abból indult ki, hogy a végrehajtási eljárását két részre lehet osztani, a végrehajtás 
elrendelésének és a végrehajtás foganatosításának szakára. A végrehajtási eljárás 
ilyen jellegű kettéosztása is jól tükrözi, a peres eljárás kapcsán ekkor már részletesen 

                                                 
25GAÁR VILMOS: A magyar polgári perrendtartást életbeléptető törvények (1912:LIV. és LV tc.) magya-
rázata. Bp., 1914.  
26BACSÓ JENŐ: A jogvédelem előfeltételei a polgári perben. Máramarossziget, 1910. 
27BACSÓ JENŐ: A polgári perrendtartás tankönyve. Bp., 1917. 
28BALOGH JUDIT: i. m. 172. 
29BACSÓ JENŐ: Végrehajtási eljárásjog tankönyve. (A továbbiakban BACSÓ JENŐ: i. m.) Debrecen, 
1917. 1. 
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kifejtett Bacsói álláspontot. A végrehajtási eljárást szintén egy közjogi jogviszony-
nak tekinti, mely alapján a jogviszonyt az állam, és a másik fél irányába létre kell 
hozni, és csak ezt követően lehet lefolytatni. Bacsó a végrehajtási eljárást is úgy 
látja, hogy az állam jogvédelmet nyújt a peres eljáráshoz hasonlóan azzal, hogy vég-
rehajtási intézkedéseket foganatosít.  

Itt tennék egy kis kitérőt, mégpedig hogy miért foglalkoztak olyan sokan a vég-
rehajtási eljárással akkoriban. Ahogyan a II. fejezetben látható volt a nevesebb jog-
tudósok, bírák, ügyvédek is kitértek a végrehajtási eljárásra akár csak elméleti szin-
ten is. Ennek indoka, hogy a végrehajtási eljárásjog szabályozási helye nem egysé-
ges. A német írok együttesen tárgyalják műveikben a peres és a végrehajtási eljárást, 
amelynek egyik oka, hogy a végrehajtási eljárást maga a polgári perrendtartás szabá-
lyozza. Ebből adódóan a német felfogás szerint a végrehajtási eljárásra, mint perre 
tekintenek, vagy legalábbis annak egyik szakaszára. A hazai álláspont szerint, ame-
lyet Plósz Sándor fejtett ki először meggyőzően, a per célja a jog létezése vagy nem 
létezése felett való döntés, míg a végrehajtási eljárás célja a jog kényszer útján való 
megvalósítása. A hazai felfogás következménye, hogy a korábbi jogunktól eltérve, 
értem ez alatt az 1868:LIV. törvénycikket, a végrehajtási eljárást külön törvényben 
szabályozta, amely az 1881:LX. törvénycikk, és ezen az 1911:I. törvénycikk sem 
változtatott.30 
 
 
„Fogalmi meghatározások” 
 
A bevezetésben kaptak helyet az ún. „Fogalmi meghatározásokat,”31 amelyeket 
szeretnék górcső alá venni, annak érdekében, hogy megismerhessük Bacsó Jenő 
végrehajtási eljárásjogról alkotott feltevéseit. Terjedelmi okok miatt az egész végre-
hajtási eljárás részletes, mélyreható vizsgálatára nem vállalkozok, azonban Bacsó 
Jenő kiváló érzékkel ragadta meg a végrehajtási eljárás mibenlétét, amely teljes egé-
szében kirajzolódik számunkra a bevezetésben foglaltakból is. Bacsó Jenő nyolc 
pontban nevesíti azokat a meghatározásokat, amelyek tisztázása elengedhetetlen a 
végrehajtási eljárás megértéséhez.  

Bacsó megfogalmazásában az állam a magánjogrend terén két módón nyújthat 
jogvédelmet, vagy perben, vagy végrehajtási intézkedés formájában. Bacsó megál-
lapítása alapján a jogvédelem fennállhat már a per döntése által is, vagyis, hogy a 
bíróság olyan határozatot hozott, amely joghatállyal többé nem vitatható. Azonban 
abban az esetben, ha a per által biztosított jogállapot nem felel meg a tényleges álla-
potnak a fél még mindig jogvédelemre szorul. Azokra a perekre igaz, amelyben 
marasztalási keresetről beszélhetünk, vagyis egyik fél a másiktól valaminek a tevé-
sét, vagy abbahagyását, tűrését követelheti. Az ítélet nem létesít minden esetben a 
jognak megfelelő állapotot. A jog érvényesülése – a másik fél önkéntes teljesítése 
hiányában – peren kívül történik bíróság általi kényszer alkalmazásával. Bacsó Jenő 
meghatározása szerint „azt az államhatóságilag szabályozott eljárást, amelyben az 
állam orgánuma, a bíróság, a jogosított jogát a kötelezettel szemben kényszereszkö-

                                                 
30BACSÓ JENŐ: i. m. 11. 
31BACSÓ JENŐ: i. m. 9. 
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zök alkalmazásával érvényesíti, tehát a jognak megfelelő állapotot ily módon teremti 
meg, végrehajtási eljárásnak, azoknak a szabályoknak az összességét pedig, melyek 
ezt az eljárást rendezik, végrehajtási eljárásjognak nevezik.”32 Bacsó rámutat arra, 
hogy a végrehajtási eljárás jogérvényesítő eljárás, amely a magánjog megvalósítását 
célozza, azonban ehhez az állam közreműködése elengedhetetlen. Ebből következik, 
hogy a polgári perhez hasonlóan a végrehajtási eljárás is a közjoghoz tartozik. Sze-
rinte a végrehajtási eljárás nem peres eljárás, vagyis nem kiegészítő része a pernek, 
mivel a végrehajtás előzetes per nélkül is előfordul, pl. közjegyzői okirat alapján 
elrendelt végrehajtás. Ezen felfogás – amelyet már fentebb kifejtettem – tekinthető 
az uralkodó nézetnek, amelynek következménye, hogy külön törvényben került sza-
bályozásra a végrehajtási eljárás. Ezen külön szabályozást az 1911:I. törvénycikk is 
fenntartotta.33 

A végrehajtási eljárás kérelemre indul, amelynek célja a már meglévő tényálla-
potban ragadt jog érvényesítése. Kizárólag a tényállapot megváltoztatását kérő fél 
kérelmére indulhat meg az eljárás. A végrehajtási eljárásban egy újabb jogviszony 
keletkezik az állam és a fél között, amelyhez elengedhetetlen, hogy a félnek joga 
legyen az állami kényszer igénybevételére. Ez alapján a végrehajtási jog egy közjogi 
jogosítvány. Ezen végrehajtási jogviszony keletkezésének leggyakoribb forrása az 
ítélet, azonban nem kizárólagos forrása, mivel végrehajtási jogot keletkeztet az 
olyan okirat is, amelyet a törvény közokiratnak nyilvánít. A végrehajtási eljárásban a 
felek alatta hitelezőt, mint végrehajtást kérőt és az adóst, mint végrehajtást elszen-
vedőt kell érteni. A végrehajtási eljárásban a jogviszony az állam és a végrehajtást 
kérő között jön létre. A végrehajtást elszenvedő csak akkor kerül jogviszonyba, ha 
valamilyen tevőleges cselekményt, pl. felfolyamodást eszközöl. A közjogi jogosít-
ványból adódóan pedig a felek között nem jöhet létre jogviszony. A végrehajtás 
tárgya alatt a végrehajtandó közokiratot érti Bacsó.34 

A végrehajtási eljárásban is létrejöhet per, különösen akkor, ha a fél követelése 
már lejárt, és az ezáltal keletkezett jogállapot a valóságnak nem felel meg. Ebben az 
esetben a végrehajtást szenvedőnek a végrehajtási eljárásban az eljárás megszünteté-
sét követelheti. Perré azonban nem alakulhat át, még akkor sem ha esetlegesen az 
eljárás kontradiktóriussá válna. A végrehajtási eljárás során a meghallgatásoknak 
szintén a tények kiderítését célozza. A végrehajtás célja a végrehajtható magánjog-
nak a kényszer útján való érvényesülése. Erre szolgál a végrehajtási jog, amely har-
madik személyek jogállapotára is befolyással lehetnek.35 
 
 
Összegzés 
 
Bacsó Jenő elemzett tankönyve a kor – értem ez alatt az 1911, mint a végrehajtási 
eljárásról szóló törvénycikk elfogadásának időpontja és a tankönyvének megjelené-
se, vagyis 1917 közötti időszakot – első olyan munkája, amely nem kizárólag a gya-
korlati területeken dolgozók számára biztosít kellő ismereteket, hanem főként a jog-
                                                 
32BACSÓ JENŐ: i. m. 10. 
33BACSÓ JENŐ: i. m. 10–11. 
34BACSÓ JENŐ: i. m. 12–13. 
35BACSÓ JENŐ: i. m. 14–16. 
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hallgatókat célozza. Mindazonáltal véleményem szerint a gyakorlatban dolgozók is 
könnyebben megérthetik egy ilyen műgondossággal elkészített monográfia tartal-
mát.  
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BARTA ATTILA 
 
 

Kommunális környezetvédelem? 
Az Észak-alföldi Régió Megyei Jogú Városainak szervezeti  

megoldásai az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában 
 
 
 
Bevezető 
 

Munkámban – egy kutatás kezdő lépéseiként1 – az ökológiai fenntarthatóság, va-
lamint a környezetvédelem és az ezekkel szorosan összefüggő további szakterületek 
megjelenését vizsgálom régiónk három meghatározó települési önkormányzatának 
működésében. Az áttekintés elsősorban közigazgatási jogi szempontú, és a kutatás 
kezdeti szakaszához igazodva a releváns jogszabályok és egyéb források feldolgozá-
sát célozza. 

A választott téma jelentőségét úgy vélem nem lehet elvitatni. A környezet-, a 
természet-, valamint a klímavédelem minden korábbinál szélesebb és hatékonyabb 
összefogást igényel az állami szereplők, valamint a verseny- és civilszféra aktorai 
között. Az egyes környezeti elemekhez (pl. víz, levegő) kapcsolódó kérdések azon-
ban már régtől fogva figyelmen kívül hagyták a klasszikus állami területbeosztást, 
hiszen kezelésük megfelelő „üzemmérete” legtöbbször különböző természetföldrajzi 
okok miatt (pl. vízgyűjtő területek elhelyezkedése, nemzeti parkok és környezetvé-
delmi területek fekvése, légszennyezés) a konvencionális igazgatási egységektől 
eltérő léptékben volt sikeresen megvalósítható. Magyarországon a rendszerváltás óta 
ezt a közigazgatásban atipikusnak tekintett területegységet régióként szokás megha-
tározni. A majdnem 1,5 milliós lakosságú Észak-alföldi Régióban található 389 
település közül (ahol nagyságrendileg minden ötödik városi jogállással rendelkezik) 
három egyértelműen régiós kisugárzással rendelkezik, ezáltal aktív formálója nem 
csupán agglomerációjának, de tágabb környezetének is. 

A fentiek miatt komplex hálózattal kell foglalkoznunk. Ezt nem csak a földrajzi 
kiterjedtség, hanem az érdekeltek száma és közjogi/magánjogi hovatartozása is alá-
támasztja. Tekintettel azonban arra, hogy a helyi önkormányzatok szembesülnek 
elsőként a környezeti, valamint klimatikus viszonyok átalakulásából fakadó (több-
nyire inkább negatív) hatásokkal, és ennek megfelelően ők képezik (képeznék) a 

                                                 
1A tanulmány a K 115530 ny. sz. „Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntartha-
tóság megvalósításában” címet viselő projekt keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal támogatásával készült. Jelen munka – megalapozó jellegéből fakadóan – kizárólag jogforrások-
ra és szakmai anyagokra épül. A leírtak empirikus tapasztalatokkal való kiegészítése a kutatás későbbi 
szakaszában várható. 
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védekezés első vonalát is, megkerülhetetlen szereplők, és munkámban én is elsősor-
ban rájuk, valamint konkrét szervezeti megoldásokra fókuszálok.2 

Tanulmányomban áttekintem a legfontosabb környezetvédelmi jogszabályokat, 
valamint az ezek által kialakított intézményrendszert. Tekintettel azonban arra, hogy 
a teljes környezetvédelmi adminisztráció maradéktalan feldolgozására nincs lehető-
ség, ez alkalommal kifejezetten a települési szintet, azon belül is a megyei jogú vá-
rosok szerepét kívánom bemutatni. 

Munkám keretében választ kívánok kapni arra, hogy milyen szereppel és eszkö-
zökkel rendelkeznek önkormányzataink a jelenlegi környezetvédelmi intézményrend-
szerben? Kérdéses továbbá, hogy a nagyobb teljesítőképességű (értsd megyei jogú) 
városok, lehetőségeikkel szinkronban fogékonyabbak-e a környezetvédelmi témákat 
illetően is? Amennyiben igen, a területet önállóan, vagy más szakigazgatási kérdé-
sekbe ágyazva kívánják kezelni?3 
 
A feladatmegosztás és hatáskör-telepítés főbb csomópontjai a hazai környezet-
védelemben 
 

Az intézményrendszer feltérképezése érdekében áttekintettem azokat a 2015 vé-
gén hatályban levő legfontosabb hazai jogforrásokat, amelyek érdemben határozzák 
meg az ökológiai fenntarthatóságot, valamint a hozzá kapcsolódó szakigazgatási 
területek jellegzetességeit (lásd az alábbi keretes részt). 
 
Magyarország Alaptörvénye [P) cikk, Q) cikk, XX-XXI. cikkek], 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (mint ágazati kódex, to-
vábbiakban Kvt.) [4. § 32. pont, 10., 37-39. §, 41-42. §, 45-46. §, 48. §, 98-100. §], 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) [13. § 1) bek. 1., 2., 
5., 11., 12., 19., 21. pontok], 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről (Htv.) [85. § 1) bek. c)-e) pontok, 
valamint i) pont], 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről [9. §, 13. §, 20. §, 24-25. §] 
1. tábla. Jogforrások, amelyek a hazai környezetvédelem, valamint a kapcsolódó szak-

területek alapvető intézményei és mechanizmusait meghatározzák. 

                                                 
2A fenntarthatóság, valamint a helyi közösségek és az ökológiai folyamatok kapcsolataival számos 
kutatás foglalkozik külföldön is. A teljesség igénye nélkül utalok itt néhány, a közelmúltban megjelent 
írásra, pl. BULKELEY, HARRIET: Cities and climate change. New York, NY: Rutledge. 2013., FEIOCK, 
RICHARD C. – COUTTS, CHRISTOPHER: Governing the sustainable city. Cityscape 15 (2013) 1. sz. 1–7., 
FIORINO, DANIEL: Sustainability as a conceptual focus for public administration. Public Administration 
Review. 70. (2010) 1. sz. 578–88., FRANCIS, NATHAN – FEIOCK, RICHARD C.: A guide for local 
government executives on sustainable energy management. Washington, DC, IBM Institute for the 
Business of Government. 2011., MAZMANIAN, DANIEL A. – KRAFT, MICHAEL E.: Toward sustainable 
communities: Transition and transformations in environmental policy. Cambridge, MA, MIT Press. 
2010., KRAUSE, RACHEL M. – FEIOCK, RICHARD C. – HAWKINS, CHRISTOPHER V.: The Administrative 
Organization of Sustainability Within Local Government. Journal of Public Administration Research 
and Theory. 2014. doi: 10.1093/jopart/muu032 (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 
3További érdekes kérdésfelvetések és hipotézisek olvashatók FODOR LÁSZLÓ – BARTA ATTILA – FÓNAI 
MIHÁLY – BÁNYAI ORSOLYA: Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései. 
2016. (megjelenés alatt) 
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A környezetvédelem, valamint a természeti rendszer (ökoszisztéma) tárgyköréből 

válogatott néhány releváns jogforrás megismerése után megállapítható, hogy a kap-
csolódó közigazgatási intézményrendszer, valamint annak mechanizmusai meglehe-
tősen összetettek. 

Ez nem meglepő, hiszen Magyarország Alaptörvénye a témakört illetően eleve 
komplex szemlélettel rendelkezik. Az „alkotmányos környezetjog” a környezethez 
való jogot olyan alapjognak tekinti, amelynek alanya valójában az emberiség, illetve 
a természet lehetne. A környezethez való jog tulajdonképpen az emberi élethez való 
jog fizikai feltételeit hivatott biztosítani, másképp annak objektív, intézményi olda-
lának egyik része. Éppen emiatt egyfelől különösen nagy jelentősége van a preven-
ciónak, tekintettel arra, hogy az utólagos kárrendezés egyáltalán nem biztos, hogy 
képes az eredeti állapot helyreállítására.4 Másfelől viszont az állam aktív jelenléte 
kívánatos annak érdekében, hogy az intézményvédelmi oldal jól működjön. 

A környezetvédelmi törvény megfogalmazása szerint a környezet védelme az 
állam és a helyi önkormányzatok közös feladata (azaz egy sokszereplős rendszerről 
beszélünk, lásd a lenti keretes részt). 
 

2. tábla. A környezetvédelem intézményrendszerének sémája 2015 végén. 
 
A környezetvédelmi kódex, mint kerettörvény körülírása szükségképpen tág, hogy 
szinte minden lehetséges szempontot képes legyen befogadni.6 Az alacsonyabb szin-

                                                 
4Vö. 28/1994. (V. 20.) AB határozat. 
5Az ún. nem minisztériumi formában működő központi közigazgatási szervek, valamint háttérintézmé-
nyek jelentős átalakítása várható 2016-ban. Tekintettel arra, hogy ennek végeredménye a tanulmány 
lezárásakor még nem látható előre, itt csupán arra utalok, hogy a megjelölt szervi kör (pl. OKTF, vagy 
Herman Ottó Intézet) teljes bizonyossággal módosulni fog. 
6Lásd LAPSÁNSZKY ANDRÁS: Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből. II. k. Bp., 2013. 
461. 
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tű jogforrásokat vizsgálva ugyanakkor azzal szembesülünk, hogy a feladat- és ha-
táskörök jelentős részét az államigazgatás integrálja magába. 

Röviden áttekintve, hogy az intézményrendszer egyes szintjeinek és szereplőinek 
milyen alapvető feladatot szánt a jogalkotó, megállapítható, hogy a központi köz-
igazgatásban több szerv is érintett környezeti elemek okán. A Kormány általában 
irányító és összehangoló szerepkörben jár el itt is. Országos tanácsadó, véleménye-
ző, valamint javaslattevő szerve ezen a területen az Országos Környezetvédelmi 
Tanács.7 A Kormány mint testület ugyanakkor alkalmatlan arra, hogy napi szinten 
foglalkozzon a szakterület minden kérdésével. Éppen emiatt a jelenlegi kormányzati 
munkamegosztásban8 a Földművelésügyi Miniszter reszortja, hogy a Kormány kör-
nyezet- természet- valamint vízvédelemért felelős tagjaként, jogalkotási, jogszabály-
előkészítő, továbbá irányító feladatkörben járjon el (szakmai háttérintézménye a 
Herman Ottó Intézet, amely 2016-ban várhatóan átalakításra kerül).9 Vannak olyan 
önállósodott területek, amelyek az előzőektől eltérően más tárcához tartoznak. Ilyen 
például a Belügyminiszterhez tartozó vízgazdálkodás,10 illetve a klímavédelem, 
amely a központi közigazgatási munkamegosztásban a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
terhez tartozik.11 Jól látható, hogy a környezetvédelem egyes részkérdései (a 2010 
utáni integráltabb struktúra és csúcsminisztériumi rendszer bevezetése ellenére is) 
több szereplő között oszlanak meg. 

A miniszterek tehermentesítése érdekében (a 2015 végi állapotokat alapulvéve) 
központi hivatalok látják el (tipikusan másodfokon) az egyedi hatósági ügyek inté-
zését, ilyen az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (ez 
várhatóan ugyancsak a központi szerkezeti reform tárgyává válik), valamint a BM 
alá tartozó Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. 

Mivel a közigazgatásban általános munkamegosztás az, hogy a központi szint 
irányít, az alacsonyabb szinteken pedig végrehajtás zajlik, az ún. területi közigazga-
tásban (lásd a 2. sz. tábla vonatkozó részét) a következő feladatokat találjuk. 

A hatósági feladatokat főszabály szerint I. fokon 2015. április 1. óta a Fővá-
rosi/Megyei Kormányhivatalok (illetve azok Járási Hivatalai) gyakorolják.12 Ehhez 
képest a szolgáltatási, kezelési, valamint tervezési és véleményezési feladatokat a 
Nemzeti Park Igazgatóságok végzik. Mellettük működnek még Vízügyi Igazgatósá-
gok. Az önkormányzati alrendszer területi szintjén működő megyei önkormányzatok 
elsősorban területfejlesztési és –rendezési tevékenységük keretében érvénye-
sít(h)e(t)nek környezetvédelmi szempontokat. 

Az ügyfelekhez, valamint az esetleges társadalmi és környezeti problémákhoz 
azonban térben a legközelebb nem az államigazgatás van, hanem a települési ön-
                                                 
7Lásd http://www.oktt.hu/ (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 
8Vö. 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről. 
9Ennek alapját lásd: 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szerv 
formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról. 
10Továbbá megemlíthető még a BM által az önkormányzatok számára indított Önkormányzati Koordi-
nációs Iroda c. program: http://bm-oki.hu/ (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 
11152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 115. § (1) bek. f) pont. 
12Ebben a körben is jelentős változásokat hozhat a 2016-os év, lásd: 1959/2015. (XII. 23.) Korm. hatá-
rozat a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-
racionalizálásról. 
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kormányzatok. A releváns joganyagot áttekintve kiemelhető, hogy a helyhatóságok 
ebben a rendszerben elsősorban „soft” eszközökkel rendelkeznek, azaz – egyes köz-
hatalmi jogosítványoktól eltekintve – leginkább a helyi partnerség és kooperáció 
előmozdítói,13 integrátorai. A jelenlegi közigazgatási jogi szabályozás értelmében 
(részletezését lásd a lenti keretes részben) a helyi környezet– és természetvédelem, 
valamint vízgazdálkodás nevesített feladatain túl a településfejlesztés és –rendezés, 
valamint az építésügy területén indirekt módon ugyancsak megjelen(het)nek fenn-
tarthatósági, valamint klimatikus szempontok.14  
 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
 
13. § 
(1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gon-
doskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kiala-
kítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármű-
vek parkolásának biztosítása); 
[…] 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 
és rágcsálóirtás); 
[…] 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
[…] 
19. hulladékgazdálkodás; 
[…] 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló tör-
vény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízot-
tak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
 
85. § 
(1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik: 
[…] 
c) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása; 
d) csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesít-
mény körül; 
e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; 
[…] 
i) az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás. 
 
További, az önkormányzati környezetvédelmet érintő (speciális) jogforrások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
                                                 
13Vö. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. §. 
14Lásd a Mötv. keretes részben elhelyezett felsorolását a 13. § alatt. 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megálla-
pításának részletes szakmai szabályairól 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályai-
ról 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról 
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáfé-
résének rendjéről 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról 
176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőöve-
zetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól 

3. tábla. A települési önkormányzatok konkrét környezetvédelmi feladatait  
meghatározó jogforrások. 

 
Miután a jelenlegi magyar feladat- és hatáskörtelepítési logika miatt az önkor-

mányzatoknak ezeken a szakigazgatási területeken nincsenek markáns jogi eszköze-
ik, meglátásom szerint a települések jellemzően nagyobb hálózatok résztvevői, sem-
mint kizárólagos szereplői lehetnek. Tekintettel arra, hogy ez a megyei jogú városok 
esetében hatványozottan igaz, emiatt kerül sor a hátralevő részben az általuk alkal-
mazott néhány megoldás áttekintésére. 
 
 
Megyei Jogú Városok, mint regionális környezetvédelmi központok? 
 

Hazánkban a megyei jogú városokként ismert települési önkormányzatok jogállá-
sának tradicionális gyökerei vannak. Amennyiben csak az 1867 utáni időszakot 
vizsgáljuk, rögzíthető, hogy valamennyi nagyobb igazgatási korszak ismerte és al-
kalmazta a középszintű feladatokkal felruházott településtípust (1949/50-ig törvény-
hatósági jogú városok képében,15 1989/90-ig megyei városként,16 a rendszerváltás 
utáni önkormányzati törvényeink pedig megyei jogú városként nevesítve).17 

Az ebbe a körbe tartozó települések jellemzően lakosságszámuk,18 illetve az or-
szágban, vagy közvetlen környezetükben betöltött szerepük miatt mindig is komoly 
hatást gyakoroltak a szomszédos településekre, vonzáskörzetükre. Jelenlegi megyei 
jogú városaink (később röviden MJV) szinte mind gazdasági, felsőoktatási, egész-
ségügyi, illetve közlekedési centrumok, fontos infrastrukturális és foglalkoztatási 
                                                 
15Vö. 1886. évi XXI. törvénycikk a törvényhatóságokról 1-20. §-ok.  
1611/1971. (III. 31.) Korm. rendelet a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtásáról: 11. § (1)-
(2) bek. és 76. §. 
17A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § - 61/A. §, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 21. § (2)-(4) bek. 
18Jelenleg a nevezett 23 település az ország lakosságának közel egynegyedének szolgál lakóhelyeként. 
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csomópontjai az országnak. Ahogy arra a jelenlegi önkormányzati törvényünk utal, 
olyan közszolgáltatásokat is biztosítanak, amelyek saját területükön túl a megye 
egészére, vagy nagy részére is kiterjednek.19 Elhelyezkedésük ugyanakkor nem 
egyenletes, lásd a lenti ábrán. 
 

  
4. tábla. Magyarország megyei jogú városai.  

Forrás: http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok/megyei-jogu-varosok. 
 (2015. december 2-i letöltés). 

 
A továbbiakban – a konferencia tematikájához, földrajzi kötődéséhez igazodva – én 
csak az Észak-alföldi Régió három legnagyobb településének működését20 tekintem 
át. Ezek alapján rögzíthető, hogy a nevezett települések egészen eltérő utat járnak 
be. Annak ellenére, hogy láthatóan Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok (részben pont 
a fent taglalt jogszabályi kötelezettségek miatt) hasonlóan fontos kérdésként kezelik 
a helyi környezetvédelmet, valamint az azzal szerves összefüggést mutató többi 
szakigazgatási kérdést (pl. városrendezés, közösségi közlekedés, településtisztaság), 
a hangsúlyok – a helyi viszonyok függvényében – érthető módon már eltérőek. 

Tekintettel a terjedelmi korlátokra, a hatályos önkormányzati törvény adta szer-
vezeti lehetőségek közül én most csak a legelterjedtebbet kívánom bemutatni, neve-
zetesen a bizottságok alakításának és működtetésének lehetőségét.21 Az önkormány-
zati munka szimmetriájának megfelelően a szakmai kérdések előkészítése, valamint 
végrehajtásuk „menedzselése” a képviselő-testületek (jelen esetben közgyűlések) 

                                                 
19 Mötv. 21. § (2) bek. 
20Vö. a három település Szervezeti és Működési Szabályzatát: Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendeletét, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 9/2011. (III. 10.) önkormányzati rendeletét, valamint Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét. 
21Mötv. 57-61. §. 

http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok/megyei-jogu-varosok
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tehermentesítése érdekében a nagyobb településeken eleve a bizottságokra hárul.22 
Ez a megoldás amiatt is közkedvelt, mert lehetőséget teremt nem képviselő tagok 
bevonása által részérdekek, speciális szempontok becsatornázására (pl. helyi jelen-
tőséggel bíró vállalkozások, civil szervezetek esetén). Debrecenben például a kör-
nyezetvédelemmel összefüggő feladatok előkészítését és ellenőrzését a Környezet-
védelmi és Városfejlesztési Bizottság látja el.23 Nyíregyházán is állandó bizottsághoz 
tartozik a kérdéskör, itt is szoros kötődést mutatva a városfejlesztési feladatokkal 
(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnevezéssel).24 Látszólag Szolnok 
kivételt képez, itt ugyanis "hiányzik" az önálló környezetvédelmi bizottság. Ez 
azonban nincs így, mivel az SZMSZ áttekintése után kiderül, hogy a Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Bizottságnál találjuk meg a környezetvédelemmel összefüggő helyi 
kompetenciákat.25 

Még jelentősebb a szóródás, ha a megoldandó feladatokat tekintjük át, emiatt cél-
szerű azokat táblázatba foglalni a könnyebb összevetés érdekében. 
 
 

MJV feladata, hatáskö-
re 

Debrecen 
Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizott-
ság 

Nyíregyháza 
Városstratégiai 
és Környezetvé-
delmi Bizottság 

Szolnok 
Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Bi-
zottság 

településszerkezeti terv/ 
helyi építési szabályzat véleményezi - részvétel 

települési környezetvé-
delmi program 

véleményezi és végre-
hajtását figyelemmel 
kíséri 

- 

részvétel és vélemé-
nyezés, figyelemmel 
kísérés és kétévente 
felülvizsgálat 

környezeti állapot elemzé-
sek véleményezi - véleményezi 

rendelet-tervezetek, mező-
gazdasági tárgyú előter-
jesztések 

véleményezi - véleményezi 

Környezetvédelmi Alap 
felhasználása (mint 
önként vállalt feladat) 

véleményezi 

pályázatok meg-
hirdetése (az ún. 
Civil Alap esetén 
is) 

dönt 

környezet állapota és 
emberi egészségre gya-
korolt hatásai 

figyelemmel kíséri - 

részvétel a köztiszta-
ságban és település-
tisztaságban, vala-
mint évente tájékoz-
tatás kérése 
 

forgalmi rend, helyi közle-
kedés és közlekedéssel 
összefüggő környezeti 
terhelés 

figyelemmel kíséri - részvétel 

                                                 
22ÁRVA ZSUZSNNA – BALÁZS ISTVÁN – BARTA ATTILA – VESZPRÉMI BERNADETT: Helyi önkormányza-
tok. Debrecen, 2014. 132. 
23DMJV SZMSZ 55. § b) és 59. §. 
24NYMJV SZMSZ 1. § (4) bek. f) pont, valamint 5. sz. melléklet 4. pont. 
25SZMJV SZMSZ 4. § ae) pont és 3/e számú melléklet. 
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környezet védelméért 
felelős szervvel kapcsolatot tarthat - 

kapcsolatot tart: 
Megyei Kormány-
hivatallal 

természetes személyekkel, 
szervezeteikkel, érdekvé-
delmi szervezetekkel, 
egyéb intézményekkel 

kapcsolatot tarthat - 

kapcsolatot tart: 
Tisza Klubbal 
Magyar Urbaniszti-
kai Társaság Területi 
Csoportjával 
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Építész Kamarával 
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Mérnöki Kamarával 
Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósággal 

külföldi lehetőségek 
feltárja (környezetvé-
delmi és mezőgazdasági 
téren egyaránt) 

- - 

környezetvédelmi pályá-
zatok 

kiírásban közreműködik 
(mezőgazdasági pályá-
zatoknál is) 

- 

dönt (Épített Kör-
nyezet Helyi Vé-
delmét Támogató 
pályázat kiírásáról 
és vissza nem 
térítendő támoga-
tások odaítéléséről) 

közterületek fenntartása  - 

dönt utcák, terek 
parkok kíméleti 
területté nyilvánítá-
sáról/ 
megszüntetéséről 

részvétel 

vízrendezés, vízgazdál-
kodás, ivóvízellátás - - részvétel 

műemlékvédelem, zaj- és 
rezgésvédelem - - részvétel 

földügy - - részvétel 
környezetvédelmi célokat 
szolgáló költségvetési 
pénzeszközök 

- - javaslatot tesz 

további nevesített önként 
vállalt feladat - - 

helyi jelentőségű 
természeti terület 
védetté nyilvánítása, 
illetve helyi jelentő-
ségű védett természe-
tű területek fenntartá-
sára terv készítése 

5. tábla. A települési környezetvédelmi bizottságok néhány feladatának és hatáskörének 
összevetése. 

 
Áttekintve a fenti táblázatot jól látszik, hogy Szolnok Megyei Jogú Városnak 

vannak a legkiterjedtebb feladatai ezen a téren, egyszersmind a fellelt működési 
dokumentumok tanúsága szerint itt delegálták a legtöbb érdemi döntési jogkört a 
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„zöld bizottsághoz.” Nyílván sok olyan feladat van, ami Szolnok esetében a Tiszá-
hoz és az árvízi, illetve belvízi védekezéshez köthető, ugyanakkor érdekes, hogy 
explicite csak itt jelenik meg a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladat (lásd: 
védetté nyilvánítás). 

Debrecen Megyei Jogú Város esetében egyértelmű, hogy szinte valamennyi környe-
zetvédelmi és városfejlesztési relevanciájú kérdést a Közgyűlés dönt el, bizottsági szin-
ten kifejezetten az előkészítő és ellenőrző tevékenység zajlik. Hasonló a helyzet a forrá-
sok felhasználásaval, amelyek fölött szintén a Közgyűlés operál. A döntési jogok kon-
centrálásán túl érdekes továbbá, hogy kizárólag itt merül fel a nemzetközi környezetvé-
delmi kapcsolatok feltárása, igaz, ebben a körben a mezőgazdasági kérdésekkel kiegé-
szül a bizottsági munka. 

Látszólag kevésbé részletező Nyíregyháza Megyei Jogú Város szabályozása. Ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy itt ne lennének környezetvédelmi jogosítványok. 
Sokkal inkább arról van szó, hogy a kérdések közvetlenül a Közgyűlés előtt intézhetőek, 
és a városi vezetés a tehermentesítés lehetőségét csupán annyiban kívánta kihasználni, 
hogy pályázatok meghirdetésébe, illetve közterületi döntések meghozásába vonta be a 
nevezett bizottságát. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy 2015-ös adatok szerint kifeje-
zetten környezetvédelmi tárgyú rendelettel csak a szabolcsi megyeszékhelyen találko-
zunk.26 

Természetesen nem utolsó szempont, hogy mekkora költségvetési forrás áll ren-
delkezésre a települési büdzsékben. A 2015-ös évben Debrecen költségvetésében 
önmagában a Környezetvédelmi Alap nagyságrendileg 16 millió Ft-ot tett ki (ugyan-
ez a tétel 2014-ben 33, 2013-ban 5,7 millió volt), ami illeszkedik a város régióköz-
ponti szerepéhez (kb. 200 ezer fős lakosság). Nyíregyháza a maga 117 ezer fős la-
kosságával a környezetvédelmi célfeladatokra 15 millió Ft-ot különített el 2014-ben. 
Az interneten fellelhető adatok tanúsága szerint Szolnokon (amely a három település 
közül a legkisebb, 75 ezer fős lakossággal rendelkezik) 2015-ben 2,3 millió Ft állt ren-
delkezésre a Környezetvédelmi Alapban, ahogy az a 2014-es pénzügyi évben is volt.27 

Bár a bizottságok elnevezése első pillantásra csupán formalitásnak tűnik, azonban jól 
rávilágít arra, hogy a régió „nagyvárosai” számára érzékelhető kérdésként merül fel a 
környezetvédelem. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a környezet védelmét tipikusan a 
város/településfejlesztéssel és –rendezéssel szorosan összefüggő területnek tekintik, és a 
felmerülő kérdéseket is tipikusan ezen az optikán keresztül vizsgálják, kívánják kezelni. 

Az ellátott feladatok köre egészen változatos aszerint, hogy a település milyen kör-
nyezeti lehetőségekkel rendelkezik/gondokkal küzd, továbbá mennyire szükséges a 
Közgyűlés tehermentesítése. Emiatt nincs egységes gyakorlat abban, hogy az ún. „zöld 
bizottságok” milyen témákban járjanak el, még kevésbé abban, hogy mely esetekben 
rendelkezzenek döntési kompetenciákkal. 
k 
Következtetések helyett 
 

A tanulmányban kifejtett megállapítások nem véglegesek, hiszen a kutatás előre-
haladtával, az empirikus tapasztalatok becsatornázása által ismereteink árnyaltabbak 
                                                 
26http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 
27Lásd a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletét. 
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lesznek, így középtávon egyes helyeken kiegészülnek, míg másokon minden bizony-
nyal egyszerűsödni fognak. Ugyanakkor már most le lehet vonni néhány olyan kö-
vetkeztetést, ami alkalmas lehet a terepmunkán való tesztelésre. Munkám végén 
ezek közül osztok meg néhányat. 

A fenti – egyelőre korántsem teljes – áttekintésből látszik, hogy önkormányzata-
ink a jelenlegi környezetvédelmi intézményrendszerben inkább kisegítő, kiegészítő 
szereppel, valamint ehhez illeszkedő eszközökkel rendelkeznek. A helyi közösség 
támogatásához a jogi keretek adottak. A környezetvédelem helyi szintjén tapasztal-
ható jellemzők kapcsán alapvető benyomásom volt, hogy a vizsgált települések ré-
széről kivétel nélkül fogékonyság mutatkozik az ökológiai kérdésekre. Ugyanakkor 
az is vitathatatlan, hogy ez szinte mindig valamilyen más szakterületbe „oltva” jele-
nik meg, ami részben azzal magyarázható, hogy a környezet és egyes elemeinek 
védelmével összefüggő szakigazgatási kérdések több különböző önkormányzati 
tevékenységet (pl. építési és településrendezési feladatokat) érintenek. 

Az ökológiai rendszer egyes elemeihez kötődő feladatokra individuális, illetve 
kollektív szervezeti megoldások egyaránt születnek (pl. bizottságok felállításával, 
társulások létesítésével, vagy határmenti együttműködések képében), azonban ahogy 
azt fentebb jeleztem, erre nincs egységes séma. 

A források feldolgozásából is kiderült, hogy a települések élnek az elkülönített 
pénzalapok létrehozásának lehetőségével, sőt, önként vállalt feladatra is akadt példa, 
mindazonáltal látni kell, hogy az önkormányzatok mozgásterét érdemben az a költ-
ségvetési pálya jelöli ki, amin a helyhatóság évről-évre mozoghat. Ebből a szem-
pontból is speciális az MJV-k helyzete, hiszen pályázati lehetőségeik sokkal kiter-
jedtebbek a kisebb helyhatóságoknál. 

Fontos látni, hogy a régió legnagyobb települései gravitációs központok, vagyis 
komoly hatással vannak környezetükre. Ez azonban (egyelőre) leginkább gazdasági 
szempontok mentén értelmezhető. Az eddig leírt jellegzetességek egyértelműen 
kedveznek a hálózatosodásnak, hiszen a települések számos környezeti kérdésben 
egymásra vannak utalva. Ennek nyomait már ma is fel lehet fedezni (pl. társulások 
formájában,28 szövetségek29 és érdekképviseleti szervezetek30 keretében), ugyanak-
kor természetes, hogy sok esetben még ad hoc jellegűnek tűnnek az ilyesfajta ko-
operációk. Ami véleményem szerint egyértelműen változtatni tud majd ezen, az a jó 
gyakorlatok feltárása és terjesztése31 annak érdekében, hogy a sokszor szigetszerű 
megoldások széles körben hozzáférhetővé és adaptálhatóvá váljanak az önkormány-
zati szférában. 
 

                                                 
28Pl. http://www.zoldhid.hu/tarsulas/tarsulas-tagjai/ (a letöltés ideje: 2015. december 2.). A 2011 utáni 
átalakítások a kollektív megoldások (pl. társulási rendszer) jelentős változását hozták, aminek követ-
kezményeit a kutatás későbbi szakaszában lehet sikerrel felmérni. 
29Pl. Klímabarát Települések Szövetsége: http://klimabarat.hu/ (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 
30Pl. Települési Önkormányzatok Országos Szervezete: 
http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/boxedNewsEvent.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=B
AAFKYMH&fmn=BAAFKYMP&men=BAAFKYMI, vagy Megyei Jogú Városok Szövetsége: 
http://www.mjvsz.hu/portal/index.aspx?lap=45 (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 
31Lásd pl. a Klímaválasz nevű programot: http://klimavalasz.hu/ (a letöltés ideje: 2015. december 2.). 

http://www.mjvsz.hu/portal/index.aspx?lap=45
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SZŰCS LÁSZLÓNÉ SISKA KATALIN 
 
 

Az iszlám jog, mint „intercivilizációs projekt” gyökereiről 
 
 
Előszó 
 
Az iszlám-iszlámizmus problémájáról írni ma nagy felelősséggel jár. Az újságok 
tele vannak olyan kapkodva megírt cikkekkel, melyek inkább a szerző előítéleteit 
tükrözik, mint az objektív tényeket. Kezd tömeghisztériává válni az iszlámtól, mint 
fenyegető veszélytől való rettegés. Mindeközben folyamatosan jelennek meg érvek-
kel alátámasztott tudományos munkák, melyek az iszlám, világot fenyegető problé-
máját erősen kétségbe vonják. Ezek az írások azonban nem, vagy alig kapnak fi-
gyelmet a széles olvasótáborral rendelkező napilapokban. 

Az iszlámról, mint bármelyik vallásról bebizonyíthatjuk, hogy békés és azt is, 
hogy erőszakos vallás. Azt vallom, hogy minden szentírási kijelentésre történő uta-
lást adott történelmi és politikai kontextusban kell vizsgálni. Ugyanakkor minden 
isteni kinyilatkoztatás túl is mutat az adott történelmi koron, hiszen a transzcendens 
így tud örökké érvényes maradni. Az iszlám félreértelmezésének problémája véle-
ményem szerint abból adódik, hogy gyakran összekeverik a transzcendenst a politi-
kával. Amire igazán szükség van: a vallási és a politikai kinyilatkoztatások egymás-
tól történő elválasztása és azok objektív, kritikus elemzése.  

A muszlim értelmiségiek súlyos kérdésekkel néznek ma szembe: miért nincs 
országaikban pluralista demokrácia, kik és miért támogatják a korrupt diktátorokat 
és milyen felelőssége van ebben a muszlim embereknek? A terrortámadások felnyi-
tották a muszlim értelmiség szemét és egy sokkal kritikusabb, tudatos hozzáállást 
vettek fel annak érdekében, hogy a külvilág szemében elkülönítsék az iszlámot a 
terrorista megmozdulások szélsőséges, átpolitizált gondolataitól. A béke érdekében 
pedig a nyugati gondolkodóknak is alaposabban meg kell ismerniük az iszlám ha-
gyományait éppúgy, mint a régió rossz gazdasági és politikai közérzetét és annak 
okait. 

Ha a párizsi eseményeket figyelem muszáj leszögeznem, hogy az együttélés si-
kere – mely záloga az emberiség fennmaradásának – a Samuel Huntington által 
megfogalmazott „civilizációk összecsapásának” elkerülése lehet. Ebben pedig első 
és elengedhetetlen feladatunk, hogy megismerjük az iszlám tételeit, annak gyökereit 
és ennek tudatában nyilatkozzunk az iszlám régiót érintő helyzetről. 

Tanulmányommal az a célom, hogy bemutassam az iszlám történelmi gazdag-
ságát, toleranciáját, majd lassú átpolitizálását, értelmezésének állami irányítását, 
mely értelmezések a mai iszlám országok jogrendjének alapjai maradtak, még ha a 
19. században egyes részek jelentős reformokon is mentek keresztül.  
Az iszlám egyes kiragadott tételei különösen 2011. szeptember 11-e óta információ-
áradatként zúdulnak ránk. Mi az iszlám, mi az iszlámizmus? Honnan ered az iszlám? 
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És honnan ered, egyáltalán volt e történelmi előzménye az átpolitizált iszlámnak? 
Mi az iszlám jog? Egységes jogrendszer, népcsoportok hagyománya, vagy vallása? 
Egyáltalán elválaszthatóak ezek a meghatározások az iszlám esetében?  

Munkámban ezekre a kérdésekre keresem a választ elsősorban az iszlám régió 
közjogtörténetéből a szuverenitás és identitás meghatározások eredetét, kettős ter-
mészetét és a fogalmak tartalmi változásait vizsgálva. Ezek ismerete nélkül vélemé-
nyem szerint nem érthető meg az iszlám jogrendszer működése, és a napjainkban 
aktuális iszlám vagy iszlámizmus problematikája sem.  

Tanulmányom első részében szeretnék eloszlatni néhány terminológiai zavart. 
Ezt követően az iszlám szuverenitás és identitás fogalmi meghatározásaival, kettős 
természetével foglalkozom az Oszmán Birodalom előtt (7–13. század) és a biroda-
lom megalakulása után (1299–1923). Véleményem szerint az iszlám átpolitizálásá-
nak folyamata mélyen ebbe a korba nyúlik vissza. Az Oszmán Birodalom felbomlá-
sa után kialakult nemzetállamok korának fogalmi változásaira jelen tanulmányban 
már nem térek ki. 
 
 
Terminológiai konfúzió 
 
Az iszlám világ – 1,3 milliárd ember – a világ népességének egyötödét teszi ki (Kö-
zel-Kelet, Indonézia, Afrika és India egyes részei). Ezeken a területeken a muszli-
mok vagy többségben vannak, vagy a jelentős kisebbségek közé tartoznak. Számos 
nép, kultúra, amelyben egy közös: az iszlám. Az iszlámnak számos kontrasztja van, 
mind a látható rituálékban, mind az alapvető hittételekben. Nem is lehet másképp, 
hiszen az iszlám 1400 éves hagyomány, mely 3 kontinensen alakult ki teljesen kü-
lönböző feltételek mellett.  

Mi az iszlám? Az arab nyelvben az iszlám szó, az SZ–L–M szógyök alapvető 
jelentése: „Isten akaratának való alávetés” vagy „Isten akaratában való megbékélés, 
megnyugvás”. A terminológia magára a vallásra és a vallás alapjain teremtett kultú-
rára utal. A megjelölést használják földrajzi értelemben is, ahol azokat a területeket 
értik alatta, ahol ez a vallás uralkodóvá vált.1  

A muszlim szó szintén az SZ–L–M szógyökből ered, jelentése: „önmagát Isten 
akaratának alávető”, „Isten akaratában megbékélő”. Muszlim az, aki „aláveti”, „át-
adja” magát Istennek, vagyis az iszlám híve. A muszlim szó szociológiai jelenség, 
azokra a hívőkre, emberekre utal, akik a vallással, vagy a kultúrával magukat azono-
sítják. Ennek a perzsa és török közvetítéssel magyar nyelvbe eljutott változata a 
muzulmán.2 

A „mohamedánizmus” vagy „mohamedán” elnevezés, amelyet gyakran hasz-
nálnak az iszlámra és a muszlimokra, helytelen és félrevezető. Emellett ezek az el-
nevezések sértik az iszlám hívőit, hiszen a muszlimok nem imádják Mohamedet, 

                                                 
1FLEET, KATE – KRAMER, GUDRUN – MATRINGE, DENIS – NAWAS, JOHN – ROWSON, EVERETT (szerk.): 
Encyclopaedia of Islam (3. kiadás). Leiden, 2007. 234.; GLASSE, CYRILL – SMITH, HUSTON: The New 
Encyclopedia of Islam, A Revised Edition of the Concise Encyclopedia of Islam. Lanham, 2001. 275. 
2FLEET, KATE – KRAMER, GUDRUN – MATRINGE, DENIS – NAWAS, JOHN – ROWSON, EVERETT (szerk.): 
Encyclopaedia of Islam (3. kiadás). Leiden, 2007. 337.; GLASSE CYRILL – SMITH HUSTON: The New 
Encyclopedia of Islam, A Revised Edition of the Concise Encyclopedia of Islam. Lanham, 2001. 275. 
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sem más teremtett lényt. Hitük szerint csak Istent – Allahot – lehet imádni. Az Al-
lahban való hit az iszlám vallás alaptétele, hiszen Allah egyedüliségében és minden-
hatóságában hisznek, és egyedül Isten az, akit áhítatosan imádni és szolgálni kell, és 
csak hozzá lehet segítségért és bűnbocsánatért fordulni, bármilyen közbenjáró vagy 
közvetítő nélkül. „Allah az egyetlen; Allah az örökkévaló; Nem nemzett és nem 
nemzetett; És senki nem fogható hozzá.” (Korán 112:1-4).3 

Az iszlámizmus azt a radikális vallási mozgalmat jelöli, melyet átpolitizált isz-
lámnak, a sajtó által kreált szinonimájaként iszlám fundamentalizmusnak nevezünk.4 
Ha pedig az iszlám és arab egymáshoz való viszonyát akarjuk megérteni, akkor az 
utóbbi egy közös nyelvet beszélő emberekre utal, az iszlám világ pedig magában 
foglalja az arab világot. Az arab világ a Közel-keleti térségben van, az iszlám világ 
pedig átfogja Nyugat-Ázsiát és Észak-Afrika térségét is.5  

Az e terminusok közti zavar eredete az iszlám totális jellegében van: iszlám 
maga több mint egy hitvilág. Az iszlám a kezdetektől áthatja a társadalmi élet, sőt a 
gazdaság, a politika és nemzetközi kapcsolatok szintjeit is. 

Kezdetben az arab és a muzulmán terminusok fedték egymást, mivel a legtöbb 
arab az Arab félszigeten élt akkor, amikor az iszlám oda megérkezett és azt felvet-
ték, mint vallást. Később azonban, amikor az iszlám terjeszkedett, kialakult egy 
iszlám kulturális szféra, melyet Közel-Keletnek nevezhetünk. A térség elfogadta az 
arab nyelvet közös nyelvnek és a többség felvette az iszlámot, mint vallást. Ebben a 
korban (7–13. század) az "iszlám világ" és a "Közel-Kelet" egyet jelentett, de az 
"iszlám" és az "arab" már nem, mert nem arab nyelvű közel-keleti népek, mint a 
perzsák is áttértek az iszlámra.  

Az Oszmán Birodalom megalakulását követően, mivel az ottománok is felvet-
ték az iszlám vallást, magukat az iszlám védelmezőjeként hirdetve, az iszlám a Föld 
egyéb részein is követőkre talált, „lecsökkentve” a Közel-Keletet az iszlám világ egy 
régiójára, amely bár a legfontosabb központja maradt.6 

A "dzsihád" szó pontos jelentése: erőfeszítés Isten útján. Minden erőfeszítés a 
mindennapi életben, mely az isteni kívánalmak teljesítésére vállalkozik, dzsihadnak 
tekinthető. A legnagyobb lépcsőfok a dzsihádon belül az, ha az ember legyőzi ön-
maga zsarnokságát, önzőségét, a hazugságot, s az igazság, szeretet és a béke lép a 
helyébe. De dzsihadot jelent az is, ha egy muszlim megvédi idegen támadóitól or-
szágát, vallását. A dzsihad fajtáit a vallási vezetésnek, vagy muszlim államfőnek kell 
a Koránból és a szunnából (Mohamed hagyománya) meghatároznia, esetleg nyilvá-
nosságra hoznia.7 

A mai napig nehéz megérteni a fogalmi átfedéseket. Arabok élnek a Közel-
Keleten és a legtöbb arab muszlim. De a Közel-Kelet nem muszlim araboknak (liba-
noni maroniták, egyiptomi koptok), nem arab muszlimoknak (törökök, kurdok, irá-
niak) és se nem arab se nem muszlim nemzeteknek (zsidók) is otthona.  

                                                 
3ESPOSITO, JOHN (szerk.): The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford, 1995. 4. k. 144.; 
GLASSE, CYRILL – SMITH, HUSTON: The New Encyclopedia of Islam, A Revised Edition of the Concise 
Encyclopedia of Islam. Lanham, 2001. 272. 
4DEMANT, PETER: Islam vs. Islamism. London, 2006. 89., 127–130. 
5DEMANT, PETER: i. m., 3–9. 
6ESPOSITO, JOHN (szerk.): i. m., 1–63. 
7DEMANT, PETER: i. m., 97. 
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A 400 millió muszlim lakta területek Közel-Kelet megnevezése is magyarázatra 
szorul. Az elnevezés még a Brit Birodalom gyarmati adminisztrációjából ered és 
meglehetősen Európa-centrikus világnézettel párosul.8 Bár az elnevezést nem tartom 
politikailag korrektnek, mivel elterjedt kifejezésről van szó, így használom előadá-
somban.  
 
 
Az iszlám jog eredete és alakulásának első szakasza (7–13. század) 
 
Előadásom következő részében egy vázlatos áttekintést adok az iszlám kialakulásá-
nak első szakaszáról, a 7–13. századról. 

Az iszlám kialakulása az Arab-félszigeten ment végbe a 7. század elején po-
gány, ugyanakkor keresztény, zsidó és zoroasztriánus befolyásnak egyaránt kitett 
közegben. Akkoriban Mekka városa ellenőrizte a Tömjénúton folyó, hatalmas hasz-
not hajtó karavánkereskedelmet, mely a hagyományos arab eszményektől való eltá-
volodást, egyesek meggazdagodását, mások elszegényedését és az utóbbiak szociális 
elégedetlenkedését eredményezte. A mozgalom élére a várost vezető Kurajs-törzs 
egy szegényebb ága, a Hásim-klán egyik tagja, az aszketikus hajlamú Muhammad 
ibn Abdalláh (Mohamed) állt, aki a hagyomány szerint 610 körül kapta az első isteni 
kinyilatkoztatást Gábriel arkangyaltól (arabul Dzsibríl vagy Dzsibráíl). A befolyásos 
mekkai körök rossz szemmel nézték Mohamed tevékenységét, aki az egyistenhitet 
terjesztette az akkori többistenhittel szemben, ám bojkottjuk ellenére politikailag befo-
lyásos nagybátyja, Abu Tálib kiállt mellette és védelmezte egészen 619-ben bekövet-
kezett haláláig. Mohamed 622-ben titokban áttelepült Medinába (akkori nevén 
Jaszrib), melynek időpontját később az iszlám időszámítás kezdőpontjává tették.9 

Mohamed és hívei, már csak megélhetési okokból is, kénytelenek voltak a 
mekkaiak karavánjait fosztogatni, amiből valóságos háború alakult ki. Számos me-
dinai és beduin is csatlakozott Mohamedhez, amivel az iszlám (jórészt formális) 
felvétele is együtt járt. Ellenfelük növekvő erejét látva a mekkaiak végül beleegyez-
tek, hogy Mohamed és hívei elzarándokolhassanak a városban levő, pogányok által 
is használt, kocka alakú szentélyhez (al-Kaaba, azaz a Kába). A zarándoklattal egy-
idejűleg 629-ben a muszlimok jóformán vértelenül vették be Mekkát, az Arab-
félsziget legerősebb hatalmi központját. Az eset a nomád törzsek tömegeinek és a 
jemeni perzsa tartománynak Mohamedhez való csatlakozását eredményezte. A fél-
sziget így a Próféta kezébe került, aki Medinában rendezte be fővárosát.10 

A hagyomány szerint Mohamed felszólította a kortárs uralkodókat az iszlámhoz 
való csatlakozásra, bár erről egy korabeli, nem muszlim forrás sem szól. Mohamed 
halálakor a közösség kettős kihívás elé került: a próféta nem rendelkezett életműve 
folytatásáról, a beduinok zöme pedig felbontottnak tekintette a korábban kötött, 
adókkal és egyéb kellemetlen kötöttségekkel járó, a háborúk végeztével hasznot nem 
hajtó szövetséget, és fellázadtak (ez az ún. ridda). A Próféta társai (szahába) a kö-
zösség széthullását megakadályozandó gyorsan megválasztották „Isten küldöttjének 
                                                 
8BLACKBURN, MICHAEL CASSELLA: The Donkey, the Carrot and the Club. London, 2004. 242. 
9ESPOSITO, JOHN: i. m., 1–63. 
10ROBINSON, CHASE – MARIBEL, FIERRO – MORGAN O. DAVID: The New Cambridge History of Islam. 
Boston, 2010. 1. k. 25–32. 
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helyettesét” (halífat raszúl Alláh, azaz kalifa) Abu Bakr személyében, és az „Isten 
kardjának” nevezett vezető leverte a lázadó törzseket, a maradékot pedig egyesítette. 
A közösség összetartásának azonban az volt az igazi eszköze, hogy a nem éppen 
vallásos híveket is érdekeltté tették az iszlámhoz való csatlakozásban. Ez vezetett a 
nagy hódításokhoz.11 

A korábban példátlan módon egyesült arab seregek lerohanták és legyőzték a 
kor leghatalmasabb államait, Bizáncot és Perzsiát is, ez utóbbi össze is omlott az 
invázió súlya alatt. A hódítás lendülete a 8. századig tartott, amikorra muszlimok (de 
mind kevésbé csupán arab) kezére került egész Észak-Afrika, az Ibériai-félsziget 
nagy része, Szíria, Délkelet-Anatólia, illetve Irán vidéke is. Az Ibériai-félszigetet 
711-ben foglalták el az arabok, legyőzve a nyugati gótokat. Előrenyomulásukat Eu-
rópában csak Martell Károly frank majordomus tudta megállítani a poitiers-i csatá-
ban, 732-ben, gátat szabva ezzel az iszlám terjeszkedésének is egy időre.12 

A további terjeszkedés lassabb folyamat volt: Anatólia zömét a szeldzsuk törö-
kök hajtották uralmuk alá a 11. század végén, a Balkánra pedig az Oszmán Biroda-
lommal érkezett a 14. századtól kezdve. India felé a 10. század végén az afganisztáni 
Gaznavidák, majd a Gúridák13 kezdték elterjeszteni az iszlámot birodalomépítésük-
kel párhuzamosan. Az indiai muszlim uralom a 16. században a félsziget nagyját 
ellenőrző Mogul Birodalomban teljesedett ki.14A maláj és indonéz térségbe – hason-
lóan Fekete-Afrikához – kereskedők vitték az iszlámot, és csak a 16. század végére 
vált a térség domináns vallásává.15 
 
 
A sztyeppei iszlám jog (1299–1453) 
 
Az iszlámot, mint vallást és jogot érintő legnagyobb változások az Ottomán Biroda-
lom megalakulásának időpontjához köthetőek, egyrészt mert az iszlám jog megfor-
málása, kanonizálása, rendszerezése ebben a korban kezdődött és valósult meg, más-
részt az Oszmán Birodalommal vált az iszlám "hódító iszlámmá". Az Oszmán szul-
tánok 1517-től az iszlám kalifái, azaz Mohamed helyettesei (ezt jelenti a kalifa szó) 
voltak, a Magyarországon küzdő törökök pedig a hit harcosai, azaz hitharcosok 
(gázik) voltak. Minden talpalatnyi föld, amelyet meghódítottak, az "iszlám házát" – 
azaz a muszlim irányítás alatt álló területet - növelte tovább. (A muszlim üdvtörténet 
szerint a hitharc addig folytatódik, amíg Mohamed tanítása a világ minden népéhez 
el nem jut – s ami nehezebb: értő fülekre nem talál).16 

Az Oszmán Birodalom hódításainak története tehát szorosan összefügg az isz-
lámmal. E kapcsolódás azonban korántsem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. 

                                                 
11ROBINSON, CHASE – MARIBEL, FIERRO – MORGAN O. DAVID: i. m., 32–54. 
12HERTELL, PATRICIA: The Crescent Remembered: Islam and Nationalism on the Iberian Peninsula. 
Sussex, 2015. 7–15. 
13STREUSAND, DOUGLAS: Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals. Philadelphia, 2011. 
23–30.  
14GOTTSCHALK, PETER: Religion, Science and Empire, Classifying Hinduism and Islam in British India. 
Oxford, 2012. 88–96. 
15PRINGLE, ROBERT: Understanding Islam in Indonesia: Politics and Diversity. Hawai, 2010. 2–7. 
16ITZKOWITZ, NOMAN: Ottoman Empire and Islamic Tradition. Chicago, 1972. 37–42. 
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Mohamed hangsúlyozottan az arabok prófétája volt, akik azután féltékenyen vigyáz-
tak is a hozzájuk, az ő nyelvükön érkezett kinyilatkoztatásra: az iszlám első évtize-
deiben, aki nem született arabnak, nem is lehetett az új vallás követője. Az Omajjád-
dinasztia uralmának vége felé vált egyre hangosabbá az a követelés, hogy a hatal-
masra hízott birodalom nem arab alattvalói is felvehessék az iszlámot. Hosszabb 
hezitálás után ennek engedélyezésére sor is került: ezzel az aktussal vált az iszlám 
valójában világvallássá. Az iszlám szent nyelve persze az arab maradt, más nyelven 
nem is létezhet: a muszlimok általános felfogása szerint a Koránt Allah úgy terem-
tette meg, ahogy ma is ismerjük. Ezért például egy fordítás komoly eltávolodást 
jelent az isteni műtől.17 

Az iszlám kezdetben egyáltalán nem térített, s egy alapszabály szerint csak az 
tekinthető muszlimnak, aki saját elhatározásából lett azzá, kényszer alkalmazása 
tehát tilos. Mindemellett a területi terjeszkedés hatására, a régió népei az iszlám, 
mint uralkodó vallás felé fordultak. Így tettek a különféle török törzsek vezetői - s 
nyomukban alattvalóik - is. Csakhogy a sztyeppei török, mongol népek vallási felfo-
gása gyökeresen eltért az arabokétól: nem az isteni kizárólagosságra épült, hanem 
egy harcos nép a meglévő gondolatrendszerébe építette be mindazt, amit az iszlám-
ból elfogadhatónak látott. Ennek a sztyeppei gondolkodásnak a kifejeződése az a 
Géza fejedelemről fennmaradt legenda, mely szerint egyszerre áldozott a keresztény 
Istennek és a pogány isteneknek. Amikor kérdőre vonták, azt felelte: elég gazdag, 
megteheti. A történet nem az istentagadó gőgről szól, hanem arról, hogy többféle 
vallásos megközelítés is megférhet egymás mellett.18 

A törökök számára az iszlám számos szabálya érthetetlennek és követhetetlen-
nek tűnt, ami nem csoda, hiszen ezek az arábiai arab társadalomra voltak kitalálva. 
Nehezen barátkoztak például a dzsámiba járással, a napi ötszöri imával, a hosszú 
böjttel, a női és férfivilág/élettér szétválasztásával vagy az alkoholtilalommal. De 
problémát okozott az arabok kutyák iránti ellenszenve is (egy kutya jelenléte például 
semmissé tehet egy imát): egy sokat vadászó sztyeppei pásztornép számára a kutya 
elengedhetetlen társ. Ezért azután a törökök végső soron nem átvették, hanem adap-
tálták az iszlámot, a folyamat pedig egy jeles 12. századi dervisfőnök, a közép-ázsiai 
Akhmet Yassawi nevéhez fűződik.19 

Akhmet Yassawi irányzata nagyon távol esett a hivatalos iszlám értékrendtől, 
és nagyon megértő volt a török hagyományok felé. Követői máskor böjtöltek, más-
képp imádkoztak, másféle szabályokat tartottak be - és persze az alkoholt sem vetet-
ték meg. Magukat ugyan muszlimoknak tartották, de egy arab szemében igen kétes 
társaságnak számítottak.   

A dervisek az iszlám szerzetesei, misztikusai voltak, akik a vallás formális sza-
bályainak betartását kevésnek érezték, és a személyes hitélet megerősítését, a belső 
út követését tekintették célnak. A keleti területek - pl. a mai Afganisztán és Észak-
India - elfoglalása után ez az irányzat megerősödött. Kezdetben csak egyes mesterek 
köré gyűlő tanítványok szétszórt csoportjairól volt szó, később azonban, a 12–13. 
                                                 
17ITZKOWITZ, NOMAN: i. m., 57. 
18COSMO, DI NICOLA – FRANK, ALLEN – GOLDEN, B. PETER (szerk.): The Cambridge History of Inner 
Asia: The Chingissid Age. Cambridge, 2009. 277–303. 
19MELIKOFF, IRENE: Ahmad Yesevi and Turkic popular Islam. Utrecht Papers on Central Asia, Utrecht 
Turkological Series, 1987. 2. k. 83–94. 
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századtól tényleges szerveződések, dervisrendek jöttek létre. Csakhogy a dervisek 
"praktikái" - spirituális gyakorlatai - és életfelfogása számos ponton különböztek az 
iszlám hivatalos elképzeléseitől.20 

Az egyes dervisrendek elemzésébe nem megyek bele, de fontosnak tartom be-
mutatni, hogy ezeket a tanításokat az Ottomán Birodalom mire használta fel a jog-
rendszerében. Az Ottomán birodalom egységesítő törekvései közé tartozott, hogy a 
misztikusok hallgatólagosan elkötelezzék magukat az iszlám alapszabályainak betar-
tására, saját gyakorlataikat pedig az ezek mellett végzett kiegészítésnek tartották. A 
derviseknek az Oszmán birodalom idején sem létezett központi szervezetük, nem 
voltak egységes tanításaik: a rendek egyre-másra jöttek létre, szakadtak újabb és 
újabb ágakra. Maga Oszmán, a dinasztia megalapítója is a halveti dervisfőnök, Sejh 
Edebáli lányát vette el, és a következő évtizedekben is számos neves szent ember 
fordult meg a körükben. A szultán az első komoly hódítás során már használta a 
derviseket, harcosainak lelkesítése során (Abdál Músza). A megerősödő állam elit 
gyalogosseregének, a janicsárságnak a lelki vezetője pedig egy másik dervisfőnök, 
Hadzsi Bektas Veli lett (a későbbi bektasi dervisrend névadója). Az Oszmánok tehát 
ízig-vérig e sajátos muszlim irányzatnak a hívei voltak, hatalmukat az ehhez tartozó 
dervisvezetők jelenléte tette még szilárdabbá. A halveti dervisek rendje óriási hatást 
gyakorolt tehát a birodalom politikájára, ők lettek az Oszmán-ház lelki vezetői. Az 
öreg és beteges Szulejmán szultánt például valószínűleg saját sejhje, Núreddínzáde 
Muszliheddín efendi győzte meg arról 1566-ban, hogy személyesen vonuljon hadjá-
ratra Magyarország ellen.21 

A dervisfőnököknek olyan komoly szerepük lett a birodalomban, hogy a 17. 
században az ortodox muszlim prédikátorok mozgalmat indítottak ellenük, kolosto-
rokat gyújtottak fel, derviseket öltek meg. A birodalom kétarcúsága tehát megma-
radt. A dervisek helyét jól jelképezte Szokollu Mehmed nagyvezír isztambuli, a 
Kadirga negyedben épült imahely-komplexuma: az épületegyüttes első fele egy 
klasszikus dzsámi, kupolás imatérrel, előcsarnokkal, udvarral, a rituális mosdást 
szolgáló kúttal. Ugyanazon épületkomplexum hátsó - közel azonos méretű - része 
azonban a halveti dervisek kolostora volt. A kettő együtt létezett, azonos méretben 
és minőségben, mégis úgy, hogy mégsem zavarták egymás működését. 

A 18. században azután egy újabb rend, a kerengő dervisek, azaz a mevlevik 
rendje jutott óriási befolyáshoz. Az Oszmán Birodalom történetének alkonyán pedig 
újra a bektasik kerültek előtérbe. A rendet ugyan 1826-ban a janicsársággal együtt 
feloszlatták, de működésük nem szűnt meg, éppen csak részben illegalitásba vonul-
tak.22 A 19. század második felében a velük szemben alkalmazott szigor enyhült, a 
kolostorok újra működni kezdtek. A bektasik részt vettek a reformmozgalmakban, 
az állam alkotmányos átalakításának folyamataiban. A befogadó, sok mindenre nyi-
tott gondolkodás pedig meglehetősen különös, elsőre talán meghökkentő terepet 
talált magának: a szabadkőművességet. Szalonikiben állítólag a bektasi kolostorok 

                                                 
20EGGER, VERNON: A History of the Muslim World to 1405: The Making of a Civilization. London, 
2003. 144–155. 
21WOLPER, ETHEL SARAH: Cities and Saints, Sufism and the Transformation of Urban Space in 
Medieval Anatolia. Philadelphia, 2003. 42–60. 
22NICOLLE, DAVID – HOOK, CHRISTA: The Janissaries. Oxford, 1995. 4. 
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és a páholyok tagsága többé-kevésbé egybeesett. Köreiket látogatta a jövő embere: 
Musztafa Kemál Atatürk is.23 

Visszatérve a 15. századhoz: a dervisek (és a hódító politika támogatása) mel-
lett az Oszmán szultánok az ortodox iszlám felé is megtették a maguk gesztusait: 
természetesen a saját nevükre építtettek imahelyeket, vallási főiskolákat hoztak létre, 
és egyáltalán, támogatták az iszlámot.  
 
 
Az iszlám jog „második” megformálása (1453-1923) 
 
A kettősség nem okozott problémát addig, amíg az Oszmánok birodalma el nem érte 
a legnagyobb kiterjedését. Konstantinápoly elfoglalása (1453) után egyértelmű volt 
a nagyhatalmi helyzet: az új államalakulat az iszlám egyik legnagyobb birodalmává 
vált. Mindehhez már nem illett a kissé gyanús, sok elemében megkérdőjelezhető 
sztyeppei iszlám. A 15. század végén tehát dönteni kellett, és fordult a kocka: a di-
nasztia az ortodoxia mellé állt. Néhány évvel később az oszmán csapatok elfoglalták 
Mekkát és Medinát, a szultánok így a szent helyek őrzői és Mohamed helyettesei, 
kalifái lettek. Vallási értelemben elnyerték az iszlám legmagasabb tekintélyét. 

A vallásváltás mögött azonban nemcsak külső szempontok álltak: ezt követelte 
a belpolitikai helyzet is. A szultánok a 15. században kiépítették saját, rabszolgákra 
épülő hatalmi bázisukat, régi fegyvertársaikkal, tulajdonképpen nomád török rokon-
ságukkal pedig leszámoltak. Ebbe a folyamatba jól illeszkedett a régi vallásosság 
elvetése is. 

Amikor 1535-ben I. Szulejmán szultán csapataival bevonult Bagdadba, az arab 
világ legfontosabb oktatási központjába, első lépésként elfoglalta a legjelentősebb 
szunnita jogiskola a Hanafi iskola (maḏhab, törökül: mezheb) névadójának, egyben 
megalkotójának Abü Hanifa (Kr. u. 699-767) Imámnak a bagdadi síremlékét és el-
rendelte annak a hatalmas pompával történő rekonstrukcióját, mely egyet jelentett az 
„ottomán iszlám”, azaz egy átpolitizált, dinasztikus iszlám jog létrejöttével.24 
 
 
Mit értünk átpolitizált, dinasztikus iszlám jog alatt?  
 
A birodalom teljes területén elő különböző jogi kultúrák, közigazgatási szokások 
együttesen alkották az ún. ottomán dinasztikus jogot. Az elnevezés azért indokolt, 
mert a szuverén és a jogrend a legitimitását a dinasztiából és azok elődjeitől Dzsin-
gisz kántól és annak jogi hagyatékából származtatja.25  Az ottománok által megalko-
tott új jogtest az egyes provinciákban uralkodó különböző dinasztikus jogszabályok 
harmonizációját jelentette. Az ottomán időket megelőzően ugyanis minden egyes 
dinasztia rendelkezett saját jogi és közigazgatási gyakorlattal. Ez a jogtest inkompa-
tibilis volt az iszlám jogával. Ennek oka legfőképpen a különböző történelmi háttér-
                                                 
23WOLPER, ETHEL SARAH: i. m.,74–82. 
24SHAMSY, AHMED EL: The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History. Cambridge, 
2013. 69–91. 
25COSMO, DI NICOLA – FRANK, ALLEN – GOLDEN B., PETER (szerk.): The Cambridge History of Inner 
Asia: The Chingissid Age. Cambridge, 2009. 26–46.  
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ben keresendő. Amíg az iszlám jogviták az isteni kinyilatkoztatás interpretációja 
körében zajlottak, addig a dinasztikus jog a legitimációját a dinasztia ősei autoritá-
sából származtatta. A két jogtest közti feszültség feloldása történt meg az ottomán 
iszlám jogban, melyet elsősorban jogászok fejlesztettek ki és tulajdonképpen a saria 
és az ottomán jog közötti jogharmonizációt jelentette.26 

A legtöbb eddig készült tanulmány a két jogtest összeférhetetlenségéről ír és az 
egyes szabályokra koncentrál, melynek vizsgálata során megállapítja, hogy az egyes 
szultáni rendeletek az iszlám jogának megfelelőek e, vagy éppen azzal ellentétesek. 
Burak Guy, The Second Formation of the Islamic Law 2015-ben megjelent könyve, 
az ottomán iszlámot nem az iszlámnak való megfelelőség szempontjából elemzi, 
hanem egyszerűen a szultán politikai érdekeiből indul ki. A dinasztikus és iszlám 
jog közötti kapcsolat alakulása véleménye szerint az ottomán politikai gondolkodás 
promócióját jelentette, melyek a dinasztia jogi hagyományainak, mint a legitimáció 
forrásának fontosságát hangsúlyozták. Burak szerint a szultán jogászias világlátása 
eredményezte azt a szövegtestet, melyet az ottomán dinasztiával összeköttetésben 
álló jogászok készítettek.  

A szerző szerint azért kell az oszmán jogból kiindulnunk az iszlám jog vizsgá-
lata során, mert az iszlám kanonizálásának folyamata itt történt az Oszmán Biroda-
lom hosszú évszázadokon keresztül az iszlám régió legfontosabb állama volt. külön-
böző szöveghagyományok és hozzájuk köthető közösségek vizsgálata során látszik, 
hogy az iszlám kánonok kialakulása szélesebb körben lezajlott fejlődés eredménye.27 
A bibliográfiák elemzése során rávilágít arra a jogi szempontból bekövetkezett fej-
lődésre, ami az arab földek meghódításával járt együtt. A 16-17. század táján ugyan-
is az arab jogtudósok arra törekedtek, hogy beilleszkedjenek az ottomán birodalmi 
keretek közé. Ezek a tudósok gyakorlatilag összefonták a helyi, provinciális hagyo-
mány legfontosabb elemeit a birodalom központi részében uralkodó nézetek lénye-
ges részeivel. Az arab területeken élő tudományos elit tagjai ismerték a birodalom 
kimagasló jogtudósait, kikérték a véleményüket, és belefoglalták a munkáikat az 
általuk alkotott kánonba. Emellett az ottomán madrasa rendszer (oktatási rendszer) 
hallgatói is gyakran utaztak a birodalom arab részeibe és a tudományos elit is kifeje-
zett érdeklődést mutatott az arab provinciákban élő kollégáik kimagasló munkái 
iránt. Burak rávilágít a szövegek folyamatos birodalmi körforgására és demonstrálja 
a folyamatos kapcsolatot a birodalmi központ és az arab területek oktatási központ-
jai között. A birodalmi tudományos elit tagjainak konzultálni kellett arról, hogyan 
olvassák, értelmezzék ezeket a szövegeket.  A szövegek körforgása pedig véleménye 
szerint nem a jogalkotási folyamat marginális része, hanem maga a jogalkotási fo-
lyamat volt.28 

Véleményem szerint az ottománok által véghezvitt kanonizáció, a korábbi év-
századok türk, mongol jogelveinek átvétele és iszlámhoz alakítási folyamatának 
feltárása kulcsfontosságú az „ottomán iszlám” jogrendszer megértéséhez.  A regio-
nális különbségek mellett – melyekkel most nem foglalkozom – ez az átpolitizálás 
az iszlámra egészében igaz és mélyen a hagyományokban gyökerezik. Éppen ezért 

                                                 
26POWERS, DAVID: Islamic Law and Society. Leiden, 2003. 10. k. 2. sz. 210–228. 
27BURAK, GUY: The Second Formation of Islamic Law. Cambridge, 2015. 18. 
28BURAK, GUY: i. m., 209. 
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fordul elő a legújabb jogtörténeti kutatásokban, hogy egyes, iszlám országok jogtör-
ténetét kiveszik az országhatárok adta területi korlátok közül és egy jóval tágabb 
kontextusban, a keleti, iszlám hatás alatt álló területek perspektívájában vizsgálják. 

Az Ottomán jogrendszert vizsgáló kutatásaim egyik fő kiindulópontjává tettem 
azt, hogy a különböző régiókban tevékenykedő iszlám jogtudósok között a jogi szö-
vegek folyamatos körforgása volt jellemző. Az iszlám régión belül pedig az Oszmán 
birodalom rendelkezett a legnagyobb befolyással a 20. sz. elejéig, ezért az Oszmán 
Birodalom jogrendszerének kutatása sok iszlámmal kapcsolatos kérdésre választ 
adhat.  

Azért is fontos állomás az Ottomán Birodalom, mert azt megelőzően a nomá-
dok iszlámja és annak szabályozása, rendszerezése, magyarázata nem volt állami 
ügy.29 Ez nem azt jelenti, hogy az állam, a szuverén ne gyakorolt volna az alakulá-
sukra befolyást, hanem azt, hogy nem volt olyan államilag alkalmazott, intézménye-
sen meghatározható jogászi kör, amelynek feladata a birodalom jogszabályainak 
egységesítése lett volna. Az Oszmán Birodalom megalakulásától kezdve az állam, 
gyakorlatilag a szultán magának titulálta azt a jogot, hogy a hittételekre vonatkozóan 
is beleavatkozzon az általa szabályozott jogiskola munkájába.30 

Az ottomán iszlám jog vizsgálata szempontjából kulcsfontosságú a magánjog és 
a közjog elválasztása. A magánjog tekintetében az iszlám szabályozást teljes mér-
tékben adoptálták.   

Az ottomán közjog azonban több szempontból is kettős természetű volt. A jog-
elvek tekintetében követte az iszlám elveit, de szigorúan ragaszkodott a régi türk 
szabályozás koncepciójához is. Az iszlám szerint a szuverenitás Istenhez, a muszlim 
közösség vezetése pedig a kalifához, Mohamed próféta törvényes örököséhez tarto-
zik. Az Oszmán Birodalom hatalomkeletkeztetési elmélete azonban a régi türk hata-
lomkeletkeztetési elméletből ered az iszlám előtti korból, azaz a hatalom és vezetés 
joga Istentől származik. Elképzeléseik szerint azonban Isten az ottomán család min-
den férfi tagjának abszolút jogot biztosított az állam kormányzásához. Kezdetben ez 
a család minden férfitagját megillette, a 17. századtól azonban életbe lépett a 
szeniorátus elve és ez a jog kizárólag az elsőszülött fiúé lett.31 

Az ottomán jog a birodalom területén érvényben lévő iszlám vallásjoga és a 
szultáni dekrétumok összességéből állt. A muszlim vallásjog (saria) két részből állt: 
a Korán kinyilatkoztatásaiból és Mohamed próféta szokásainak gyűjteményéből 
(szunna, törökül: sünnet). Két másodlagos jogforrás is létezett, a muszlim vallástu-
dósok véleménye (törökül: rey) és ezek alapján egy communis opinio (törökül: icma) 
valamint az analógia módszerével végzett jogalkotás (törökül: kiyas).32 Emellett 
kiegészítő jogszabályként érvényben voltak szultáni rendeletek (törökül: ferman), és 
idetartoztak a szultán egyszemélyes döntései is, melyekre az iszlám különösen a 
közjogot érintő befejezetlen és hiányos szabályai miatt a fennálló joghézagok kitöl-

                                                 
29CALDER, NORMAN: Islamic Jurisprudence in the Classical Era. Cambridge, 2010. 128–129. 
30JACKSON, SHERMAN: Islamic Law and the State, The Constitutional Jurisprudence of Shihab Al-Din 
Al-Qarafi. Leiden, 1996. 281–303. 
31HEKIMOGLU, MEHMET MERDAN: Constitutional Developments of Turkey Since Ottoman Times to the 
Present State of the Modern Turkish Republic. München, 2010. 5. 
32JANIN, HUNT – KAHLMEYER, ANDRE: Islamic Law. The Sharia from Muhammad’s Time to the Present.  
London, 2007. 188. 
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tése érdekében volt szükség. Az ottomán uralkodó ezen egyszemélyes döntései török 
jogszokásokon, szokásjogi gyakorlaton alapultak és azokat az Ottomán Birodalom 
vallásjogi hivatala (ulema) vezetőjének a sejhüliszlámnak (törökül: seyhülislam) 
kellett jóváhagynia. A jóváhagyás (fetva, fatwa) gyakorlatilag egy megjegyzés volt 
arra vonatkozóan ezek a döntések (kanunlar) összhangban vannak az iszlám jogával. 
Ezek a döntések közigazgatási jogba tartozó szultáni direktíváknak számítottak, és 
egyetlen iszlám államban sem volt ennyire elterjedt az alkalmazása, mint az Otto-
mán Birodalomban.33 A sejhüliszlámot a szultán nevezte ki és bármikor leválthatta, 
megbízatása tehát a mindenkori szultán/padisah óhajától függött.  

Az ottomán jog szigorúan a közjog tekintetében érvényesült.34 A nem muszlim 
közösségek – melyek a birodalom népei hierarchiájában a muszlim közösségek alatt 
helyezkedtek el – magánjoga tekintetében az állam szabadkezet engedett. Az Otto-
mán Birodalomban dominánsan az iszlám jog (jogelvekben régi türk szabályokkal 
kettősségben) érvényesült, de a nem muszlim személyekkel kapcsolatos jogvitákat, 
kivéve a büntetőjogi jellegűeket nem vihették az iszlám bíróságai elé. Ennélfogva a 
különböző vallási közösségek (muszlim, keresztény, zsidó) megalapították saját 
bíróságaikat, melyek a kezdetekben egyidejűleg, saját jogrendszerük használatával 
egymás mellett működtek.35 

Az államhatalom – ideértve a törvényhozói, bírói és végrehajtói hatalmat – a 
hatalommegosztás elvével ellentétben egyetlen személyben koncentrálódott: a szul-
tánban, aki hatalmát az ottomán jog szabályaival összhangban gyakorolta.36 A szul-
tán a hatalmát elméletben a saria szabályaival összhangban gyakorolta, a gyakorlat-
ban azonban nem volt intézményesített mechanizmus, mely a szultán ügyleteit a 
saria szabályainak betartása szempontjából ellenőrizhette volna. Ennek a magyará-
zata valószínűleg az iszlám jog klasszikus teóriájából következik, mely szerint az 
iszlám joga isteni renden alapuló rendszer, melyet nem előzhet meg a muszlim állam 
és nem ellenőrizheti a muszlim közösség. Az iszlám előzi meg a muszlim államot és 
az iszlám ellenőrzi a muszlim közösséget. Mivel a szultán az iszlám védelmezője 
lett, maga lett az iszlám, és ebben a státuszában a muszlim közösség által nem ellen-
őrizhető.37 

Amikor I. Szelim szultán 1517-ben elfoglalta Egyiptomot, az utolsó kalifát (III. 
Al-Mutawakkil 1508–1517) Isztambulba vitte és utódai javára lemondatta jogáról a 
szultán hivatalosan is az iszlám világ védelmezőjévé vált és a szunnita muszlim 
világban is elfoglalta a helyét.38 Ezt követően az ottomán szultánok előszeretettel 

                                                 
33FINDLEY, CARTER VAUGHN: Bureauratic Reform in the Ottoman Empire. Princeton, 1986. 5. 
34BOZKURT, GÜLNIHAL: Review of the Ottoman Legal System. 3 OTAM (Osmanlı Tarihi Arastırma ve 
Uygulama Merkezi Dergisi – Otoman History Research and Application Journal) 1992. 115., 117., 121. 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10563.pdf, (2015.02.18.) 
35HEKIMOGLU, MEHMET MERDAN: i. m., 6–7. 
36GAMM, NIKI: Ottoman Rulers - Sultan, Khan, Padişah and Caliph. 2013. 
http://www.hurriyetdailynews.com/ottoman-rulers-sultan-khan-padisah-and-caliph. (a letöltés ideje: 
2015.02.18.) 
37COULSON, NOEL: A History of Islamic Law. Edinburgh, 1964. 1–2. 
38FODOR PÁL: A szultán és az aranyalma. Bp., 2001. 27. 
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viselték az iszlám kalifája39 címet, mely kifelé kifejezte a teokratikus monarchia 
rendszerének lényegét.40 

Az ottomán hatalomfelfogási koncepciót kevésbé érintették az iszlám elvei. A 
szeldzsuk törökök az ottomán birodalom megalakítása előtt már alaposan magukévá 
tették az iszlám előtti perzsa és ősi türk vezetési elveket, amelyek megfeleltek egyfe-
lől törzsi berendezkedéseiknek, másrészt a későbbi katonai stílusú államszerveze-
tüknek. A jogrendszer kettősségére jellemző volt, hogy a hatalmas szultánok nem 
vonakodtak életbe léptetni olyan jogszabályt, amely nem volt kompatibilis az iszlám 
joggal. Megfigyelhető az is, hogy minél gyengébb volt a szultán személyes tekinté-
lye és befolyása, annál szigorúbban ragaszkodott az ősi szokásokhoz és hagyomá-
nyokhoz.41 Ennek megfelelően II. Mehmet szultán (1451–1481) Konstantinápoly 
meghódítója egy szultáni dekrétumban engedélyezte, hogy a birodalom hercegei 
megöljék bátyjaikat a trónharcok elkerülése érdekében, noha az iszlám jog koránt-
sem engedélyezte a testvérgyilkosságot. Egy másik igen kifejező példa erre a nem 
muszlim idegenek birodalomba ékelődött szuverén pozíciójával kapcsolatos, melyet 
a jogrendszerben az iszlám jog és szultáni rendelkezések között elhelyezkedő, az 
Ottomán Birodalom és a különböző keresztény országok közötti diplomáciai meg-
egyezések biztosítottak a “szultán akaratának kifejezésével” megjegyzés alatt. Ennek 
megfelelően például a külföldi hatalmak konzuli bíróságait (törökül: konsolosluk 
mahkemesi) az ottomán uralkodó kizárólagos igazságszolgáltatási hatáskörrel ruhá-
zott fel a birodalom területén tartózkodó nem muszlimok bírósági ügyei tekinteté-
ben.42 

Összességében elmondható, hogy az ottomán szultánok az iszlám köpenyébe 
bújva egy iszlám országban, az iszlám védelmezőjeként nyilvánosan gyakorolták a 
saját érdekükben álló jogszokásaikat. Az emberek szokásai és az uralkodó akarata 
tehát nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is, mint tényleges jogforrások elfo-
gadottá váltak.43  Az iszlám országok közül egyedülállóan a törökök állítottak fel a 
világi hatalomnak is szabályokat és nem ágáltak a jog szekularizálása ellen. A kalifa 
címet is viselő padisah/szultán, mint világi hatalom fel volt hatalmazva a jogsza-
bályalkotásra, tehát a modern értelemben vett szekuláris jogalkotás és jogfejlődés a 
törökök körében a kezdetektől elfogadott volt és nem ütközött erős társadalmi ellen-
állásba. Az iszlám átpolitizálási gyakorlata tehát az Ottomán birodalom idejére nyú-
lik vissza.  
 
   
     
 

                                                 
39A kalifa szó jelentése (Mohamed) utód(a), helyettese. In: LANDAU, JACOB: Exploring Ottoman and 
Turkish History. London, 2004. 25–30.  
40LEWIS, BERNARD: Isztambul és az Ottomán Civilizáció. Bp., 1981, 48.  
41GIBB, HAMILTON ALEXANDER ROSKEEN – BOWEN, HAROLD: Islamic Society and the West. A Study of the 
Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, Oxford, 1965. 1. kötet. 2. rész. 153–160. 
42HEKIMOGLU, MEHMET MERDAN: i. m., 6–7. 
43LEWIS, BERNARD: i. m., 49. 
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Női karrier vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében 
 
 
 
Összefoglaló 
 
Jelen tanulmány a női karrierrel foglalkozik, azt kutatja, hogy a felsőoktatásban tanuló 
nőkben milyen elképzelés él karrierjüket illetően. A kutatás célcsoportja a Debreceni 
Egyetemen bizonyos Ba/BSc és MA/MSc szakon, nappali tanrendben tanuló női hallga-
tók. Vizsgálataink során célunk feltárni, hogy a pályakezdés előtt álló, munkaerő-piacon 
még nem szereplő nők hogyan látják jövőbeni esélyeiket, karrierlehetőségeiket, milyen 
munkával kapcsolatos értékeik vannak, véleményük szerint hogyan lehet érvényesülni a 
munka világában. Vizsgáltuk továbbá, hogy a különböző női szerepfelfogásokhoz ho-
gyan viszonyulnak, véleményük szerint egy nőnek a családja mellett lehetnek-e munka-
helyi, közéleti ambíciói. Ahol lehetett, különbségeket tártunk fel a BA/BSc és Ma/MSc 
képzésben tanuló hallgatók véleménye között. 

 
Bevezetés 
 
A nő minden történelmi korban fontos részét képezte a társadalomnak. Természetes 
volt, hogy gyermeket nevelt, főzött, elvégezte a ház körüli teendőket, de ezt igazán 
nem számították munkának. A női munka története a modern korig elkerülte a törté-
nelemírók figyelmét, hiszen a női munkát magának értetődőnek, észrevétlennek, 
természetesnek gondolták.1 A nők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a munka 
világában és a családi életben is egyaránt helyt kell állniuk. A munka és az otthon 
egyensúlyának megteremtése egyre nagyobb kihívást jelent a kétkarrieres, kétkere-
sős, gyermeket nevelő családokban. A kétkarrieres családokban általában mindkét 
fél magasan iskolázott, mindkét fél számára fontos a karrierje és az előmenetele, 
ezért a férjek egyre több szerepet vállalhatnak a gyermeknevelésben és az otthoni 
teendőkben. Meg kell említenünk azokat a nőket is, akik számára a munka nem sza-
bad választás, inkább kényszer, bár többen közülük a munkát a női függetlenség 
egyik forrásaként élik meg.2 A nők gazdasági szerepvállalása fontos, ezt a tényt egy 
The Economist felmérés is alátámasztja, mely szerint „az elmúlt évtizedek során a 
nők gazdasági szerepvállalásának bővülése pusztán a fejlett országokban jelentőseb-
ben járult hozzá a világ gazdasági növekedéséhez, mint az egész kínai gazdaság.”3 
                                                 
1MILES ROSALIND: Az idő leányai. Bp., 2000. 400. 
2HORVÁTH–SZABÓ KATALIN: Változó világ – változó családok: kihívások és megoldások. Vigilia. 79. 
(2014) 5. sz. 322–331. 
3LIGETI ISTVÁN – LIGETI ZSOMBOR: Az emberi tényező. Bp., 2014. 279. 
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Koncz4 három női karriertípust különböztet meg: a családi karriert, a munka-
erő-piaci karriert és a kettős kötődésű karriert. Mindhárom karrierfajtának megvan-
nak a sajátosságai, előnyei és hátrányai. A családi karrier jellemzője, hogy a nő nem 
dolgozik, otthon marad a gyerekekkel, őket gondozza, és a háztartást vezeti, míg a 
férj végzi a pénzkereső tevékenységet. Előnye, hogy mentesül a munkahelyi stressz 
alól, saját időbeosztást alakíthat ki, nem kell a napi rutint a munkahelyhez igazítania. 
Hátránya, hogy ezeknek a nőknek kisebb a társadalmi elismerése, továbbá nem ren-
delkeznek saját keresettel, így kiszolgáltatott helyzetben vannak. Meg kell említe-
nünk azokat a nőket, akiknél a háztartásbeli státusz nem kényszer, hanem az anyagi 
helyzetük megengedi, hogy a nők otthon maradhassanak. A munkaerő-piaci karrier 
elsődlegességét preferáló nők előnyben részesítik a karriert, életpályájukra megsza-
kítás nélküli munkaviszony jellemző, főként a felsőfokú végezettséggel rendelkező, 
és a magas beosztású nőkre jellemző. Ezek a nők egyedülállók vagy gyermektele-
nek, illetve gyermekszülés esetén sem szakítják meg karrierjüket, tehát a szülés után 
nem maradnak otthon a gyermekkel. Ebben az esetben meg kell oldani a napközbeni 
gyermek-elhelyezés kérdését. Előnye az önálló jövedelem, az önmegvalósítás lehe-
tősége, az előmenetel, illetve a különböző presztízsszimbólumok birtoklása. Hátrá-
nya, hogy a sok munka miatt túlhajszoltság jelentkezhet, könnyen magányossá vál-
hatnak, az idő előrehaladásával csökken a családalapítás, gyermekszülés lehetősége. 
A kettős kötődésű karrierre jellemző, hogy ezek a nők a munkahelyen és otthon is 
egyaránt helyt szeretnének állni, a munkát és a családot valamilyen módon össze-
hangolják. Ez nagyon nehéz, hiszen a nőnek a munkahelyen is maximális teljesít-
ményt kell nyújtani, illetve az otthoni munka nagy része, a háztartás vezetése is a 
nőre hárul, nem beszélve arról, hogy a gyermekkel kapcsolatos teendőkkel és 
ügyekkel is általában az anya foglalkozik. Ennél a karriertípusnál jellemző, hogy a 
nők rövidebb időre megszakítják karrierjüket a gyermekszülés és a kisgyermek gon-
dozása miatt. Előnye, hogy mindkét szerep iránti igényt ki tudja elégíteni, munkahe-
lyi kapcsolatokra tehet szert, ezáltal kizárt a társadalmi kapcsolatok beszűkülése. 
Hátránya a már előbb említett család és munka nehéz összeegyeztethetősége, továb-
bá a gyermekszülés és az otthon eltöltött idő után nehéz a munkaerő-piaci 
reintegráció. Jelen kutatás arra keresi a választ, hogy a felsőoktatásban tanuló női 
hallgatók hogyan vélekednek karrierjüket illetően. 
 
 
Anyag és módszer 
 
Saját szerkesztésű kérdőívet alkalmaztunk, melyekhez már korábban sikeresen 
használt kérdőíveket is felhasználtunk.5 

                                                 
4KONCZ KATALIN: Nők a munkaerő-piacon. Bp., 2008. 308. 
5CZEGLÉDI CSILLA: A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon. Doktori értekezés. Győr, Szé-
chenyi István Egyetem, 2008. 209.; KARCSICS ÉVA: A karrier fogalma, tényezői és vonzereje egy 
2001–2006 közötti hallgatói felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle, 17. (2006), 28–36.; MÜNNICH 
ÁKOS (szerk.): A jövő vezetőinek jelene. Bp., 2002. 83–132. KARCSICS ÉVA: A karrier fogalma, tényezői 
és vonzereje egy 2001-2006 közötti hallgatói felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle, 17. (2006), 
28–36. 



Régiókutatás Szemle 
 

203 
 

 A kérdőívben zárt kérdéseket alkalmaztunk. A feleletválasztós kérdések mellett 
skálás kérdéseket is alkalmaztunk, ahol a megkérdezetteknek a különböző állításokat 
1-7-ig terjedő skálán kellett értékelniük. A 7-es jelentette a leginkább jellemzőt, az 
1-es pedig a legkevésbé rá jellemzőt. A kérdőív alapvetően arra terjedt ki, hogy a 
hallgatók hogyan vélekednek a munkahely megszerzéséről, az előrejutásról, milyen 
területen szeretnének dolgozni, milyen munkaértékeik vannak, és hogyan véleked-
nek a női szerepfelfogásokról. Az első kérdés arra irányult, hogy az ideális munka-
hely megszerzéséhez milyen tényezők játszanak szerepet. Ehhez szorosan kapcsoló-
dik a második kérdés, mely szerint a tanulmányok megszerzése után dolgozóként 
milyen tényezők lennének motiválók a számukra. A harmadik kérdés arra vonatko-
zott, hogy milyen területen szeretnének dolgozni. A negyedik és az ötödik kérdés 
összefügg, először megkérdeztük, hogy szeretnének a későbbiekben vezető beosz-
tásban dolgozni, majd véleményük szerint az előmenetellel kapcsolatban milyen 
tényezők játszanak fontos szerepet. A következő kérdésben különböző munkaérték-
ről kérdeztük a kitöltő hallgatókat, az utolsó kérdésben pedig nőkkel kapcsolatos 
szerepelvárásokat kellett értékelniük. Ahol lehetett, különbségeket tártunk fel a 
BA/BSc és Ma/MSc képzésben tanuló hallgatók között. A kérdőív végére kerültek a 
demográfiai kérdések: életkor, milyen évfolyamra, melyik szakra jár, hol van a beje-
lentett lakóhelye, illetve jelenleg hol él.  
 
 
A minta bemutatása 
 
A kutatás célcsoportja a nők, azon belül is a Debreceni Egyetemen, Ba/BSc és 
MA/MSc szakos, nappali tanrendben tanuló női hallgatók köréből kikerülő hallgatók 
voltak. Azért választottuk ezt a célcsoportot, mert kíváncsiak voltunk, hogy a pálya-
kezdés előtt álló, munkaerő-piacon még nem szereplő nők hogyan látják jövőbeni 
esélyeiket, karrierlehetőségeiket, milyen munkával kapcsolatos értékeik vannak, 
véleményük szerint hogyan lehet érvényesülni manapság a munka világában. A min-
tában 100 fő szerepel, ami nem minősül reprezentatívnak. A nemi megoszlást te-
kintve csak nők töltötték ki a kérdőívet. Ha a kitöltők életkorát vizsgáljuk, 48%-uk, 
azaz a kitöltők közel fele a 21–23 éves korosztályhoz tartozik, 26% 24–26 éves, 
23% 18–20 éves, 3% pedig 27–29 éves. 

A kérdőívet kitöltők 48%-a BA/BSc szakon, 52%-a pedig MA/MSc szakon ta-
nul. 23% BA/BSc I. évfolyamra, 18% BA/BSc III. évfolyamra, 7% pedig BA/BSc 
II. évfolyamra jár. A kérdőívet kitöltők 44%-a MA/MSc II. évfolyamon, 8%-a 
MA/MSc I. évfolyamra jár. 

Ami a szakok megoszlását illeti, a válaszadók 21% emberi erőforrás tanácsadó 
szakos, 18% kereskedelem és marketing szakos, 11% andragógia szakos, 9% kom-
munikáció és média szakos, 6% vállalkozásfejlesztés szakos, 5% általános orvos 
szakos, 3% gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakos, 3% óvodapedagógus, 
3% nemzetközi gazdálkodás szakos. További 2% gazdálkodási és menedzsment, 2% 
pedig turizmus-vendéglátás, 2% gépészmérnök, 2% nemzetközi tanulmányok szakra 
jár. A kitöltők 1–1%-a jogon, informatikatanár-könyvtáros, pénzügy és számvitel, 
ápoló, anglisztika, szociálpedagógia, tanári MA, pszichológia, építészmérnök, nép-
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egészségügyi, gyógytornász, egészségpszichológia és tolmács-fordító szakokon 
tanul, ők tartoznak az egyéb kategóriába. 

A demográfiai adatokat tekintve, a válaszadók 48%-ának a bejelentett lakóhe-
lye megyeszékhely, 35%-nak város, 10%-nak község, 7%-nak pedig főváros. A 
válaszadók 46%-a otthon, a családjával él, 32% albérletben, 10% saját lakásban, 
10% kollégiumban, 2% pedig az egyéb kategóriát jelölte meg. 
 
 
Az eredmények ismertetése 
 
A kérdőív első kérdése az volt, hogy a megkérdezett mennyire tartja fontosnak a 
különböző tényezőket a számára ideális munkahely megszerzéséhez. A tényezők a 
következők voltak: összeköttetések, család támogatása, egyetemi társak támogatása, 
tudás, erkölcsösség, szolgalelkűség, alázatosság, szorgalom, rátermettség. Ezeket a 
tényezőket 1–7-ig kellett értékelniük, ahol a 7-es érték a nagyon fontos, az 1-es érték 
pedig az egyáltalán nem fontos választ jelentette. A kapott eredményeket az 1. ábra 
szemlélteti. 
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1. ábra. Az ideális munkahely megszerzéséhez kapcsolódó tényezők átlaga. 

Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 
 

Az ideális munkahely megszerzéséhez a megkérdezett felsőoktatásban tanuló 
női hallgatók a rátermettséget (6,26) tartják a legfontosabbnak, ugyanakkor a szorga-
lom (5,98) és a tudás (5,96) is nagyon fontos. Érdekes látni, hogy a felsőoktatási 
intézmények megadják a hallgatóknak a megfelelő tudást, de nem ez a legfontosabb 
szempont a válaszadó női hallgatók számára. A tudás egy fontos tényező, de ott van 
még mellette a rátermettség és a szorgalom is. Az összeköttetéseket (5,55) is fontos-
nak ítélték a kitöltő női hallgatók, ám megfigyelhető, hogy az egyetemi társak támo-
gatása (3,62), mint az ideális munkahely megszerzéséhez kapcsolódó tényező nem 
ért el magas átlagpontot, tehát nem tartották olyan fontosnak. Jó lenne, ha látnák a 
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hallgatók, hogy nemcsak a csoporttársaikkal és évfolyamtársaikkal lehet jó kapcso-
latot ápolni, de a felsőbb évfolyamosokkal is. Az egyetem egy megfelelő hely lehet 
arra, hogy az ember olyan kapcsolatokra tegyen szert, amely a későbbi karrierje 
szempontjából hasznos lehet. Most még nem érzik ennek a súlyát, de a későbbiek-
ben fontosak lehetnek az egyetemen szerzett kapcsolatok. Az egyetemi társak támo-
gatottságával ellentétben a család támogatása (5,04) fontos tényező, ahogy az erköl-
csösség (5,27) is. Az összes válasz átlagán túlmenően megvizsgáltuk, hogy van-e 
különbség a BA/BSc és MA/MSc szakon tanuló hallgatók véleménye között. Ebben 
a kérdésben nem volt olyan tényező, ahol jelentősen eltért volna az alap – és mester-
képzésben tanuló hallgatók értékelése. 

A következő kérdésben arra kértük a kitöltőket, hogy képzeljék el, hogy tanul-
mányaik befejezése után elhelyezkedtek a munka világában. Felsoroltunk néhány 
tényezőt, amely dolgozóként ösztönözheti őket a munkájuk során, és ezeket kellett 
értékelniük 7-es skálán. A tényezők a következők: magasabb kereset, önállóság és 
függetlenség, hatalom és befolyás, vezetői tekintély, a vezetői munka érdekessége, 
késességek hasznosíthatósága, a munka fontossága, munkatársak tisztelete, közéleti 
szereplés. Az ösztönző tényezők átlagát a 2. ábra szemlélteti. 
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2. ábra. Munkához kapcsolódó ösztönző tényezők átlaga. 

Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 
 

Ahogy az ábrán is látható, a válaszadók szerint a legnagyobb ösztönző a mun-
kával kapcsolatban a magasabb kereset (6,34), bizonyos szakok hallgatóinál hasonló 
eredmény született Márton6 kutatásában is. Az önállóság és függetlenség (6,03) is 
nagyon fontos, hiszen a válaszadó női hallgatók abban az életkorban és élethelyzet-
ben vannak, amikor kialakul az értékrendjük, a munkával kapcsolatos elképzeléseik 
letisztulnak, kilépnek a munka világába.7 A munkatársak tisztelete (5,98) és a képes-
ségek hasznosíthatósága (5,89) is fontos, hiszen azért választják a fiatal nők a felső-
oktatást, mert olyan ismeretekre szeretnének szert tenni, amelyeket a későbbiekben 
tudnak hasznosítani. Ide kapcsolható a munka fontossága (5,69) is, hiszen azért ta-

                                                 
6MÁRTON SÁNDOR: Egyetemi hallgatók munkaérték preferenciái. Metszetek. (2012) 4. sz. 93–104. 
7SUPER DONALD E.: The career development inventory. British Journal of Guidance and Counselling, 
New York, 1973. 27. 
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nultak éveken keresztül, hogy olyan munkát végezzenek, mely számukra és mások 
számára is fontos, elismerhető. A hatalom, befolyás (4,59) és a vezetői tekintély 
(4,83) kevésbé fontos, talán azért kapott ez a két tényező kevesebb átlagpontot, mert 
a válaszadó női hallgatók még bizonytalanok a pályakezdéssel, munkaerő-piacra 
való bekapcsolódással kapcsolatban, nincsen letisztulva bennük, hogy esetleg a ké-
sőbbiekben vezetői munka, az ezzel járó hatalom ösztönzően hatna. Ide kapcsolódik 
a vezetői munka érdekessége (5,18), amely már magasabb átlagpontot kapott, tehát 
valószínű, hogy a mintában szereplő női hallgatók tisztában vannak vele, hogy egy 
vezetőnek milyen feladatai vannak, és ez vonzó számukra. A közéleti szereplés 
(3,16) érte el a legkevesebb átlagpontot, pedig ha a válaszadó felsőoktatásban tanuló 
nők a későbbiekben szeretnének vezetői pozícióban dolgozni, akkor a közéleti sze-
replés ennek velejárója lehet. Az alapképzésben és mesterképzésben tanuló, kérdő-
ívet kitöltő hallgatók válaszai között bizonyos tényezőket tekintve adódtak eltérések 
(3. ábra). 
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3. ábra: Az alap – és mesterképzésben tanuló hallgatók válaszának átlaga a munkahelyi 

ösztönző tényezőkről. Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 
 

Megfigyelhető, hogy különbségek vannak a válaszok között a hatalom befolyás 
(0,63), a vezetői tekintély (0,85), a vezetői munka érdekessége (0,54) és a közéleti sze-
replés (0,54) tényezőknél. A különbség oka lehet, hogy a BA/BSc szakon tanuló női 
hallgatóknak még más elképzeléseik vannak a vezető beosztással kapcsolatban, az 
MA/MSc szakon tanulóknak pedig már egy reálisabb képük van ezzel kapcsolatban. 

A munka világával kapcsolatban megkérdeztük, hogy a kérdőívet kitöltő hall-
gatók milyen munkakörben szeretnének dolgozni a jövőben, a tanulmányaik befeje-
zése után. A kitöltők többsége, 73%-a szellemi munkát szeretne végezni, 23% vál-
lalkozóként képzeli el a jövőjét. Csupán 2% végezne könnyű fizikai munkát, 2% 
pedig az egyéb kategóriát jelölte meg. A nehéz fizikai munka lehetőséget senki sem 
választotta, hiszen a megkérdezettek felsőfokú tanulmányokat folytatnak.  

A munkakör jellegén túlmenően szerettük volna tudni, hogy a megkérdezett női 
hogyan viszonyulnak a vezetői beosztáshoz. A kérdőívből kiderül, hogy a megkér-
dezett hallgatók 44%-a szívesen dolgozna a későbbiekben vezető beosztásban, 9% 
egyértelműen elutasította a vezető beosztást, 47% pedig a „talán” lehetőséget jelölte 
meg. Ennek oka lehet, hogy a hallgatók nem minden esetben vannak tisztában a 
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saját karrierlehetőségeikkel, még az is előfordulhat, hogy saját képességeiket sem 
ismerik pontosan.8 Ugyanakkor, mivel női hallgatókról beszélünk, még az is előfordul-
hat, hogy a társadalmi elvárás miatt saját vezetői motivációjukat háttérbe szorítják.  

Megfigyelhető, hogy többségben vannak az olyan alapképzéses hallgatók a 
mesterképzésesekkel szemben, akik egyértelműen megjelölték a vezetői beosztás 
lehetőségét. Ugyanakkor a „talán” válaszlehetőséget több mesterképzésben tanuló 
hallgató választotta. Ennek oka lehet, hogy a munkaerő-piacra történő belépés bi-
zonytalanságot jelent a megkérdezett női hallgatók számára, hiszen manapság a 
munkába állás ideje egyre jobban kitolódik, nem ritka, hogy a hallgatók külföldi 
tanulmányutakra mennek, a szorgalmasabbak pedig az alapképzés elvégzése után 
rögtön mesterképzésre jelentkeznek. Az első munkába állás új készségeket, önmeg-
fogalmazást, jó konfliktuskezelő készséget kíván meg, nem beszélve arról, hogy a 
friss diplomásnak be kell tagozódnia a hierarchiába.9  

A következőkben az előmenetellel kapcsolatban soroltunk fel néhány tényezőt, 
a megkérdezettek pedig 7-es skálán rangsorolták a lehetőségeket. A tényezők: veze-
tői rátermettség, magas szintű szakmai tudás, szorgalom és kitartó munkavégzés, 
erkölcsi tisztaság, a munkahelyi kollektíva támogatása, aktív közéleti tevékenység, a 
vállalathoz való ragaszkodást kifejező hosszú szolgálati idő, összeköttetések kialakí-
tása és ápolása, a vezetőkhöz való túlzott alkalmazkodás, törtetés, véletlen szeren-
cse. A fenti tényezők fontosságát szemlélteti a 4. ábra az átlagok tükrében. 
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4. ábra. Az előmenetellel kapcsolatos tényezők fontosságának átlaga.  

                                                 
8SUPER DONALD E.: The career development inventory. British Journal of Guidance and Counselling, 
New York, 1973. 27. 
9HAJDUSKA MARIANNA: Krízislélektan. Bp., 2008. 73–76. 
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Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 
A legfontosabb tényező a szorgalom, kitartó munkavégzés (6,36), amely az ide-

ális munkahely megszerzésénél is fontos szempont volt, de az előmenetellel kapcso-
latban még fontosabb, hiszen itt magasabb átlagpontot ért el. A vezetői rátermettség 
(6,29) a következő, amely az ösztönző tényezőknél nem a legfontosabb, ám az előre-
jutás szempontjából fontosnak ítélik meg a megkérdezett női hallgatók. A magas 
szintű szakmai tudás (6,28) is magas átlagpontot ért el. Megfigyelhető, hogy az elő-
menetel szempontjából az összekötetések (6,13) még fontosabbak, mint a munka-
hely megszerzésénél. Ide kapcsolódik a munkahelyi kollektíva támogatása (5,69), 
mely az összeköttetésekhez sorolható, és szintén magas eredményt ért el. Az erköl-
csi tisztaság (5,32) az előmenetellel kapcsolatban azonos eredményt ért el, mint az 
ideális munkahely megszerzésénél, tehát itt megegyeznek a vélemények. A vezetők-
höz való túlzott alkalmazkodás (4,47), a véletlen szerencse (4,25) és a törtetés (4,82) 
kevésbé fontos tényező a megkérdezett női hallgatók számára az előmenetel szem-
pontjából, elmondható, hogy elsősorban nem ezekre a tényezőkre szeretnének tá-
maszkodni az előmenetelük során. Az aktív közéleti szereplés (4,5) itt sem kapott 
magas átlagpontot, ahogy a munkához kapcsolódó ösztönző tényezőknél sem, de 
elmondható, hogy a válaszadó női hallgatók itt fontosabbnak ítélték meg, mint az 
ösztönző tényezőknél. Az előmenetellel kapcsolatban nem tárható fel számottevő 
különbség az alapszakon és mesterszakon tanuló hallgatók véleménye között. 

A kérdőívben különböző munkaértéket is értékelniük kellett a válaszadóknak, 
szintén fontosságuk szerint. Szerettük volna megtudni, a kérdőívet kitöltő hallgatók-
nak a különböző munkaértékek mennyire számítanak. A munkaértékek, melyeket a 
hallgatóknak értékelniük kellett: a munkám során emberek között legyek, sok pénzt 
keressek, saját elképzeléseim szerint dolgozhassak, mindig legyen munkahelyem. 
Munkám által segíthessek másokon, szép környezetben dolgozhassak, biztos mun-
kahelyem legyen, magam szervezhessem meg a munkámat, csoportban dolgozhas-
sak, a munkavégzésben a saját stílusomat érvényesíthessem. Azt csinálhassam, amit 
a legjobban szeretek, a munkám által előbbre léphessek, mindig a képességeimnek 
megfelelő feladatokat kapjak. A válaszok átlagát az 5. ábra szemlélteti. 
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Csoportban dolgozhassak

Biztos munkahelyem legyen

Munkám által segíthessek másokon

Saját elképzeléseim szerint dolgozhassak

Munkám során emberek között legyek

 
5. ábra: A munkaértékek átlaga a megkérdezett hallgatók válaszai alapján. 

Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 
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A legkevésbé fontos munkaérték a csoportban dolgozás lett (4,57), utána a 
munka általi előrelépés következik, ez a két érték végzett 5-ös átlag alatt. A legfon-
tosabb érték a „mindig legyen munkahelyem” (6,62), ezt követi a „biztos munkahe-
lyem legyen” (6,52), és „azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek” (6,12). Ez a 
három érték végzett 6-os átlag felett, tehát a válaszadók szerint ez a három legfonto-
sabb munkaérték. 

Érdekes, hogy a csoportban dolgozás a többi állításhoz képest viszonylag ala-
csony átlagpontot ért el (4,57), hiszen manapság sok szervezetben a csoportos mun-
ka fontosságát hangsúlyozzák. Magyarázatul szolgálhat, noha a csoportban való 
dolgozás nem is ért el magas pontszámot, a válaszadók szeretnének emberek között 
dolgozni a munkájuk során (5,76). Ugyanakkor azt szeretnék csinálni, amit a legjob-
ban szeretnek (6,12), illetve saját elképzeléseik szerint dolgoznának (5,85). Ez sok 
esetben nem fér össze azzal, hogy az ember csoportban dolgozzon, hiszen ott nem 
mindig azt csinálja, amit a legjobban szeret, az önálló munkavégzésnél pedig ez 
jobban kivitelezhető. A legtöbb pontot a „mindig legyen munkahelyem” (6,62), és a 
„biztos munkahelyem legyen” (6,52) kapott. Egy másik kutatás eredményei szerint a 
válaszadók 97,5%-a első helyre tette az állás biztonságát fontosság alapján.10 
Ugyanebben a kutatásban a megkérdezett felsőoktatásban tanuló hallgatók 95,2%-a 
szerint a magas kereset nagyon fontos. A válaszadók 76,4%-a a „munkája segít má-
sokon” tényezőt fontosnak értékelte. Jelen kutatásban a „munkám által segíthessek 
másokon” állítás átlagosan 5,46 pontot ért el. Egy munkaérték kutatásban, ahol 
Super munkaérték-kérdőívét használták, az önérvényesítés érték az elérhető 15 
pontból átlagosan 12,72 pontot ért el, tehát fontosnak ítélték meg a megkérdezett 
hallgatók.11 Jelen kutatásban a munkaértékek vizsgálatánál „a munkám szerint saját 
stílusomat érvényesíthessen” átlagosan 5,60 pontot ért el a maximális 7-ből, tehát itt 
is fontosnak ítélték a megkérdezett hallgatók. 

A kitöltő női hallgatók szeretnének a képességeiknek megfelelő feladatot kapni 
(5,85), ez összefügg azzal, hogy a képességeiket folyamatosan fejlesztenék, vala-
mint a tudás nagyon fontos az ideális munkahely megszerzésénél és az előmenetellel 
kapcsolatban is.  

Összességében elmondható, hogy a felsőoktatásban tanuló nőkre jellemző, 
hogy szeretnék képességeiket folyamatosan fejleszteni, fontos, hogy elégedettek 
legyenek az élettel, hogy ki legyenek békülve önmagukkal. Fontos a függetlenség és 
az előrelátható jövő, hogy ismerjék pozitív és negatív tulajdonságaikat, valamint, 
hogy sikeresek legyenek. 

A kérdőív utolsó kérdéscsoportjába női szerepfelfogással kapcsolatos állítások 
kerültek, melyet szintén értékelniük kellett a kérdőív kitöltőinek. Olyan állítások 
szerepelnek, mint a munka fontosabb, mint a család, a feleség feladata hogy ellássa 
az otthoni teendőket, a férj feladata biztosítani a család megélhetését. A család meg-
élhetéséért a nőnek is dolgoznia kell, a feleség feladata, hogy gyermeket neveljen, a 
férj feladata pedig, hogy pénzt keressen, illetve a munkahelyi ambíciók is helyt kap-
hatnak egy nő életében. Jelen kérdéscsoportnál kapott átlagokat a 6. ábra szemlélteti.  
                                                 
10KÓRÓDI MÁRTA. (2007): Munkaértékek vizsgálata két felsőoktatási intézményben. Educatio. (2007) 
2. sz.  311–323. 
11FÓNAI MIHÁLY – ZOLNAI ERIKA – KISS JÁNOS: A hallgatók munkaérték preferenciái.: Régió és oktatás 
európai dimenzióban. (Szerk: PUSZTAI GABRIELLA). Debrecen, 2005, 190–205. 
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6. ábra: A női szerepfelfogással kapcsolatos válaszok átlaga. 
Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 

 
 

A válaszok alapján megfigyelhető, hogy a hétből csupán két esetben érettek 
egyet a megkérdezettek az állításokkal. Ez a „család megélhetéséért a nőnek is dol-
goznia kell” (5,82) és a „női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, közéleti am-
bíciók is helyt kaphatnak a nő életében” (6,00). Hármas osztályzat feletti értéket 
még további egy állítás ért el (a férj feladata biztosítani a család megélhetését, 3,42), 
a többi állítás viszont mind 3-as osztályzat alatti eredményt ért el, a legkevesebb 
osztályzattal a „a feleség otthon nevelje a gyerekeket, a férj keresse a pénzt” (2,22), 
és „a munka fontosabb, mint a család” (2,17) rendelkezik. 

Pongrácz12 olyan kutatást készített a női szerepekről, ahol különböző európai 
országok lakosainak véleményét veti össze. A „manapság a nők többségének dol-
goznia kell, mert csak így biztosítható a család megélhetése” állítással a hazai lako-
sok értenek egyet leginkább, a válaszadók 91%-a ért egyet. Magas érték született 
még Olaszország (85%) és a kelet-német területek (84%) esetében. Ennél az állítás-
nál Hollandiánál született a legalacsonyabb eredmény, a válaszadók 52%-a, kevéssel 
több, mint fele ért egyet ezzel az állítással. Jelen kutatásban is fontosnak találták a 
válaszadók, hogy a nők dolgozzanak a család megélhetéséért. 

A női szerepfelfogással kapcsolatos kérdésnél is megvizsgáltuk, van-e különb-
ség az alapképzésben és mesterképzésben résztvevő hallgatók véleménye között (7. 
ábra). 

                                                 
12PONGRÁCZ TIBORNÉ: Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat 
tapasztalatai. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. (Szerk. NAGY ILDIKÓ–
PONGRÁCZ TIBORNÉ–TÓTH ISTVÁN GYÖRGY). Bp., 2006, 73–86. 
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7. ábra: Az alap – és mesterképzésben tanuló hallgatók válaszának átlaga a női szerep-

felfogással kapcsolatban. Forrás: Saját vizsgálat, 2015. 
 

A legnagyobb eltérés a „férj feladata biztosítani a család megélhetését” állítás-
nál mutatkozik (1,14), utána következik a „feleség otthon nevelje a gyerekeket, és a 
férj keresse a pénzt” (0,67), és kevéssel lemaradva a „feleség feladata, hogy ellássa 
az otthoni teendőket” (0,65). Még egy állításnál volt eltérés, a „szerepfelfogás, mely 
szerint a nő fő feladata a családi élet irányítása, a háztartás”, ahol a két csoport vála-
szai közötti eltérés 0,5. Érzékelhető, hogy ennél az összehasonlításnál is minden 
esetben az alapképzésben tanuló hallgatók magasabb pontszámot adtak, mint a mes-
terképzésben tanuló hallgatók. A vélemények egyeznek, de a mesterképzésben 
résztvevő hallgatók még inkább nem értenek egyet a hagyományos női szerepekkel, 
mint például a nő feladata az otthoni teendők ellátása, valamint a férfinak kell bizto-
sítani a család megélhetését. 

Az eredményekből leszűrhető, hogy a nőkkel kapcsolatos szerepfelfogás átala-
kulóban van. A nők feladata manapság nem csupán a háztartás vezetése, a gyerme-
kek nevelése, hanem ők is kereső tevékenységet végeznek, valamint karriert is épít-
hetnek, egyre nagyobb teret hódít a kétkeresős családmodell. 
 
 
Következtetések és javaslatok 
 
Jelen kutatás is alátámasztja, hogy a tudás megléte kiindulási alapként szolgál az 
ideális munkahely megszerzésénél és az előrelépésnél egyaránt, ezen túlmenően 
kellő rátermettséggel és nagyfokú szorgalommal lehet a célokat elérni és előrejutni a 
ranglétrán. A mintába kerültek leginkább az anyagiakkal motiválhatóak és a legfon-
tosabb számukra a biztos munka. 

A kérdőívet kitöltők 47%-a jelölte meg, hogy a későbbiekben talán dolgozna 
vezető beosztásban. Egy későbbi kutatásban érdemes lenne feltárni, mi áll annak a 
hátterében, hogy ilyen sokan nem tudják eldönteni, hogy lennének-e vezetők a jövő-
ben. 
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A női szerepfelfogásnál megállapítható, hogy manapság egyre inkább a kétke-
resős családmodell a jellemző, tehát a család megélhetéséért a nőknek is dolgozniuk 
kell. A női karrier szempontjából is pozitívan vélekednek a kérdőív kitöltői, hiszen 
szerintük a munkahelyi, közéleti ambíciók is helyt kaphatnak egy nő életében.  

Egy jövőbeni kutatási cél, hogy kibővítsük a mintát a Debreceni Egyetem minél 
több szakján tanuló női hallgatói körre. 
 
 



Régiókutatás Szemle 
 

213 
 

  
  

KISS ZSUZSANNA – PIEROG ANITA 
 
 

A Debreceni Egyetem végzettjeinek regionális munkaerő-piaci  
jellemzői 

 
 
 
Összefoglaló 
 
A felsőoktatási intézmények egyre nagyobb figyelmet fordítanak végzettjeik pálya-
követésére. Az egyetemeken működő Diplomás Pályakövetési Rendszer lehetőséget 
biztosít arra, hogy a Debreceni Egyetem valamennyi karán diplomát szerzettek vála-
szait elemezzük, aminek segítségével betekintést nyerhetünk munkaerő-piaci helyze-
tük, karrierjük alakulásába. Tanulmányunkban elsősorban arra keressük a választ, 
hogy a Debreceni Egyetemen végzett hallgatók megadott adatai alapján mely me-
gyékből érkeznek, a végzés után mely megyékben tudtak elhelyezkedni, mennyi 
ideig kerestek munkát a végzést követően, mennyi a havi átlag keresetük? Továbbá 
megvizsgáltuk azt is, hogy van-e szignifikáns különbség a Budapesten, valamint 
Hajdú-Bihar illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elhelyezkedők átlagos jöve-
delme között, vagy csak a véletlennek köszönhető a bérkülönbség. 

A vizsgálati eredmények alapján elmondható a Debreceni Egyetem régiós sze-
repe a fiatalok szakválasztása során. A legtöbb jelentkező Hajdú-Bihar, és Szabolcs-
Szatmár- Bereg megyéből van. A végzést követően a tendencia hasonló. Legtöbben 
ebben a két megyében helyezkednek el, illetve közel 10% Budapesten. A keresete-
ket tekintve elmondható, hogy mind megyei, mind kari bontásban a DE végzettjei 
alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, mint az országos átlag. Ezzel szemben a 
munkakeresési idő megyei és kari bontásban is jobb, mint az országos átlag. A bérek 
megyei eltérését elemezve belátható, hogy a Hajdú-Bihar és Borsod, valamint Haj-
dú-Bihar és Szabolcs megye összehasonlításában nincs szignifikáns különbség. Míg 
Hajdú-Bihar és Budapest összehasonlításában jelentős eltérés tapasztalható a fizeté-
sek között. 
 
 
Bevezetés 
 
A felsőoktatás és a munka világa közötti átmenet elemzése napjainkban egyre in-
kább előtérbe kerül. A frissdiplomások munkaerő-piaci helyzetének, sikerességének 
kérdésével különösen gyakran találkozhatunk. Diplomás Pályakövetési Rendszer 
(továbbiakban: DPR) kiépítése egységesen az ország felsőoktatási intézményében 
2010-ben történt meg. A rendszer célja, hogy a hallgatókról a végzést követően is 
információkat kapjanak az intézmények. Ennek köszönhetően visszajelzéseket lehet 
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kapni a végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetéről. Hátránya a DPR- nek, hogy a 
végzést követően keresik meg a hallgatókat elektronikus úton egy kérdőívvel, és a 
felsőoktatási intézmények adatbázisában több évvel a végzés után nem minden eset-
ben állnak rendelkezésre az aktuálisan használt elektronikus levelezési címlisták. 
Ennek a kérdőívnek a kitöltése nem kötelező, illetve önbevallásos alapon működik. 
Ráadásul a rendszer elfogadja a kérdőív lezárását hiányzó adatok esetén is, melynek 
köszönhetően vannak hiányos információk egy-egy végzett hallgató esetében. 
Mindezen korlátok ellenére ez a legnagyobb, rendelkezésünkre álló adatbázis, és 
nem igazán van ennél relevánsabb információ az intézmények kezében arra vonat-
kozóan, hogy mi történik a hallgatóikkal a végzést követően.  

Az országos DPR adatbázist az Educatio Nonprofit Kft. évente feldolgozza és 
zárótanulmányok keretein belül elérhetővé teszi a felvi.hu-n. A következőkben első-
sorban az általunk elemzett kérdésekre vonatkozó statisztikai adatokat ismertetjük. 
Emellett néhány KSH által közölt információ is rendelkezésre áll az összehasonlí-
táshoz. Az elemzés során a Debreceni Egyetemen végzettek keresetét és álláskeresé-
si idejét térképezzük fel karonkénti bontásban, valamint az elhelyezkedés megyéjé-
nek függvényében. 
 
 
Szakirodalom 
 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a havi bruttó átlag 
kereset 2014-ben 237 736 Ft volt, mely nettó 155 717 Ft - nak felel meg.1 A Friss-
diplomások 2014 zárótanulmány adatai alapján a következő megállapítások tehetők. 
A bevallott adatok szerint az országos havi nettó átlag kereset 179 450 Ft, mely né-
mileg meghaladja az országos, KSH szerinti értéket. Szakterületenként vizsgálva 
megállapítható, hogy a legmagasabb fizetések az informatika területén vannak, mely 
havi nettó 246 450 Ft, míg a legalacsonyabb a sporttudomány területén, ami havi 
nettó 142 310 Ft. A gazdaságtudomány területen havi nettó 205 650 Ft az átlagos 
fizetéssel rendelkeznek a friss diplomások. 

A fizetéseken túlmenően vizsgálataink kiterjedtek a munkakeresési idő alakulá-
sára is. Ennek megfelelően a DPR 2014 adatai szerint az átlagos munkakeresési idő 
a frissdiplomások esetében 4,19 hónap. Az 1 hónapon belül állást találók aránya az 
egyes ágazatokban igen eltérő. Az orvos és egészségügy területén végzettek eseté-
ben a válaszadók 55%-a, informatika területén 37%, sporttudomány területén 40% 
talált munkát a végzést követő 1 hónapon belül. A gazdasági szakokon végzett friss-
diplomásoknak mindössze 27%-a talál munkát a végzést követő egy hónapon belül.2 
Általánosságban elmondható, hogy a diplomával rendelkezők könnyebben tudnak 
elhelyezkedni, illetve magasabb béreket realizálnak, mint az alacsonyabb végzett-
séggel rendelkezők. Azonban a különböző szakterületek között különbségek vannak 

                                                 
1KSH sTADAT táblák (2015): https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qli001.html  
(A letöltés ideje: 2015. november 22.) 
2VEROSZTA ZSUZSANNA: Frissdiplomások 2014. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési 
Rendszer országos kutatás. 2015. május http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/ 
frissdiplomasok_2014_zarotanulmany.pdf (A letöltés ideje: 2015. november 22.) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qli001.html
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/%20frissdiplomasok_2014_zarotanulmany.pdf
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/%20frissdiplomasok_2014_zarotanulmany.pdf
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a tekintetben, hogy mennyire nehéz, vagy könnyű az elhelyezkedés.3 A műszaki és 
gazdaságtudományi terület végzettjei általában jobban teljesítenek, a sikerességi 
rangsor másik végén pedig a pedagógus és bölcsész végzettségűek vannak.4 

A szakterületek kereseti- és foglalkoztatási hatásait vizsgálta Varga Júlia. A 
képzési területek hatásának vizsgálata során kapott eredmények azt mutatták, hogy 
csak néhány képzési területnek van szignifikáns hatása a fiatal diplomások kereseté-
re és foglalkoztatási valószínűségére. Csak az ezeken a képzési területeken végzettek 
kerestek többet vagy kevesebbet, mint kerestek volna, ha más képzési területeken 
folytatnak tanulmányokat. A többi területen a kereseti különbségek a diplomások 
egyéb jellemzőihez és nem diplomájuk tudományterületéhez köthetők. A szerző 
felhívja a figyelmet arra, hogy néhány esetben csak az egyik és nem mindkét párosí-
tási módszer esetében volt szignifikáns a hatás: ezek a hatások bizonytalanok.5 

Csehné Papp Imola felméréséből kiderül Magyarország főváros-központúsága, 
melyet jól illusztrál, hogy a vizsgálatában megkérdezettek 58%-a Budapesten he-
lyezkedett el.6  
 
 
Anyag és módszer 
 
A vizsgálataink alapját a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011-2012-es egyesített 
adatbázisa adta. Mivel elsősorban a Debreceni Egyetemre vonatkozó információkra 
vonatkozóan akartunk elemzéseket készíteni, ezért szűkítettük az országos adatbázist 
a DE végzettjeire. 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011-es és 2012-es két kutatása a 2007 és 
2011 között egy, három, illetve öt éve abszolutóriumot szerzettek körére terjedt ki, 
beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan és az alap‐ és mesterkép-
zések végzettjeit. Az adatfelvételt a Diplomás Pályakövető Rendszer országos prog-
ramjában résztvevő felsőoktatási intézmények végezték. Az adatfelvételekből (ön-
kéntes válaszadás révén) összeállt az egyesített adatbázis elemszáma, mely 45 323 
fő. Ennek megfelelően az átlagos válaszadási ráta 19,05 %-os.7 

A kinyert adatokat az SPSS statisztikai programcsomag segítségével dolgoztuk 
fel. Gráfok segítségével ábrázoltuk a nettó keresetekre és álláskeresési időre vonat-
kozó adatokat. Megvizsgáltuk, hogy van-e az átlaghoz képest szignifikáns (p=0,05) 
eltérés megyénként és karonként egyaránt. Ezen túlmenően független kétmintás t-
próbát végeztük a keresetekre vonatkozóan a legmagasabb elhelyezkedéssel jelle-
mezhető megyék esetében. 
 
                                                 
3SZŰCS CSABA – ZÖRÖG ZOLTÁN: Agrárdiplomások a munkaerőpiacon. Gazdálkodás, 57. (2013) 6. 558‒597. 
4VARGA JÚLIA: A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége 2011-ben. Frisdiplomások, 2011. 
Diplomás Pályakövetés. Szerk.: GARAI ORSOLYA – VEROSZTA ZSUZSANNA. Bp., 2013. 143–171. 
5VARGA JÚLIA: A képzési terület és a felsőoktatási intézmény hatása a fiatal diplomások munkaerő-
piaci sikerességére a 2000-es évek végén. Diplomás pályakövetés IV. – Frissdiplomások 2010. Szerk.: 
GARAI ORSOLYA – HORVÁTH TAMÁS – KISS LÁSZLÓ – SZÉP LILLA – VEROSZTA ZSUZSANNA. Bp., 2010. 
6CSEHNÉ PAPP IMOLA: A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer? Vzdelávanie, výskum a 
metodológia (Oktatás, kutatás és módszertan). Szerk.: KARLOVITZ JÁNOS TIBOR – TORGYIK JUDIT. 
Komárno, 2013. 650‒657. 
7NYÜSTI SZILVIA: Frissdiplomás összevont adatbázis 2011, 2012. Módszertani összefoglaló. Bp., 2013. 
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Eredmények 
 
Honnan jönnek és hová mennek? Az adatok elemzése során elsőként arra kerestük a 
választ, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói, mely megyékből jönnek jellemzően, 
és hol helyezkednek el a végzést követően. Azzal az előfeltételezéssel éltünk, hogy 
elsősorban az Észak-Alföldi régió megyéiből jelentkeznek az egyetemre a hallgatók, 
azonban a végzés után a régió mellett a jobb lehetőségek és magasabb kereset remé-
nyében Budapest a fő célváros. 

Az 1. táblázatban látható eredmények alapján megállapítható, hogy az előfelte-
vésünk mindkét esetben beigazolódott. A válaszadók adatai alapján a jelentkezők 14 
éves kori lakóhelyét tekintve elsősorban Hajdú-Bihar megyéből, és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből jelentkeznek a hallgatók. Ezen túlmenően a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyéből érkezők (13%) aránya tekinthető jelentősnek.  

A végzést követően a hallgatók többsége szintén ebben a három megyében he-
lyezkedik el. Emellett Budapesten kapott állást a válaszadók közel 10%-a, mely 
jelentős arányt képvisel. Ebből is látszik, hogy a főváros kedvelt munkavállalási 
város a diplomások körében. Ez több okra is visszavezethető, melyek között kiemel-
kedő a magasabb fizetési lehetőség egy adott szakterületen, összehasonlítva ugyan-
azon területet Magyarország más városaival. 
 
 

település megyéje 

  14 éves 
kori megoszlás munkahely 

megye fő % fő % 
Hajdú-Bihar megye 901 30,2 737 24,7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 708 23,7 377 12,6 
Budapest 67 2,2 285 9,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 405 13,5 218 7,3 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 160 5,3 91 3,0 
Békés megye 103 3,4 63 2,1 
Pest megye 63 2,1 53 1,8 
Heves megye 86 2,9 47 1,6 
Többi megye 161 5,0 123 4,0 
Total 2653 88,8 1994 66,7 
System missing 335 11,2 993 33,3 
Total 2988 100,0 2988 100,0 

1. táblázat. A DE hallgatóinak 14 éves kori és a végzést követő lakhelye  
megyénként. Forrás: Saját vizsgálatok (adatok forrása: DPR 2011-2012). 
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A kérdőív kitöltése során arra is választ adnak a végzett hallgatók, hogy mennyi 
a havi nettó keresetük. A Debreceni Egyetemen végzettek átlagbéréhez képesti szig-
nifikáns eltéréseket elemeztük gráfok segítségével az elhelyezkedés megyéje szerint. 
Az 1. ábra az erre vonatkozó eredményeket mutatja be. Az összes válaszadó adatai 
alapján a havi nettó átlagkereset 139 700 Ft, melyhez néztük a 95%-os konfidencia 
intervallumokat megyei szinten. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a Budapesten és Baranya megyé-
ben elhelyezkedők az átlagnál szignifikánsan magasabb jövedelmet realizálnak. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
munkát vállalók szignifikánsan kevesebbet keresnek az átlagnál. A többi megyében 
elhelyezkedők az átlaghoz közeli bérekkel jellemezhetőek. 
 
 

 
2. ábra. A keresetek megyénkénti alakulása. 

Forrás: Saját vizsgálatok (adatok forrása: DPR 2011-2012). 
 
Az átlag keresetek elemeztük az egyetem karainak függvényében is. Az erre vonat-
kozó eredményeket a 2. ábra szemlélteti. 
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3. ábra. A nettó havi keresetek karonkénti alakulása. Forrás: Saját vizsgálatok 

(adatok forrása: DPR 2011-2012). 
 

A karonkénti elemzések esetében a válaszadók havi nettó átlag keresete 154 
400 Ft. A megyei átlagokhoz képest tapasztalható eltérés abból fakad, hogy a vá-
laszadók száma eltérő. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a legmagasabb 
átlag keresettel a Gyógyszerésztudományi Karon végzettek rendelkeznek 216 240 
Ft-tal, mely magasan meghaladja a válaszadók átlagát megyei és kari bontásban 
egyaránt, valamint az országos átlagot is. Az átlaghoz képest szignifikánsan többet 
keresnek még az Informatikai Karon, valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudomá-
nyi Karon végzettek. A minta átlagához képest szignifikánsan alacsonyabb keresetek 
jellemzők az Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi 
Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Népegészségügyi Kar, valamint a 
Természettudományi és Technológiai Kar diplomásai körében. A többi kar esetében 
a jövedelmek az átlag közelében alakulnak. 

Az átlagkereseteken túlmenően vizsgáltuk, hogy mennyi idő telik el az abszolu-
tórium megszerzése és az első munkahely megtalálása között. Az adatok megyei 
alakulását a 3. ábrán ismertetjük. Az összes válaszadó átlaga 3,56 hónap. A legkeve-
sebb idő alatt, 1,33 hónap alatt Győr-Moson megyében helyezkedtek el, de az átla-
gosnál szignifikánsan hamarabb helyezkednek el a Baranya, Csongrád és Zala me-
gyében munkát vállalók is. Majdnem az átlag kétszerese a munkakeresési idő Békés 
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és Vas megyében. A többi megyét nézve látható, hogy körülbelül átlagosnak tekint-
hető a munkakeresési idő.  

 

 
4. ábra: Átlagos munkakeresési idő megyei alakulása. Forrás: Saját vizsgálatok 

(adatok forrása: DPR 2011–2012). 
 

Az álláskeresési időt nem csupán megyénként, hanem az Egyetem karainak tük-
rében is elemeztük. Az eredményeket a 4. ábrán szemléltetjük. Az átlag ebben az 
esetben 3,43 hónap, mely némileg kevesebb a megyei vizsgálat átlagához képest. Az 
eltérés a válaszadók száma miatt alakult ki. Az eredmények szerint legkevesebb idő 
alatt a Gyógyszerésztudományi Kar, illetve jóval az átlag alatti idő alatt az Általános 
Orvostudományi Kar, valamint a Fogorvostudományi Kar végzettjei tudtak elhe-
lyezkedni. Ezek alapján megállapítható, hogy az egészségügyhöz kapcsolódó szakte-
rületű végezettséggel rendelkezők rövid idő alatt tudnak elhelyezkedni. Az egész-
ségügy bármely területén is végezzenek a hallgatók, azok hiányszakmának tekinthe-
tők, a nagyfokú külföldre vándorlás miatt. Az átlagosnál hosszabb álláskeresési idő-
vel jellemezhetők a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, valamint a 
Mezőgazdaságtudományi Kar végzettjei. A többi kar esetében az elhelyezkedés 
gyorsasága az átlag közelében alakul. 



Kiss Zsuzsanna – Pierog Anita: A Debreceni Egyetem végzettjeinek regionális … 

220 

 
5. ábra: Átlagos munkakeresési idő karonkénti alakulása. Forrás: Saját  

vizsgálatok (adatok forrása: DPR 2011–2012). 
 

Elemzéseinket kiegészítettük annak vizsgálatával, hogy a legmagasabb elhe-
lyezkedési arányt mutató megyéket összehasonlítottuk egymással annak függvényé-
ben, hogy mennyi az átlag kereset. Arra voltunk kíváncsiak, van-e szignifikáns elté-
rés a megyei fizetések között. Mivel a legmagasabb elhelyezkedési arány Hajdú-
Bihar megyében van, azt hasonlítottuk össze a másik két, legmagasabb elhelyezke-
déssel jellemezhető megyével, valamint Budapesttel. A várható értékek egyezőségé-
nek vizsgálatára független kétmintás t-próbákat végeztünk. Az eredmények alapján 
megállapítható, hogy a Hajdú-Bihar és Borsod, valamint Hajdú-Bihar és Szabolcs 
megye összehasonlításában nincs szignifikáns különbség (2. táblázat), míg a Hajdú-
Bihar megyei és a budapesti fizetések között jelentős különbség tapasztalható.  
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független kétmintás t-próba intervallum 

megye átlag F t st. Hiba alsó felső 

Budapest 168,32 32,205*** 7,833*** 5,429 31,850 53,199 

Hajdú-Bihar 125,8           

Borsod-Abaúj-Zemplén 123,95 0,009 -0,36 5,118 -11,890 8,202 

Hajdú-Bihar 125,8           

Szabolcs-Szatmár-Bereg 126,73 0,037 0,217 4,304 -7,513 9,380 

Hajdú-Bihar 125,8           
6. táblázat: A megyei fizetések közötti eltérések vizsgálata független kétmintás 

t-próbákkal. 
Forrás: Saját vizsgálatok (adatok forrása: DPR 2011–2012) megjegyzés: *** p<0,01 

 
 

Következtetések 
 
A Diplomás Pályakövetési Rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján beigazo-
lódott azon előfeltevésünk, hogy a Debreceni Egyetemre jelentkezők elsősorban az 
Észak-Alföldi régió megyéiből kerülnek ki. Emellett Borsod-Abaúj Zemplén megye 
is jelentősnek tekinthető a jelentkezők számát illetően. 

A végzést követő elhelyezkedést vizsgálva megállapítható, hogy szintén a Ré-
gió, illetve Borsod az elsődleges megyék. Azonban a válaszadók 10%-a Budapestet 
jelölte meg első állásának helyszínéül, ami alapján a főváros is kiemelkedő jelentő-
séggel bír a DE hallgatóinak munkaerő-piaci (innen hiányzik valami pl. megjelené-
se?) szempontjából.  

Az általunk kapott eredményeket összehasonlítva az országos eredményekkel 
megállapítható, hogy a válaszadók átlagkeresete a megyei megoszlás szerint 40 ezer 
Ft-tal marad el az országos átlagtól. Hajdú-Bihar megyében dolgozók átlaga 50 ezer 
Ft-tal kevesebb, mint az országos átlag. A fizetések szempontjából nem feltétlenül 
jelent perspektívát a fiataloknak a megye, hiszen ugyanabban a munkakörben Buda-
pesten sokkal magasabb bért kaphatnak. A béreket a karok viszonyában is megnézve 
belátható, hogy az Informatikai Kar hallgatóinak bére az informatika területi átlag-
bérhez képest 50 ezer Ft-tal alacsonyabb országos átlagnál. A gazdaságtudományi 
területen a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar végzettjei 60 ezer Ft-tal, 
míg a Közgazdasági- és Gazdaságtudományi Kar végzettjei 30 ezer Ft-tal kerestek 
kevesebbet az országos átlagnál. 

Az álláskeresési időt tekintve az országos átlag 4,19 hónap, míg az elemzett vá-
laszadók átlaga 3,56 hónap. Végzettségek esetében azonban vannak eltérések. Az 
egészségügyi és gazdaságtudományi területen végzett hallgatók a válaszadók adatai 
alapján hosszabb ideig keresték első állásukat, mint az országos átlag. 
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 KUN ANDRÁS  
 
 

Regionális különbségek az alap és mester szintű,  
gazdaságtudományi végzettségű „frissdiplomások” körében 

 
 
 
Jelen tanulmány két korábbi tanulmány1 közös kutatási kérdésére keres választ 
újabb mintán. A szerző a Diplomás Pályakövető Rendszer (a továbbiakban DPR) 
három adatfelvételének (2011-2013) egyesített adatbázisán vizsgálta meg a gazda-
ságtudományi képzési területre koncentrálva, hogy „Bír-e a képzés földrajzi helye 
(is) magyarázó erővel a mester szintű bérprémium kialakításában?”. Ez a dolgozat a 
DPR 2014-es adataira építve teszi fel ugyanezt a kérdést. Mivel azonban az adatbá-
zis ebben az esetben csak egyetlen évet ölel fel, és ezért elemszámában kisebb is, az 
alkalmazott módszertan is egyszerűbb.  

A tanulmány következő részében röviden bemutatásra kerül a vizsgálat motivá-
ciója, majd a felhasznált minta, amit az elemzési eredmények leírása követ. A cikket 
konklúzió zárja. 
 
 
A vizsgálat motivációja 
 
A magasabb iskolázottsághoz társítható bérprémiumok előfordulása, vagyis az, hogy 
a magasabb végzettségűek magasabb átlagbérre (és ennek következtében átlagkere-
setre) számíthatnak a munkaerőpiacon az eggyel alacsonyabb végzettséghez viszo-
nyítva (az egyéb befolyásoló tényezők azonossága mellett), amellett, hogy elméleti 
oldalról sem szűkölködik magyarázóelvekben2, empirikusan többszörösen megerősí-
tett tény (lásd többek közt hazánkra vonatozóan Györgyi Zoltán,3 Hajdu Miklós4 
vagy Galasi Péter5 munkáit).   

                                                 
1KUN ANDRÁS ISTVÁN: Regional differences in the starting wage of master’s vs. Bachelor’s degree 
graduates: empirical evidence from the Hungarian Graduate Career Tracking Survey 2012. Journal 
Studia Universitatis UVVG – Economics Series, 24. (2014) 4. sz., 1–12. 
KUN ANDRÁS ISTVÁN: Az intézményi hatás megjelenése az alap- és mesterképzést végzettek közti kere-
seti különbségekben, a gazdaságtudományi képzési területen. Megjelenés alatt. 
2Egyfelől a magasabb végzettségűek kínálata mindig szűkösebb, hiszen az alacsonyabb végzettségen 
keresztül vezet ide az út, és ez már önmagában is elegendő a relatíve magasabb egyensúlyi bér kialaku-
lásához (LEO R. MAGLEN:  Challenging the Human Capital Orthodoxy: the Education-Productivity 
Link Re-Examined. The Economic Record, 66. (1990) 195. sz., 281–294.). Másfelől hadrendbe állítha-
tóak magyarázatként az emberi tőke vagy a jelzési/szűrési modellek is (PEDRO NUNO TEIXEIRA: A 
Portrait of the Economics of Education, 1960-1997. History of Political Economy, 32. (2000) 4. sz., 
257–287.). 
3GYÖRGYI ZOLTÁN: Az oktatás eredményei, haszna, megtérülése. Az OECD az oktatásról – adatok, 
elemzések, értelmezések. Szerk.: SZÉLL KRISZTIÁN. Budapest, 2014. 29–40. 
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Mindenkor jogos kérdés ugyanakkor e bér- vagy kereseti prémium mértéke adott 
helyen és időben, hiszen a kialakulásához vezető társadalmi-gazdasági folyamatok 
folyamatosan változásban vannak. Különösen érdekes vizsgálatra ad lehetőséget, ha 
az említett társadalmi és/vagy gazdasági rendszerekben valamilyen lényeges válto-
zás történik. Ilyen volt hazánk esetében a bolognai folyamat bevezetése, hiszen az 
magában az oktatási rendszerben hozott létre komoly átstrukturálást. A felsőoktatás-
ban addig meglévő egységes egyetemi, illetve főiskolai képzés alap- és mesterkép-
zésre vált szét. Addig a felsőoktatáson belül csak a főiskolai és az egyetemi szintű 
papírok között volt lehetőség bérprémium megjelenésére, utána viszont akár mind-
két intézménytípuson belül megjelenhetett, sőt akár a főiskolák és az egyetemek 
által kiállított azonos szintű bizonyítványok között is. 

Leegyszerűsítve, az is igen érdekes kérdés, hogy miképp fogja a munkaerőpiac 
akár abszolút értékben, akár relatíve, egymáshoz képest megállapítani a két szint 
értékét.  Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy a Diplomás Pályakövető Rendszer 
(DPR) jelenleg elérhető legfrissebb, a 2014-es adatfelvételből származó adataira 
(erre DPR 2014-ként hivatkozik a továbbiakban a tanulmány) támaszkodva megbe-
csülje a két említett felsőoktatási szint közti bérprémiumot.  
 
 
A minta 
 
Az adatbázis a DPR 2014-es adatfelvételéből származik,6 ami a kutatási kérdések 
miatt leszűkítésre került úgy, hogy csak azok szerepeljenek benne, akik – saját be-
vallásuk szerint – a gazdaságtudományi területen, alap- vagy mesterképzésen szerez-
ték a felmérés alapjául szolgáló diplomájukat, a felmérés pillanatában nem volt más 
ezzel megegyező vagy magasabb szintű diplomájuk és nem is folytattak erre irányu-
ló képzést, megadták az utolsó havi főállásból származó, „normál” keresetüket és a 
végzésük (abszolutórium-szerzésük) évét. Az így létrejött minta súlyozás nélkül 
1523 főt számlál (ebből 974 alap- és 549 mesterképzésen végzett). A végzés éve, a 
nem és képzési szint szerinti megoszlást mutatja be az 1. táblázat. 
 
 

Szint Az abszolutórium-szerzés éve Összes 
2009 2011 2013 
Férfi Nő n.a. Férfi Nő n.a. Férfi Nő n.a. 

Alap 31 73 6 100 248 5 135 365 11 974 
Mester 22 32 0 55 85 3 119 226 7 549 
Összesen 53 105 6 155 333 8 254 591 18 1523 

1. táblázat. A minta struktúrája (fő). 
Forrás: A DPR 2014 adatbázisának szűkített, súlyozatlan almintája. 

                                                                                                                              
4HAJDU MIKLÓS: Érdemes diplomát szerezni Magyarországon vagy munkanélküliség vár a pályakezdő 
diplomásokra? Budapest, 2012. 
5GALASI PÉTER: A túl- és az alulképzés bérhozama 25 európai országban. Közgazdasági Szemle, 56. 
(2009) 3. sz., 197–215. 
6Az adatok rendelkezésre bocsátását a szerző köszöni VEROSZTA ZSUZSANNÁnak és az Educatio Köz-
hasznú Kft-nek. 
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A DPR adatbázisok online kerültek felvételre minden év (jelen esetben 2014) tava-
szán. A kitöltés anonim és önkéntes, utóbbi miatt igen jelentős önkiválasztási torzí-
tással kell számolni az elemzés eredményeinek értékelésekor. Jelen tanulmányban a 
továbbiakban az adatbázist rendelkezésre bocsátó kutatók által elvégzett, nem, vég-
zés éve, képzési terület és munkarend szerinti reprezentativitást biztosító súlyozást 
alkalmazni fogjuk az egyes mintákra. Az adatfelvételek és a súlyozás mikéntjének 
részletes ismertetését lásd a kutatási zárókötetben.7 
 
 
Eredmények 
 
A keresetek és a képzési szint kapcsolata, vagyis az adott évben alap- és mesterkép-
zésen végzettek kereseteinek különbségei a munkaerő-piaci tapasztalat figyelembe 
vétele nélkül kerülnek vizsgálatra. Az eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. 
Ennek tanúsága szerint mindhárom vizsgált évben végzettek esetén statisztikailag 
jelentős eltérés van a főállásból származó rendszeres, havi nettó keresetekben mester 
szinten végzettek javára az alapképzésen abszolváltakhoz képest. A különbség mér-
téke 49 ezer Ft a legfrissebben piacra lépettek esetében, ezzel szinte megegyezően 
49,46 ezer Ft a 2011-ben végzetteknél és az oktatásból legrégebben kilépetteknél 
59,39 ezer Ft. 
 
Abszolutórium óta eltelt idő Képzés N átlag szórás F t 
1 év (2013) Alap 464 173,63 95,04 6,77*** 6,06*** 

Mester 322 222,63 121,50 
3 év (2011) Alap 433 196,54 110,34 24,31*** 3,84*** 

Mester 174 246,00 154,44 
5 év (2009) Alap 144 197,11 134,26 2,23 3,00*** 

Mester 72 256,50 142,71 
Összesen (2009-2013) Alap 1041 186,40 108,11 24,38*** 7,22*** 

Mester 567 234,05 135,50 
2. táblázat. Alap és mester végzettségűek főfoglalkozásból származó rendszeres havi 

nettó átlagkeresetei a végzés éve szerint (ezer Ft). 
 
 

Megjegyzés: Az F a szórások egyezőségét vizsgáló Levene-teszt, a t az átlagok-
ra végzett kétmintás t-próba statisztikájának abszolút értéke. ** 5%-on szignifi-
káns,*** 1%-on szignifikáns. 
Forrás: Saját elemzés eredményei a DPR 2014 adatbázisának a korábban közöltek 
szerint szűkített, súlyozott almintáján. A mintaelemszámok a súlyozás miatt térnek 
el a 1. táblázatban közöltektől.  

                                                 
7Veroszta Zsuzsanna: Frissdiplomások 2014. Kutatási zárótanulmány. 
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/frissdiplomasok_2014_zarotanulmany.pdf (a 
letöltés ideje: 2016.február 29. ) 
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Az előzőekben kapott eredmények rámutatnak, hogy a munkaerőpiac egy adott idő-
pillanatban 49-59 ezer Ft-tal többre értékeli a mesterképzésen szerzett végzettséget, 
mint az alapképzésből származót. Ráadásul ez időben viszonylag tartós jelenségnek 
tűnik, hiszen az öt évvel ezelőtt végzettek és a frissen diplomázottak esetében egy-
aránt sikerült kimutatni. Mivel azonban a munkaerőpiac térben is megosztott, érde-
mes elvégezni a fenti elemzést a munkahely régiója szerint is. Mivel nem mindenki 
adta meg az ehhez szükséges adatot, most valamivel kisebb mintával kell számol-
nunk (súlyozatlanul összesen 1265 válaszadó). Egyelőre eltekintünk a végzés évé-
nek befolyásoló szerepétől (amit az egyébként egy régióra eső alacsony elemszám 
indokol). Az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze, a végzettségi szintek közötti 
átlagos bérkülönbség szerint csökkenő sorrendben. 
 
 
Szint Régiók (kezdőbetűikkel jelölve) 

ÉM KM ÉA KD NyD DA DD 
Mester átlag 217,33 249,86 178,71 192,02 160,35 155,49 186,00 

szórás 173,76 118,40 81,35 121,50 61,23 89,65 103,23 
N 19 304 16 34 49 39 29 

Alap átlag 139,43 201,14 131,03 157,12 137,75 136,54 177,38 
szórás 70,68 97,41 57,79 105,73 67,05 61,20 115,13 
N 36 452 52 79 100 80 44 

átlagok különbsége 77,90 48,71 47,69 34,90 22,59 18,95 8,61 
t 1,89* 5,94*** 2,63** 1,46 1,98** 1,36 0,33 

3. táblázat. A mester szint bérprémiuma régiónként (ezer Ft). 
 

Megjegyzés: * 10%-on, ** 5%-on, *** 1%-on szignifikáns. Az N a mintanagysá-
got, a t a kétmintás t-teszt statisztikájának abszolút értékét jelöli. A régiók kezdőbe-
tűikkel jelölve. 
Forrás: Saját elemzés eredményei a DPR 2014 adatbázisának szűkített almintáján. 
A 3. táblázat eredményeiből látszik, hogy minden régióban magasabb a fizetés mes-
ter-, mint alapképzéses papírral, ugyanakkor – vélhetően az alacsony elemszámok 
miatt – 5%-os szignifikancia-szinten csak három régióban (Közép-Magyarország, 
Észak-Alföld, Nyugat-Dunántúl) lehetett ezt a különbséget statisztikailag is alátá-
masztani.  
 

Vizsgálatra került a régiók közti kereseti eltérések szignifikanciája is (ismét 
összevontan kezelve a más-más évben végzetteket). Ha nem vesszük figyelembe a 
végzettségi szintet, akkor az ANOVA teszt alapján a régióhoz tartozás és a keresetek 
közt – 1%-os szinten – szignifikáns különbséget találunk (F = 24,71***). Ugyanilyen 
biztonsággal tekinthetjük valósnak a régiók közti differenciákat akkor is, ha csak az 
alapképzéses (F = 15,19***) vagy ha csak a mesterképzéses (F = 9,05***) kereseteket 
vizsgáljuk.  

A kereseti prémiumok régiók közti különbözősége úgy került ellenőrzésre, 
hogy az egyes mester végzettséggel rendelkezők bérének és az adott régió alapkép-
zéses átlagfizetésének különbsége volt a függő változó. Így az F-teszt nem mutatott 
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szignifikáns összefüggést (F = 1,47), bár a Közép-Magyarországi régió 10%-os 
szignifikancia-szinten magasabb mesteres fizetési prémiumot mutatónak tekinthető, 
mint a többi hat régió átlaga (kétmintás t = 1,86*). A 4. táblázatban látható ered-
ménnyel lineáris regressziós elemzés is vizsgálta az egyes régiók gazdasági fejlett-
ségének (egy főre jutó GDP) és főbb munkaerő-piaci mutatóinak összefüggéseit a 
végzettségi szinteken várható havi nettó átlag keresettel és a mesterszintűek regioná-
lis kereseti prémiumával. A vizsgálat tanulságaként leszűrhető, hogy a keresetek 
végzettségi szinttől függően gyengén korrelálnak a fejlettség és munkaerőpiac muta-
tóival (a munkanélküliségi-rátát leszámítva pozitívan), de a kereseti prémium nem 
mutat ilyen lineáris összefüggést. Vagyis a kereseti prémium és a munkahely régió-
jának összefüggését nem sikerült alátámasztani. 
 
 
 N GDP per 

fő (eFt) 
Részvételi 
hányad 

Foglalkoztatási 
ráta 

Munkanélküliségi 
ráta 

Kereset 
(alap) 

842 0,28*** 0,21*** 0,21*** -0,22*** 

Kereset 
(mester) 

491 0,28*** 0,19*** 0,20*** -0,19*** 

Mester 
prémium 

491 0,07 0,04 0,04 -0,03 

4. táblázat. A régiós GDP és munkaerőpiaci mutatók lineáris korrelációja a főállásból 
származó rendszeres havi nettó keresetekkel és a kereseti prémiummal (ezer Ft). 

 
 

Megjegyzés: *** 1%-on szignifikáns. Az N a mintanagyságot jelöli. 
Forrás: KSH: A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása. 2016. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf030.html, (a letöltés ideje: 
2016. február 29.) és KSH: Bruttó hazai termék (GDP). 2016. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt012b.html, (a letöltés ideje: 
2016. február 29.) 
 
 
Konklúzió 
 
Jelen tanulmány a mesterképzés alapképzéshez viszonyított bér-, illetve kereseti 
prémiumát vizsgálta, valamint ennek összefüggéseit a munkahely régiójával, a DPR 
2014-es adatbázisán. Sikerült alátámasztani a kereseti prémium létét a végzés évétől 
függetlenül, de a régiók szintjén (vélhetően főképp az alacsony elemszám miatt) 
csak három esetében volt statisztikailag is alátámasztható, bár a kereseti különbsé-
gek a többi esetben is megfelelő irányúak voltak. A kereseti prémiumok és a mun-
kahely régiója közt sem ANOVA, sem lineáris korrelációs vizsgálat alkalmazásával 
sem volt kimutatható összefüggés.  
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A Monostorpályiban működő sporttevékenységű civil szervezetek 
tevékenységének feltárása 

 
 
 
Összefoglaló 
 
A tanulmány célja a Monostorpályiban működő sporttevékenységű civil szervezetek 
működésének feltárása abból a célból, hogy milyen szerepet töltenek be a helyi la-
kosok sporttal kapcsolatos tevékenységében, milyen lehetőséget biztosítanak a spor-
tolásra. A Monostorpályiban működő nyolc civil szervezet cél szerinti besorolását 
tekintve megállapítható, hogy közülük kettő végez kifejezetten sporttevékenységet. 
A Monostorpályi Sportegyesület és a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület célja 
sporttevékenység végzése. A Balassi Ferenc Kulturális és Közösségteremtő Egyesü-
let fő célja elsősorban kulturális tevékenység végzése, de sporttevékenysége is van. 
Az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület a kulturális feladatokon 
túl rendszeresen végez sporttal kapcsolatos tevékenységeket is. Az esettanulmány 
készítése érdekében személyesen ellátogattunk az egyesületek székhelyére, belelát-
tunk a működésükbe, megismerkedtünk a programjaikkal és strukturálatlan interjú-
kat készítettünk a vezetőkkel, melyek révén a sportérintettség kapcsán fennálló sze-
repük is beazonosítható. 
 
 
Bevezetés 
 
A község Hajdú-Bihar megye keleti részén helyezkedik el, Debrecentől 23 km-re. A 
község teljes népessége 2015-ben a Magyarország közigazgatási helynévkönyve 
szerint 2136 fő.1 Monostorpályiban nyolc civil szervezet tevékenykedik. Cél szerinti 
besorolásukat tekintve megállapítható, hogy közülük kettő sportcivil szervezet. A 
Monostorpályi Sportegyesület és a Monostorpályi Sport Horgász Egyesület célja 
sporttevékenység végzése. A Balassi Ferenc Kulturális és Közösségteremtő Egyesü-
let fő célja elsősorban kulturális tevékenység végzése, de sporttevékenysége is van. 
Az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület a kulturális feladatokon 
túl rendszeresen végez sporttal kapcsolatos tevékenységeket is. 

A sporttevékenységű civil szervezetek tevékenységének feltárását esettanulmá-
nyok készítésével valósítottuk meg. Az esettanulmány készítése érdekében szemé-
lyesen ellátogattunk az egyesületek székhelyére, beleláttunk a működésükbe, meg-

                                                 
1http://monostorpalyi.hu/news.php (a letöltés ideje: 2016. február 1.) 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=81322&p_lang=HU
http://monostorpalyi.hu/news.php
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ismerkedtünk a programjaikkal és strukturálatlan interjúkat készítettünk a vezetők-
kel, melyek révén a sportérintettség kapcsán fennálló szerepük is beazonosítható. 
A tanulmány elkészítését a ''3. misszió'' Sport és tudomány a társadalomért Kelet-
Magyarországon TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0001 számú projekt támogatta. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg. 
 
 
Monostorpályi Sportegyesület 
 
Az Egyesület székhelye Monostorpályi, az ügyvezető elnök Kondor Ernő. Az Egye-
sület célja „rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az 
ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közös-
ségi élet kibontakoztatása, a helyi lakosság testnevelési és sporttevékenységének 
elősegítése.”2 

Az Egyesület székhelye Monostorpályi, célja a „rendszeres sportolás, verseny-
zés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a 
társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a helyi lakosság 
testnevelési és sporttevékenységének elősegítése,”3 jelenlegi ügyvezető elnöke Kon-
dor Ernő. 

Az Egyesület az 1980-as évek közepétől működik, kezdetben felnőtt sportolási 
lehetőségekkel rendelkezett, mai napra bővült, mind a felnőtt korosztály, mind a 
gyerek korosztályt megmozgatja az adott egyesület. A Sportegyesületnek főként a 
futball játék a fő profilja és ezen belül különböző korosztályokat tömörít. A játéko-
sok száma az Egyesületben 90–100 fő. Különböző korcsoportok vesznek részt a 
Bozsik programban és megye I-es válogatott csapatuk is van. 7 korosztályba sorol-
hatóak a játékosok. 

Az 1980-as évek közepétől működő egyesület kezdetben csak felnőtt sportolási 
lehetőségekkel rendelkezett, tevékenysége azóta kibővült, s napjainkban már a 
gyermekek számára is lehetőséget biztosít a testmozgásra. A szervezet fő profilja a  
– különböző korosztályokat érintő – labdarúgás, ahol a játékosok száma eléri a 90-
100 főt. Hét korosztály van, ezek közül több korcsoport is részt vesz a Bozsik-
programban és megye I-es válogatott csapatuk is van.  

A polgármester elmondta a Sport Egyesülettel kapcsolatban, hogy „a megye el-
ső osztályban játszik egy csapat, elmondhatjuk, hogy az összes résztvevő település 
vagy csapat között a miénk a legkisebb település, ahonnan csapat játszik ebben a 
megye első osztályban. Jelenleg most 9. a csapat 13 ponttal és 18 pontja van az 1. 
helyezetnek, tehát nincs nagyon lemaradva. Ez a csapat tavalyelőtt és tavaly is a 
megye egyben volt, előtte a megye másod osztályban értek el szép sikereket, első, 
második, harmadik helyezettek voltak. Évekkel ezelőtt volt olyan ifjúsági csapat, 
amelyik két éven keresztül veretlenül nyerte a bajnokságot. A serdülő csapat a má-
sodik évben második helyezést ért el.” (Int1) 
                                                 
2http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses (letöltés 
ideje: 2015. 09. 28.) 
3http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses (letöltés 
ideje: 2015. 09. 28.) 
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A szezonokban hazai és idegen meccsek vannak, így az Egyesület feladata többek 
között a meccsekre történő utaztatás, az étkeztetés szervezése. Ezen túlmenően 
edzőmérkőzéseket is rendeznek és számolni kell olyan háttérmunkával is, mint a 
dokumentációk rendezése, papírmunkák elvégzése. Az Egyesületnek bevétele csak a 
jegyeladásokból van. Az Egyesület Elnöke elmondta, hogy ő pályázatírással kapcso-
latban került előtérbe, hiszen keresni kellett az Egyesület kitörési lehetőségét. Véle-
ménye szerint ez a tevékenység jól működik, 3. éve pályázzák meg a TAO pályáza-
tokat. Nagy színvonalbeli változásokhoz vezetett ezeknek a pályázatoknak az elnye-
rése, vannak eszközök, van mivel készülni a mérkőzésekre, van rendes mez. Koráb-
ban a fiatalabb korcsoport játékosai az idősebb korcsoport játékosainak a kinőtt me-
zeiben játszottak. Mára ez a probléma már megoldódott, ebből a szempontból telje-
sen rendben van az Egyesület. Az Egyesület Elnöke elmondta, hogy az ő életében is 
jelen van a sport, mely kiterjed focira, kosárlabdára, kézilabdára is amatőr szinten. 
Az egyesület csak focival foglalkozik, infrastrukturálisan erre vannak berendezked-
ve. Fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy kondiparkra szeretnének pályázni, 
amivel a focisták kondícióját lehetne erősíteni. Ez hasznos lenne, hiszen nemcsak az 
Egyesület tagjai, hanem az egész település igénybe tudná venni. 

Az Elnöknek olyan sportolóról, aki hivatásszerűen sportol, nincs tudomása. Ko-
rábbról Nyilas Tündét emelte ki, akinek a gyökerei Monostorpályihoz vezethetőek 
vissza. Az Egyesületben, bár mindenki hivatásos regisztrációval rendelkezik, de a 
sportot a szabadidejébe iktatja be. Annak hátterében, hogy valaki nem sportol és 
semmilyen kötődése nincs a sporthoz, véleménye szerint a nagyfokú érdektelenség 
áll. Természetesen a rohanó világnak is köze lehet ahhoz, kevesebb időnk marad 
sporttal foglalkozni. 

Az Interjúalany a civil szervezetek munkájával kapcsolatban a következő véle-
ményt fogalmazta meg: „ha valaki tenni akar a kicsi falunkért, akkor neki teljesen 
mindegy, hogy mivel fog hozzá tenni, ő hozzá fog tenni. Az lehet számára teljesen 
ismeretlen, vagy akár érdektelen dolog, de szeretné, hogy a falu ezzel előrébb kerül-
jön, akkor oda áll a sorba és csinálja. Lehet, hogy nem ért hozzá, soha nem látta, 
hogyan kell csinálni, de megkérdezi és csinálja. Ez az a 15-20 ember, aki megjelenik 
minden szervezésen, függetlenül attól, hogy melyik egyesület szervezi. Vannak olyan 
emberek, akik a településen működő majdnem minden alapítványnak, civil szerve-
zetnek, egyesületnek tagjai. Ők akarnak valamit tenni a településért”. (Int2) 

A jövőre nézve vannak terveik az Egyesületnek, melyek megvalósítása pályáza-
ti úton lehetséges. Három éve pályázik folyamatosan a Sport Egyesület TAO- pályá-
zatokra. Szeretnének lelátót készíteni, edzőpályát, fedett mobil színpadot létrehozni, 
vagy helyben egy színpadot kialakítani, ami a későbbiek során fesztiválokra is al-
kalmas, illetve a sportolók meccsek után tudnak ott szórakozni. 

Pályázati lehetőségekkel kapcsolatban elmondta, hogy „nemcsak direktben egy 
adott civil szervezet tud pályázni, hiszen van olyan, hogy szeretne valamit, de nem 
pályázhat rá. Együttműködési hálózatban gondolkodunk más civil szervezetekkel. 
Akinek belefér és illeszkedik a profiljába, az pályázza meg, majd közösen használják. 
Ugyanis a cél közös: Monostorpályi. Ennek érdekében összefognak az egyesületek.” 
(Int2) 

A sportrendezvényekhez kapcsolt szolgáltatások is egyre jobban megjelennek. 
Például egy falunap esetén reggel kis pályás foci történik és utána szervezik a többi 
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programot. Egy másik példa is alátámasztja, hogy bizonyos esetekben kiegészülnek 
a sportrendezvények egyéb szolgáltatásokkal, pl. a Darabos Attila emléktorna ese-
tén. Negyedik éve kerül megrendezésre ez a 2-3 napos program, ami ma már határon 
átnyúló rendezvény. Mérkőzések kerülnek szervezésre és pluszban további progra-
mok is fellelhetőek más-más egyesületek szervezésében. A legutóbbi ilyen torna 
kapcsán egészségügyi szolgáltatásokat (vérnyomás, vércukormérés) lehetett igénybe 
venni. A hazai focimérkőzéseken főzni is szoktak. Ha valaki a jegyen túl még plusz-
ban fizet 400 Ft-ot, akkor a meccs után meg tud vacsorázni. Ennek már hagyománya 
van, sátorban terítenek. Lehetőség van ezen túlmenően a büfében ásványvizet, jég-
krémet, édességet, csokoládét vásárolni. Van rá igény, szeretik a résztvevők, ha szí-
nesebb programlehetőségeket kínálnak és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. 
 
 
Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület 
 
Az Egyesület célja „Monostorpályi közösségi életének fellendítése, hagyományai-
nak ápolása, kulturális javainak megőrzése, javítása, fenntartása, a kultúra ápolása.”4 
Az Egyesület Elnöke Hosszú László, aki egyben az alapítója is a monostorpályi 
székhelyű egyesületnek. 2006-ban költözött Monostorpályiba. Ekkor a községben 
működő kultúrház elég rossz állapotban volt. Felkarolták és kb. 180 fő segítségével 
teljesen felújították, a mozi részét megszűntetve művelődési házzá alakították át. A 
nagyszínpadon elkezdődtek a gyerek és más jellegű programok is, amivel a péntek 
délutánokat lehetett színesíteni. Miután ez kifejlődte magát, 2009-ben egyesületi 
formává alakították, ami jelenleg 85-90 fős taglétszámmal rendelkezik. A szolgálta-
tásokat 180-200 fő veszi igénybe. Elsősorban a kulturális élet fellendítése céljából 
alapították az egyesületet, de igényként merült fel a hobbi szintű sport lehetőségének 
megteremtése a kultúrházban. Ezért alaptevékenység körébe felvették a sporttevé-
kenységet. Pingpong, darts, csocsó versenyeket rendeznek. Fesztiválokon hagyo-
mányőrző sportokat valósítanak meg (pl. 100 lábú futás). 

Nem főprofil a sport, de minden héten szerveznek valamilyen versenyt a sport 
területén. A helyszín elsősorban a kultúrház, de fesztiválok idején vagy a sportpálya, 
vagy a Tubus környéke, vagy az iskola ad otthont a rendezvényeknek. Kerékpáros 
túrákat is szoktak szerveznek, illetve kerékpár versenyeket is rendeznek. A versenyt 
az iskolában szervezik, a túrákat a Vekeri-tóhoz vagy a környező településekre pl. 
Létavértesre szervezik. A szervezet teljes mértékben amatőrökből áll, a tagoknak 
nincsen semmilyen kötelezettségük.  

A programokon való résztvevőkkel kapcsolatban az Elnök megállapította, hogy 
van egy kemény mag, akik mindig részt vesznek, kb 15–20 fő. Kezdetektől fogva 
minden programon részt vesznek kezdve a pingpongtól egészen a dartsig. Vannak 
speciális célcsoportot megcélzó programok, mint pl. a nyugdíjas torna, amin nyilván 
az idősebb korosztály vesz inkább részt. De olyan is van, hogy közös, integrált prog-
ramokat szerveznek, pl. csigakészítés, amin a fiatalokkal közösen készítik a csigát.”. 

                                                 
4http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses (letöltés 
ideje: 2015. 10. 09.) 
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(Int3) Elmondása szerint ezeket az embereket a tenni akarás motiválja. Az 1. kép 
egy nyugdíjas torna alkalmával készült. 
 

 
1. kép. Nyugdíjas torna.5 

 
Szakmai szempontból több olyan önkéntes van, aki az egyesület munkáját segíti 

pl. közösségi animátor, művelődésszervező, óvónő, dajka. Szabad idejükben foglal-
koznak ezekkel a tevékenységekkel. A nyugdíjas körben is vannak, akik ebben tevé-
kenykednek. Az Egyesület Elnöke elmondta, hogy szakmai szempontból sok segít-
ségük van. Többféle sport megismerésére is nyílik lehetőség. 

Olyan sportolóról, aki hivatásszerűen sportol nincs tudomása a településen be-
lül. „Kis település, nincs ilyen sportoló. Korábban volt ilyen sportoló, de neki is már 
csak kötődése van Monostorpályihoz, innen származik, ő Nyilas Tünde, kézilabdá-
zó.” (Int3) 

Az Interjúalany elmondta véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi miatt fordul 
elő érdektelenség a sportokkal kapcsolatban. Rohanó világot okolja. Ezen kívül fő-
ként az érdektelenség, hiszen mindenkinek arra van ideje, amire időt szakít. 

Az Egyesülethez való tartozást maga a közösség is eredményezheti. Ezek a 
szervezetek elsősorban közösségfejlesztő céllal jönnek létre. Sport esetében sem a 
versenysport a lényeg. „Egy közösséget akarunk teremteni, ahol jól érzik magukat 
az emberek, akik azért mennek oda, mert szabadidejüket feláldozva péntekenként, 
hétvégenként igazán azokkal az emberekkel legyen együtt, akikkel szeret beszélgetni, 
jókat tud kacagni, el tudja felejteni a mindennapi gondokat, vagy éppen kibeszélni, 
megoldást találni rá.” (Int3)  

                                                 
5https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1434422706865632&set=pcb.1434423216865581&type=
3&theater (letöltés ideje: 2015. 10. 09.) 
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Az Egyesület céljai között szerepel, hogy a kreativitásuk és ötleteik felhaszná-
lásával minél szélesebb körben tudjanak előrehaladni. Pl. a színjátszó amatőr cso-
portot elvitték a közelmúltban minősíteni, mert a pályázatok szempontjából ez majd 
előnyt fog jelenteni (pl. tudnak hangosításra, technikai eszközökre pályázni). 

Az Egyesület Elnöke többször kihangsúlyozta a településen hatékonyan műkö-
dő összefogást. Az összefogást más egyesületekre, az Önkormányzatra vonatkoztat-
ta. A Kultúrház felújítása pl. A Polgárőr Egyesülettel összefogásban történt, hiszen 
Nekik jobban belefért a profiljukba. A közel jövőben plusz 3 kisbusz érkezik, így 6 
egyesület rendelkezik már kisbusszal. Az iskoláskorú gyerekeket úszásra, nyugdíja-
sokat kirándulásra tudják elvinni ezekkel a buszokkal. 

Az Egyesület által szervezett programokról több forrásból tudnak a lakosok tá-
jékozódni. Rendelkezik honlappal az Egyesület, bár itt még nem lelhető fel minden 
program. Kiplakátolják, boltokban hirdető táblára teszik ki az eseményekkel kapcso-
latos információt. Egyre gyakrabban adnak rádióinterjúkat, a Debrecen TV majdnem 
minden rendezvényükön megjelenik. Létezik egy helyi újság, a Monostori Pletyka-
űző Hírmondó, ami negyedévente jelenik meg. 

Abban az esetben, amikor különböző versenyeket rendeznek, szoktak szedni 
100-200 Ft nevezési díjat, amiből üdítőt, kenyeret, zsírt, lekvárt, vagy éppen mikor 
mit vásárolnak. Mindez persze jól esik a résztvevőknek, de egyáltalán nem jelenik 
meg elvárás szintjén. Nem a plusz szolgáltatások miatt vesznek részt ezeken a ren-
dezvényeken, sokkal jelentősebb az affilációs igényük kielégítése. 
 
 
Balassi Ferenc Kulturális és Közösségteremtő Egyesület 
 
A Balassi Ferenc Kulturális és Közösségteremtő Egyesület 2000-ben jött létre Haj-
dú-Bihar megyében, Monostorpályi székhellyel. A szervezet a megalakulás óta a 
település társadalmi, kulturális fejlődését igyekszik elősegíteni. A szervezet jelenleg 
Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén, több civil 
szervezettel, intézményekkel, forprofit szervezetekkel együttműködve dolgozik. 
Legfontosabb tevékenységek gyom és parlagfűirtás, természet-, környezet-, és 
egészségvédelem, sport és közösségi programok szervezése, tudományos kutatás 
illetve közösségfejlesztés. A szervezet elnöke Dr. Szabados György Norbert.6 

Az Egyesület Elnöke gazdasági agrármérnök diplomával, mellette mérlegképes 
könyvelő és szakfordítói képesítéssel rendelkezik. 2008-ban a társadalomtudományok 
területén gazdálkodás és szervezéstudományokban PhD fokozatot szerzett. 2010 és 2013 
között szociológia BA szakon szociológia szakos szakelőadónak tanult, majd 2015-ben 
szociálpolitika mesterszakot is elvégezte. 2015 tavaszán sikeres habilitációs eljárás során 
dr. habil címet szerzett. Szakmai pályafutását tekintve elmondható, hogy fél évet töltött a 
mezőgazdaságban és 2002 óta egyetemi oktató, jelenleg egyetemen adjunktusként dol-
gozik. 2004 óta folyamatosan civil szervezetek alapításával, menedzselésével, szakmai 
és működési pályázatokkal foglalkozik, közel 10 civil szervezetben kisebb-nagyobb 
mértékben aktív tag. Szakmai kutatásai a szociológia különböző területein folynak, aktí-
van foglalkozik szociálpolitikai kérdésekkel. Érdeklődési területei: kisebbségek itthon 

                                                 
6http://balassiferenc-egyesulet.hu (letöltés ideje: 2015. 09. 26.) 
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(különösen iszlám és cigányság), civil szervezetek-nonprofitok, vidékkutatások-
vidékiség, illetve döntéselmélet és gyakorlati döntéshozatal, annak kérdései. Elmondása 
szerint a „civil szervezeti munka keretében foglalkozok környezetvédelemmel, 
parlagfűirtással, kulturális tevékenységgel (általános iskolai programok keretében pl. 
informatikai tudatosítás), szakmai kutatásokkal, illetve igen aktívnak tekintem magam 
sporttevékenységek szervezése terén, ezek tekintetében közel 10 éves tapasztalatom van. 
A sportot tekintve korábban több évig aktívan kendoztam, illetve jártam konditerembe 
valamint szerveztem annak különböző tudatosító tevékenységeit”.(Int4) 

A sport fontos szerepet tölt be az életében, mind kutatóként, mind civil szervezeti 
munkatársként. Aktív sportszervező tevékenységet végez, fontosnak tartja, hogy a nehe-
zen elérhető, de igen látványos sportokat főleg a fiatalabb korosztály megismerje. 

A Balassi Ferenc Kulturális és Közösségteremtő Egyesület, melynek székhelye 
Monostorpályiban van, a 2000-es évek elején alakult. Az Egyesületnek van saját honlap-
ja: www.balassiferenc-egyesulet.hu, ezen keresztül sok információhoz lehet jutni. Az 
Egyesület névadója hajdani vicekapitány, aki a törökkel vívott harcokban esett el a tele-
pülés mellett. 

A Balassi Ferenc egyesület fő tevékenységi területe a kultúra, de az Egyesület El-
nöke kiemelte, hogy ezt minden egyesület esetén fenntartással kell kezelni. Ez ugyanis 
csak a törvényszéki regisztrációt tekintve érvényes, hiszen kötelező megadni egy főte-
vékenységet, és ez kerül be a KSH statisztikai adatbázisába. Ezek alapján előfordulhat, 
hogy amennyiben a törvényszéki keresőben sporttevékenységgel foglalkozó civil szer-
vezetet keresünk, úgy csak azok kerülhetnek be oda, akik fő tevékenysége sport. Az 
egyesület párhuzamosan több valós főtevékenysége a környezetvédelem (gyom- és 
parlagfűirtás), ami jelentőssé nőtte ki magát, immár ez 5 településen érvényes, kisebb-
nagyobb intenzitással, de folyamatos. 

Az Egyesület további fő tevékenysége sport, kulturális tevékenység, tudományos 
kutatás. Az egyesület sport keretében több ágra bővült, így van íjászati ág, rc modelle-
zés, gokart (több gokartjuk is van), csocsó. Ezek elsősorban szabadidősportok, ugyanak-
kor néha vannak kisebb megmérettetések, versenyek. A versenyeken a tanulókat aján-
dékokkal motiválják. 

Az Interjúalany kiemelte, hogy az egyesület tevékenysége ezen a téren összefügg a 
helyi Thuolt István Általános iskolával, sokat köszönhetnek nekik a munkájuk eredmé-
nyeit tekintve. A 2. kép egy sportversenyen készült az iskolában. 

 

 
2. kép. Verseny az általános iskolában.7 

                                                 
7http://www.balassiferenc-egyesulet.hu/index.php?hova=5 (letöltés ideje: 2015.10.19.) 
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Az Egyesület humán hátterével kapcsolatban elmondta az Interjúalany, hogy 
„ez nem könnyű feladat. Egyrészt vannak komoly kudarcaink, így például tavaly 
egyik önkéntesünk maga tette tönkre az egyik drága eszközünket, és még csak fele-
lősséget sem érez emiatt, annak javítására pedig semmiféle hajlandóságot nem mu-
tat. Sajnos meg kell válogatni, kivel tudunk dolgozni, sokan vannak, akik segítenek, 
de terepmunkára sokszor nehéz embert találni, különösen igaz ez a 
parlagfűmentesítésre.” (Int4) 

Jelenleg kb. 10 igen aktív tagja van az Egyesületnek, akikre akármikor lehet 
számítani, de a jelenlegi programok már mind az érintetti kör bővítésére, mind az 
önkéntesek számának növelésére is irányul. Elmondta, hogy „a nemzetközi 
eurobarométer kutatások arra utalnak, hogy a végzettségi szint emelkedésével nő az 
önkéntességre való szándék, és egyre inkább tűnik úgy, hogy közép- de inkább fel-
sőfokú végzettségűekre van legnagyobb szükségünk.” (Int4) 

A gazdasági lehetőségekről és kilátásokról megállapítható, hogy szinte mindent 
támogatásokból igyekszenek megoldani (NEA-tól a legkisebb forrásokig). Legna-
gyobb problémát mindig az önrész jelenti, bár erre is találnak megoldást, illetve 
utófinanszírozott pályázatokat csak kisebb pályázatok esetében mernek bevállalni. A 
pályázatok esetében többnyire egy évre látnak előre, és magukat egyelőre „kispa-
dosnak” (Int4) hívják, mivel nagyobb pályázatuk, pl. Uniós eddig még nem volt. A 
beszélgetés alkalmával kitértünk arra is, hogy milyen a településen lakók és a sport 
közötti kapcsolat jellege. Az Egyesület Elnöke elmondta, hogy öt településen van-
nak jelen, mivel regionális hatáskörrel bírnak. Az egyesület Monostorpályiban első-
sorban csak foglalkozik a sporttal. Tudatosítással foglalkoznak, azaz elmagyarázzák 
a sportot, megmutatják az eszközöket, azokat ki lehet próbálni, vannak céllövészete-
ik, de ők maguk pl. nem járjuk az erdőt, terepet, mint mások azt csapatokban teszik. 
Céljuk olyan szabadidős és hobbi sportokra is koncentrálni, ami látványos, és sokak 
számára nem igazán elérhető. Megteremtik a lehetőségét pl. annak, hogy a gokarto-
zást kipróbálhassák az általános iskolában, amire nagy volt az érdeklődés. Most rc 
modellezés terén szeretnének még ősszel egy programot megvalósítani. A települé-
sen elsősorban az iskolásokra koncentrálnak, az iskola munkatársai is kisebb-
nagyobb mértékben bekapcsolódnak a szervezett programokba. Az Egyesület Elnö-
ke külön kitért az Önkormányzat és az Egyesület kapcsolatára, kiemelte, hogy az 
önkormányzat sokat segített eddig, befogadó volt, ugyanakkor hatékonyabbak lehet-
nének, ha több helyi tag lenne, ugyanis a tagok túlnyomó többsége debreceni vagy 
nyírségi.  

Nincs különösebb rálátásuk arra a csoportra, akik érdektelenek a sportok iránt, 
vagy semmilyen kapcsolatuk nincs a sporttal. Azt látják, ha valamilyen programot 
szerveznek, akkor az iskolásokban nincs hiány. A motivációra is hangsúlyt fordíta-
nak, amit a versenyeken kiosztott nyereményekkel valósítanak meg. 

Az interjúalanynak összességben pozitív a benyomása a település lakosságának 
sporttal kapcsolatos viszonyáról. Amire rálátása van, arról így nyilatkozott: „Ami az 
iskola munkatársait illeti, a kép megosztott, a testnevelő tanár igen komoly önkéntes 
munkát végez, nélküle sehol nem lennénk. Legalább ennyit köszönhetünk az önkor-
mányzatban a sportért felelős szakembernek, és a polgármesteri támogatásnak is. 
Tevékenységünk kapcsán az mondható el, hogy akikkel mi kapcsolatba kerülünk, 
azok kedvelik azt. Mi közömbösséget vagy utálatot eddig nem tapasztaltunk. Csupán 
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egyetlen gondolat még erről: amikor tavalyelőtt csocsóasztalunkat elvittük, a gyere-
kek az utcán végig követték a szállítóeszközt, annyira megkedvelték. Emiatt került 
rövidesen egy újabb megint az iskolában, ezt jelenleg felújítjuk.” (Int4) 

A jövő szempontjából az Egyesület tervei az iskola tekintetében értelmezhető-
ek. A 2011-es újjászerveződést követően azt a cél tűzték ki, hogy először infrastruk-
túrát kell kiépíteni, erre épülhet minden, hiszen eszközök nélkül nincs sport. A ne-
hezen elérhető sportokat szeretnék közel hozni az emberekhez. Jó kapcsolatokat 
ápolnak más sportprofilú civilekkel, néhány éve például majdnem hőlégballonosokat 
is sikerült a községbe csábítani. Egyelőre minden pénz kérdése, így egyetlen na-
gyobb pályázat révén ha pl. gokartpálya létesülne, a település, annak viszonylagos 
kiesése ellenére, lehetne igen látogatott. Az Interjúalany úgy látja, hogy „békés, 
csendes, tisztességes kis település ez, mi eddig csupán jó szándékot éreztünk a helyi-
ek felől, de a sportra, annak diverzifikálására hangsúlyt lehetne helyezni.” (Int4) 
Cél lehetne helyi sportválasztó nap megszervezése, az rc modellezést bővítése, egy 
helyi terep rc pálya létrehozása, terepgokart pálya létesítése, de az airsoftban is van 
fantázia kiépített pálya esetén. Véleménye szerint, lehet a foci továbbra s népszerű, 
de nem szólhat minden arról. A helyi támogatásokról nem tudnak semmit, de szíve-
sen pályáznánk és tartósan hozhatnának ide különböző sporttevékenységet. A jövőre 
vonatkozóan megállapította, hogy szükség lenne új ötletekre. Elárulta, hogy „van-
nak települések, akik csábítanának máshova, mi jelenleg úgy látjuk, hogy bárhol is 
legyen a székhelyünk, az iskolai és helyi kapcsolatunkat megtartani és megerősíteni 
szeretnénk a jövőben.” (Int4) 

Az állammal, a társadalommal szemben megfogalmazott elvárások a sporttal 
kapcsolatban nehezen megfogalmazhatóak, hiszen ezzel kapcsolatosan nem sok 
mindenről van információjuk. A látványsport támogatások nem biztos, hogy eljut-
nak idáig. A helyi foci tekintetében a látványsport támogatás lehetne kiugrási lehető-
ség, ehhez lobbizni kellene. Az Egyesületnek ezen a téren nincs érintettsége. Az 
Interjúalany a következőképpen fogalmaz: „A megyei önkormányzati támogatások 
harmadára estek vissza, a NEA tekintetében ebben az esztendőben a helyzetünk 
jobb. Mi főként 2011 óta tudunk több eredményt felmutatni, nem szégyelljük megkö-
szönni a kormányzat támogatását, és sokat köszönhetünk a civil támogatási rend-
szernek, sőt a törvényszéknek, bankoknak, multiknak, a NEA kapcsolattartójának, 
helyi döntéshozóknak is. Amennyiben minden hasonlóképp menne, mint az elmúlt 
évek, azt el tudnánk fogadni. Minden attól függ, hogy van-e idő és szakértő kapaci-
tás pályázatok, kérelmek készítésére. Miután befejeztem a továbbtanulást, így civil 
igyekezetem most erre a szervezetre összpontosul, szeretnénk többet felmutatni és 
felkelteni a helyi döntéshozók, támogatók figyelmét is.” (Int4) 

A programjaik kapcsán azt észlelik, hogy a helyi társadalomban a sport vélhe-
tően fontos. A sportolókról és a megbecsültségről keveset tudnak, ez elsősorban 
hobbi vagy szabadidősport, azaz munkaidőn kívüli tevékenység. Akiket ismernek, 
azok elkötelezettek adott sport mellett, de ötletekre és pénzre lenne szükség, erre 
épül minden. 

Beszélgettünk arról, milyen intézkedésekkel lehetne a lakosság sporttal kapcso-
latos hozzáállását növelni. Új sportlétesítményekre, sporteszközökre feltétlenül 
szükség lenne, ezeken túlmenően fontosak a tervek, akcióprogramok, emberek és a 
pénz. Érdemes lenne a helyi döntéshozókkal tárgyalni, közösen együttdolgozni azon, 
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hogy a sport sikeresebb legyen. Nem tartják lehetetlennek egy normatív alapú sport-
támogatás bevezetését sem. Az Egyesület Elnöke pozitívan vélekedett a településsel 
kapcsolatban: „Ez kis település, ha van valami, mindenki hamar összegyűlik, vannak 
igen komoly erősségei, én különleges településnek is tekintem vidékkutatóként, egy 
óriási lehetőségnek, amit egyelőre nem tudunk megfelelően kihasználni.” (Int4) 

A tapasztalat az, hogy a sporteseményekről döntően szóbeszéd útján tájékozód-
nak. Különleges eseményekre szükség lenne különleges, méretesebb pályázatokra, 
több ötletre, és akkor akár jobb vonzerővel is bírhatna a település. Arra, hogy milyen 
gyakran látogatnak el a helyiek különböző sportrendezvényekre, nincsen pontos 
információjuk. Az iskolásokról tud nyilatkozni, ők iskolaidős programokban vesz-
nek részt, ugyanis testnevelésórákhoz, sportnapokhoz szívesen kapcsolódnak. Eze-
ken az érdeklődés az iskolások részéről jelentős. A különböző rendezvényeken tör-
ténő szolgáltatásnyújtással kapcsolatban megemlítette az Interjúalany, hogy nem 
jelentkezik nagy igény. A helyiek a sporteseményekre történő kilátogatásaik során a 
látványt, a jó tájékoztatást, a hozzáférhetőséget emelték ki. A helyiek által leggyak-
rabban meglátogatott sporteseményen bekövetkező és a helyszíni szurkolást akadá-
lyozó tényezőkkel kapcsolatban megállapítható, hogy helyi szinten a kedveltség, az 
időjárás, az adott sport támogatottsága meghatározó. A távolság már településközi 
viszonyok tekintetében alapvető, a Debrecen központú megyében nem könnyű a 
kisebb helyi sportot sikeressé tenni. Az újdonság, a nem szokványosság, az újszerű-
ség lehetne kiugrási pont. 

A sportklubhoz való kötődés során legjellemzőbbek a helyiekre az iskolai kötő-
dés és az érdeklődés. Rendszeres tájékoztatásra van szükség. „Valójában az is sokat 
nyomhatna a latba, ha lennének összefogott események, ahol a helyi sporttal foglal-
kozó szervezetek meg tudnák mutatni magukat, ám a hétköznapi munkavégzés mel-
lett ezt nem könnyű megszervezni és megtartani.” (Int4) 
 
 
Monostorpályi Sport Horgász Egyesület 
 
Az egyesület 2005-ben alakult, székhelye Monostorpályi, célja sporttevékenység 
végzése.8 Az egyesület elnöke Borsi Zoltán. 

Az egyesület célját a következőképpen fogalmazták meg: „Tagjai érdekképvi-
seletének elősegítése mellett a horgászat és a horgászsport fejlesztésével a szabad-
idő kulturált és hasznos eltöltésének támogatása. A horgászetika szabályainak a 
természet és környezet értékeinek védelme, védelmének elősegítése.”9 

Az egyik Elnökségi Taggal folytatott strukturálatlan beszélgetés alapján az 
egyesület célkitűzése megfogalmazható úgy, hogy a horgászatot kedvelők összefo-
gása, versenyeken való részvétel szervezése. Elmondása alapján a tagok létszáma 
60-70 fő körül van. A tagok között monostorpályiakon kívül debreceniek, hosszú-
pályiak, létavértesiek is vannak. Vannak olyan tagok, akik az alapítás óta az egyesü-
let tagjai, de természetes morzsolódás is előfordul, ugyanakkor új tagok felvételére 

                                                 
8http://monostorpalyi.hu/page.php?341 (letöltés ideje: 2015. 10. 19.) 
9http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses (letöltés 
ideje: 2015. 10. 19.) 



Régiókutatás Szemle 
 

239 
 

is egyre gyakrabban kerül sor. A különböző horgászattal kapcsolatos rendezvénye-
ken történő részvételek hozadéka, hogy egyre többen tudomást szereznek az egyesü-
letről és csatlakoznak hozzá. Egy horgász egyesülethez való csatlakozás pedig elő-
feltétele annak, hogy valaki állami jegyhez jusson. 

Az Interjúalany véleménye szerint egyre jobban terjed ez a sport, egyre többen 
szeretnék kipróbálni. A rendezvényekről a tagok egymástól szereznek tudomást, 
illetve közösségi oldalt is használnak az információ áramlásához. Rendelkeznek 
honlappal is, de az megújításra szorul, ugyanis 1-1,5 éve újra kellett szervezni az 
egyesületet, a régi vezetőség leváltásra került. Ezek következményeképpen elsősor-
ban bíróságilag kellett az egyesületet rendbe tenni és a további lépésekre mostaná-
ban kerül sor. Fejleszteni szeretnének, szeretnék még inkább megszerettetni ezt a 
sportot az emberekkel. Ahhoz, hogy a helyi lakosok még nagyobb számban csatla-
kozzanak az egyesülethez, a legjobb megoldás az lenne, ha helyben létesítenének 
egy tavat. Erre irányuló kezdeményezés már rég elkezdődött, az egyesület szinte 
ajándékba megkapta a Monostorpályi-Hosszúpályi közötti, erre a célra alkalmas 
magánterületet. Az előző vezetőség azonban nem használta ki a lehetőségeket, így 
most kellene az Önkormányzattal összefogva megkeresni a pályázati lehetőségeket a 
célok megvalósításához. 

Az egyesület tagjai összefognak és a környéken megrendezésre kerülő sport 
horgász rendezvényekre közösen szoktak elmenni. Az utazás nem szokott gondot 
jelenteni, saját személygépkocsikkal megoldják. Ezen rendezvényeken való részvé-
tel előnye, hogy tudomást szereznek az egyesületről, a működéséről, megismerik a 
tagokat. Ennek köszönhetően a különböző rendezvényekről az információáramlás is 
szélesebb körben meg tud valósulni, több emberhez eljut. Az Interjúalany kiemelt 
egy konkrét rendezvényt, ami a Derecskei Víztározónál került megrendezésre már 
több alkalommal. Az egyesület ezen rendezvényre kibéreli a tavat egy napra és a 
családok kitelepednek horgászni, eltöltenek együtt egy kellemes napot. 

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne még inkább motiválni a lakosokat ar-
ra, hogy tagjai legyenek az Egyesületnek, az Interjúalany a következő választ adta: 
„Nem gondolom, hogy különösebb eszközök felhasználásával lehetne motiválni őket, 
hiszen azok, akik szeretnek horgászni, megtalálják az Egyesületünket és önként csat-
lakoznak hozzánk. Szerencsére egyre több ilyennel találkozunk és folyamatosan nö-
vekszik a taglétszámunk.” (Int5) 

A fejlesztésekkel kapcsolatban összességében megállapítható, hogy a jövőben 
mindenféleképpen szeretnének konkrét lépéseket tenni annak érdekében, hogy az 
Egyesület még sikeresebben összetartsa a horgászni szerető embereket. 
 
 
Összegzés 
 
A Monostorpályiban működő sporttevékenységű civil szervezetek tevékenységének 
megismerését követően megállapítható, hogy mindegyik civil szervezet vezetősége 
motivált abban, hogy minél hatékonyabban tudja megvalósítani a megfogalmazott 
célokat. Elhivatottak abban, hogy a községen igénybe vehető szolgáltatások köre 
minél inkább fejlődjön, ennen érdekében igyekeznek minden pályázati lehetőséget 
kihasználni. Bizonyos fokú összefogás már észlelhető a civil szervezetek között, 
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aminek megerősítése és más civil szervezetekre való kiterjesztése javasolt. Célszerű 
lenne a honlapok naprakész működtetése, melyen keresztül friss információhoz jut-
hatnak az érdeklődők, így lehetne népszerűsíteni a programokat. Kiemelendő, hogy 
mindegyik civil szervezet nagy jelentőséget tulajdonít a gyermekek sporttal való 
megismertetésének és lehetőséget is biztosít a sportra, hiszen fontos lenne, hogy már 
gyermekkorban az élet részévé váljon a sport. Ezen túlmenően szembesülhettünk 
azzal, hogy a lakosok szabadidejének megszervezésében is nagy szerep juthat a civil 
szervezeteknek, hiszen, ha a célcsoport igényének megfelelő programokat szervez-
nek, akkor akár egészségesen, sporttal egybekötve is eltölthetik szabadidejüket. A 
feladat és egyben a kihívás a jövőre tekintve az lenne, hogy megtalálják a civil szer-
vezet vezetői azt az irányt, ami mentén még nagyobb számba be tudják vonzani a 
lakosokat a különböző rendezvényekre. 
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Melléklet – interjú kataszter 
 
1. Interjúalany: (Int1): Község Polgármestere 
2. Interjúalany: (Int2): Monostorpályi Sportegyesület Ügyvezető Elnöke 
3. Interjúalany: (Int3): Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület 

Elnöke, alapítója 
4. Interjúalany: (Int4): Balassi Ferenc Kulturális és Közösségteremtő Egyesület 

Elnöke 
5. Interjúalany: (Int5): Monostorpályi Sport Horgász Egyesület egyik Elnöksé-

gi Tagja 
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PHAU CHRISTA – BÁCS ZOLTÁN – SZABADOS GYÖRGY NORBERT 
 
 

Nyírbogát lakosságának sportérintettség vizsgálata 
 
 
 
Összefoglalás 
 
A sportérintettség nemcsak a sportolókat, hanem a sporteseményekre nézőként részt 
vevőket és médián keresztül érintetteket is vizsgálja. A vizsgálatban a sporttal köz-
vetlen és közvetett kapcsolatot különítettünk el. Közvetlen kapcsolatnak tekintettük, 
ha az egyén sportol vagy foglalkozik a sporttal. Többféle módszerrel közelítettük 
meg a témát. Nyírbogát lakosai között kérdőíves vizsgálatot folytatunk és több cél-
zott interjút készítetünk. A kutatás célja, feltárni és bemutatni a község közvetlen és 
közvetett kapcsolatát a sporttal, a válaszadók attitűdjét a spottal kapcsolatban. Vá-
laszt kerestünk arra, melyek a legkedveltebb sportágak, klubcsapatok és sportolók. 
Külön vizsgáltuk a sporteseményekre kilátogatók véleményét a különböző sport-
szolgáltatásokkal kapcsolatba. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a vá-
laszadók és interjú alanyok nagyobb százalékának pozitív az attitűdje a spottal kap-
csolatba, a sport elkötelezettjei. A szurkolóknak a legfontosabb tényező a sportese-
ményeken megfelelő körülmények biztosítása és a megfizethető belépő. 
 
 
Bevezetés 
 
A sportnak kiemelkedő szerepét támasztja alá társadalmilag hasznos és semmi más-
sal nem helyettesíthető funkciói. Elsődleges feladatai közé tartozik az egészségmeg-
őrzés, prevenció, de jelentős szerepet tölt be a lakosság fizikai, erkölcsi nevelésében. 
A közösségi együttélést és a községhez történő pozitív érzelmi kötődést is befolyá-
solja. Fontos eszköze lehet az egészséges lokálpatriotizmus kialakításban. Egy kö-
zösség, ország, társadalom sport életében elméletileg elkülöníthető az önálló élsport 
és szabadidősport, de valójában ez a két terület szorosan összefügg egymással. 
Hosszútávon az élsport nem működhet eredményesen a nagy tömeget megmozgató 
szabadidősport nélkül, míg utóbbi számára húzóerőt jelentenek a nemzet legjobb 
sportolóinak eredményei a különböző világversenyeken.  Magyarországon Sport 
XXI. Nemzeti Sportstratégiája célként fogalmazza meg a magyar lakosság egész-
ségügyi állapotának javítását, a legkézenfekvőbb eszközzel, a sport és fizikai aktivi-
tás segítségével. Ezen célok tükrében a kutatás Nyírbogát lakosságának közvetlen és 
közvetett sportérintettségével foglalkozik. Ebben a tanulmányban a Nyírbogáti la-
kosság körében végzett helyzetfeltáró vizsgálatok eredményeit mutatjuk be. Meg-
vizsgáljuk a lakosság véleményét a helyi sportszolgáltatásokról, lehetőségekről, saját 
sportérintettségükről.  
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A kutatás anyaga és módszere 
 
A sportérintettség kérdését a háromszögelés módszerét követve vizsgáltuk. Három-
szögelésnek hívjuk azt az eljárást, amikor egy állítást többféle módszerrel is ellen-
őrizzük.1 Első módszerként lakosság körében kérdőíves felmérést folytattunk a sport 
megítélésével kapcsolatban, hogy feltárjuk a sportérintettségüket, felmérjük, miként 
tekintenek az emberek a sportra, azaz milyen a sporttal kapcsolatos elkötelezettsé-
gük. K-szempontú szisztematikus mintavétellel dolgoztunk, mely a véletlenséget 
biztosította. Babbie (2001)2 szerint ez a mintavétel, melyben a vizsgálati populáció 
minden K-dik elemét válasszuk ki, funkcionálisan egyenértékű az egyszerű mintavé-
tellel, de annál praktikusabb. Ez a fajta mintavétel feltételezi, hogy az elemek ne 
egyfajta sorrendben legyenek feltüntetve, hanem az elemek randomizáltak. A minták 
tekintetében a mintavételi listákon előrendezéssel, periodozációval nem találkoztam, 
így azok meglátásaink szerint megfelelnek a valószínűségi mintavétel követelmé-
nyeinek. A vizsgálat időpontjában rendelkezésre állt az Önkormányzat által használt 
helyi lakossági lista, mely során minden 30. lakost sikerült lekérdezni, egyes esetek-
ben pótcímezni is kellett. A felmérést felkészített kérdezőbiztosokkal végeztettük el. 
100 kitöltött kérdőív állt rendelkezésünkre, a teljes sokaságon belül a megbízhatósá-
gi intervalluma 95%-os valószínűségi szinten +-10%, tehát a következtetések levo-
nása kapcsán óvatosabban kell eljárni. A Creative Research System kalkulátora sze-
rint a konfidencia intervallum pontos értéke +/- 9.48. 

A másik módszer a célzott interjú, melynek keretén belül a Polgármester asz-
szonnyal (Int1) és a község testnevelő tanárával (Int2) készítettünk interjút. A kérdő-
ív által vizsgált területek és a helyi interjú alanyok véleménye között párhuzamot 
állítottunk fel és bemutatjuk az eltéréseket és hasonlóságokat. A községet 2001 és 
2014 között vezető, 1998 óta országgyűlési képviselőként is tevékenykedő Dr. Si-
mon Miklóst felesége, Simonné Rizsák Ildikó váltotta a polgármesteri poszton a 
tavalyi önkormányzati választáson. 

A Polgármester asszonyról elmondható, hogy Érpatak általános iskolájából in-
dult, a nyíregyházi Kölcseyben folytatta, egészségügyi szakközépiskolás lett. A 
nyíregyházi kórházban vett részt gyakorlaton, ami végleg megérlelte szándékát, 
hogy jelentkezik az Orvostudományi Egyetemre. Nyírbogát nagyközség hirdetett 
körzeti orvosi állást megpályázta és el is nyerte. Itt szolgálati lakás várta a családot. 
A másik interjú alany a község egyetlen főállású testnevelő tanára, Sütő Katalin, aki 
több másfél évtizede dolgozik az általános iskolában. Főszerepet játszik az iskola és 
a község sportéletében, folyamatosan szervezi a sporteseményeket, sportrendezvé-
nyeket szabadidősport keretében is. 

A harmadik módszer az esettanulmány, mely a községben működő, 
sportérintettségű civil szervezetek működését tárja fel. Tanulmányunkban az első két 
módszer eredményeit elemezzük, hasonlítjuk össze. 

Elsőként a kérdőíves mintában részt vett válaszadók demográfiai adatait mutat-
juk be. Nemi bontásban 57 fő férfi és 43 fő nő vett részt a vizsgálatban (1. ábra). 

                                                 
1BABBIE, EARL (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. (Kende G.-Szaitz M. ford.) Balassi 

Kiadó. Budapest. p. 564.ISBN:978-963-506-764-0 
2BABBIE, EARL: i.m., 2. (BABBIE: i.m.,2) 
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1. ábra. A minta nem szerinti megoszlása 

Forrás: Saját vizsgálatok,2015 
 
A korcsoportok szerinti megoszlást a 2. ábra szemlélteti. A legtöbben az 19-30 év 
közötti korosztályba sorolhatóak. A 18 éven aluli nem válaszolt a kérdésekre.  
 

 
2. ábra: A minta korcsoportonkénti alakulása 

Forrás: Saját vizsgálatok,2015 
 
Legkevesebben (7 fő) a 60 év felettiek kerültek a mintába. Az iskolai végzettség 
vizsgálatánál megállapítható, hogy a legtöbben középfokú végzettséggel rendelkez-
nek, összesen a minta nyolcvan százaléka (3. ábra). 14 fő egyetemi, főiskolai diplo-
mával rendelkezik, 2 főnek tudományos fokozata is van. 

 
3. ábra: A minta iskolai végzettség szerinti megoszlása 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015 
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A megkérdezettek közül legnagyobb százalékban jelen vannak a munkaerő piacon, 
45 fő aktív fizikai dolgozó, 36 fő aktív szellemi dolgozó. és 5 fő Gyes-en, Gyed-en 
lévő, a többiek a következő kategóriába esnek: nyugdíjas, tanuló, munkanélküli és 
egyéb kategória (4. ábra). 
 

 
4. ábra: A minta aktivitási helyzet szerinti besorolása 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015 
 

A megkérdezettek nagy részének havi nettó egyéni jövedelme 100 ezer Ft alatt 
van. Döntően alsó- és középosztályba sorolták be magukat a megkérdezettek. 5 fő-
nek 300 000 Ft feletti a jövedelme, 17 fő pedig nem tudja vagy nem válaszolt.  
 
 
Eredmények 
 
A sporttal való közvetlen vagy közvetett kapcsolat felmérése esetén több kategória 
közül választhattak a megkérdezettek. Négy csoport szemlélteti a válaszadók sport-
tal kapcsolatos közvetett vagy közvetlen kapcsolatát, kettő csoport, pedig ha nincs 
kapcsolata vagy érdektelen a sport iránt (5. ábra). A kérdőívet kitöltők közül 41 fő 
sportol és ezen kívül is foglalkozik sporttal.  



Régiókutatás Szemle 
 

247 
 

 
5. ábra. A megkérdezettek és a sport közötti kapcsolat jellege (százalékos arány). 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A legnagyobb százalékban ezt a választ jelölte meg a lakosság. Voltak, akik 
csak sportolnak (23 fő), mely kategórián belül megállapítható, hogy hivatásosan 2 fő 
sportol, szabadidejében mozog 14 fő és kénytelen sportolni 6 fő. Az Eurobarométer 
(2014)3 adatai szerint a magyarok 38 százaléka sportol legalább hetente egyszer, 
amely az elmúlt években növekvő tendenciát mutatott. A kapott adatok szerint a 
község sport aktivitása nagyobb, mint a magyar lakossági átlag, összesen a megkér-
dezettek több mint a fele (61,5%) sportol vagy sportol és foglalkozik vele. 12 fő 
csak foglalkozik sporttal. Ezen kategórián belül is többféle válaszlehetőség volt, 
melyek közül akár többet is választhattak a megkérdezettek. Sportot néz a TV-ben, 
az interneten, vagy hallgatja a rádióban, illetve sportújságot olvas az ezt a csoportot 
megjelölők közül mindenki, azaz 12 fő. Sportot néz élőben, a helyszínen 7 fő, sport-
fogadásokat köt 2 fő, sportrelikviákat nem gyűjt senki. Támogatja a sportot felaján-
lással, adományokkal 1 fő és senki nem vesz részt önkéntes munkában sportrendez-
vényeken. 

A következő csoportba azok szerepelnek, akiknek csak közvetett kapcsolata 
van a sporttal. A megkérdezettek közül 3 fő sorolta magát ebbe a kategóriába, még-
pedig az alapján, hogy van otthon sporteszköze, de nem használja. Ezen kívül 2 
főnek a családban a családtagok sportolnak vagy sportoltak. A válaszadók közül 
csupán 3 fő érdektelen a sport iránt választ jelölte meg, 13 főnek pedig nincs semmi 
kapcsolata a sporttal. Az adatok alapján megállapítható, hogy az országos átlagnál 
sportosabb a község lakossága, amely kihathat fizikai és mentális állapotokra. Az 

                                                 
3http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_hu.htm (letöltés ideje: 2015. szeptember 30.) 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_hu.htm%20(let%C3%B6lt%C3%A9s%20ideje:%202015
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egészségi állapotot meghatározza az életmód, egészség kultúra és a környezet. A 
civilizációs ártalmak közé soroljuk a mozgásszegény életmódot is.  

Külön kérdésben vizsgáltuk, hogy amennyiben érdektelen, vagy nincs kapcso-
lata valakinek a sporttal, annak mi lehet az oka. A kérdőíven felsorolt válaszlehető-
ségek közül akár többet is megjelölhettek a megkérdezettek. Ezek alapján 7 fő jelöl-
te, hogy nincs energiája, 15 fő jelölte, hogy nincs elég ideje, 6 pedig, hogy nincs elé 
pénze arra, hogy sportoljon. 3 fő válaszolta, hogy felesleges dolognak tartja, míg egy 
főt bosszant és zavar. Senki nem jelölte az egyéb kategóriát. Ebbe a két csoportba 
tartozó megkérdezettek már nem töltötték ki tovább a kérdőívet, hiszen a további 
kérdések rájuk már nem vonatkoztak. 

A község Polgármester asszonyával folytatott beszélgetés során fenti kérdések-
hez kapcsolódóan több fontos információt tudtam meg. A nagyközségben élő felnőtt 
és utánpótlás korú sportolókkal kapcsolatban elmondta, hogy a Bogát 2000 Torna 
Clubban és iskolai keretek között játszanak a focisták. Az egyesületben 40 fő foci-
zik. Ebből 18–20 fő a felnőtt csapatban rúgja a labdát. A program keretein belül 
iskolai és egyesületi utánpótlás csapatok is vannak. Az intézményi programban lehe-
tőség van női csapatokat is indítani, így két lány csapat is képviselteti magát a kor-
osztályokban. Az intézményi program is körülbelül 40 gyermeknek biztosítja a 
rendszeres sportolási lehetőséget labdarúgás edzés keretében. Mindkét típusú prog-
ramban részt vesznek a község iskolásai. A Bozsik programban és utána az ifjúsági 
és a felnőtt csapatnál tudnak focizni. A szabadidejükben sportolóknak lehetőségük 
van alakformáló aerobikra járni a községben. Asztalitenisz és más típusú sportese-
ményeket is rendeznek az Ifjúsági Házban. A tornatermet is igénybe tudják venni, 
pl. családi rendezvények alkalmával. 3–5 család összefog, és családi sportdélutánt 
rendez akár hétvégén. A tornatermet ingyen veheti igénybe a lakosság.  

Próbál az Önkormányzat minél több lehetőséget biztosítani, és számos fejlesz-
tésre készülnek pályázatok segítségével. Az anyagi hátteret is próbálják maximálisan 
előteremteni. 

„Az Önkormányzat többek között a civil szervezeteket is támogatja anyagilag 
is. Például a Bozsik program résztvevő gyerekeknek melegítőt, pólót és felszerelést 
vettünk, amellyel nagy örömet szereztünk a kis focistáknak. Sőt az utazás a versenyre 
is ingyenes, mivel az Önkormányzat kisbusza rendelkezésükre áll. Ugyanez igaz a 
műfüves pályával kapcsolatban is, tehát bérleti díjat nem kérünk tőlük, a fenntartása 
az Önkormányzaté. A szülők hozzáállása is nagyon pozitív, összetartó közösség ala-
kult ki.” (Int1) 

A községben egy fő állású testnevelő van, aki egyik főszervezője a Bogáti For-
gatag rendezvény keretében az Egészség Napnak. Minden évben nyár végén kerül 
megrendezésre az esemény. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsíté-
se és a figyelem felhívása a prevenció fontosságára diákok és a szülők bevonásával. 
A diákok számos program között válogathattak. Az Egészség Nap reggel az iskolá-
sok egészséges életmódra nevelő rendhagyó órájával kezdődik, melyen a gyerekek, 
osztályfőnökük vezetésével beszélgettek az egészségről és izgalmas, elgondolkodta-
tó feladatokat oldottak meg a témában. A nap zenés reggeli tornával és a közeli er-
dőben közös futással folytatódik. Közösen a szülők és a gyerekek egészségtálakat 
készítenek.  
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A sporttal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévők mintájának jellemzői 
 
A sporttal kapcsolatos vizsgálatban már a leszűkített minta eredményeit értékeltük 
ki. 89 fő marad a mintába, melyek közül 47 fő férfi és 32 fő nő, 10 fő nem válaszolt.  
Korcsoportonkénti és a sporttal való kapcsolat bontásában az 1. táblázat szemlélteti 
a mintát.  

 
1. táblázat. A megkérdezettek és a sport közötti kapcsolat a kor függvényében. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

Az első négy csoport válaszait vizsgáltuk a továbbiak során.29 fő 19–30 év kö-
zött van, 27 fő 31–40 év közötti, 6 fő 41–50 év közötti, 11 fő 51–60 év közötti és 6 
fő 60 év feletti. Leginkább az 41–50 év közötti korosztálynak nincs semmilyen kap-
csolata a sporttal, összesen 6 fő érdektelen vagy nincs semmiféle kapcsolata a sport-
tal. A 60 év feletti korcsoportban 4 fő sportol és foglakozik a sporttal, 2 fő csak fog-
lalkozik a sporttal. Legtöbben a 19–30 év közötti korosztályból aktívan sportolnak 
és van, aki mellette foglakozik a sporttal. 

Pozitívumként jelenik meg, hogy a fiatalabb korosztályoknak nagy százaléka 
kapcsolatba van a sporttal akár közvetett vagy közvetlen módon. 

A 2. táblázat a minta alakulását szemlélteti a sporttal való kapcsolat és az isko-
lai végzettség szempontjából. A kutatás szempontjából szintén az első négy csoport 
a lényeges. Megállapítható, hogy a mintába került szakmunkásképző/szakiskolával 
rendelkezők közül 6 főnek nincs kapcsolata semmilyen formában sem a sporttal. 

A maximum 8 általánost végzettek és az érettségivel rendelkezők közül kisebb 
az a csoport, akiknek nincs kapcsolatuk sporttal, vagy érdektelenek. 12 fő diplomá-
val rendelkező került a mintába, akik közül csak 1 főnek nincs kapcsolata sporttal. A 
két tudományos fokozattal rendelkezőnek van kapcsolata a sporttal. 
 
 
 

Milyen az Ön és a sport közötti kapcsolat jellege? * Kora? Crosstabulation 
Count   

 
Kora? 

Total 19-30 év közötti 31-40 év közötti 41-50 év közötti 51-60 év közötti 60 év feletti 
Milyen az Ön és a sport 
közötti kapcsolat jellege? 

Sportolok és ezen kívül is 
foglalkozom a sporttal 

11 14 5 7 4 41 

Csak sportolok 12 8 1 2 0 23 
Csak foglalkozom a sporttal 5 4 0 1 2 12 
Csak közvetett kapcsolatom 
van a sporttal 

1 1 0 1 0 3 

Érdektelen vagyok a sport 
iránt, ami különösebben 
nem érdekel, de elviselem 

2 2 3 0 0 7 

Nincs semmiféle 
kapcsolatom a sporttal 

1 2 3 2 0 8 

Nem tudom/Nem 
válaszolok 

1 1 3 1 1 9 

Total 32 32 15 14 7 100 
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2. táblázat. A megkérdezettek és a sport közötti kapcsolat az iskolai végzettség függ-

vényében. Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A 3. táblázatban a megkérdezettek sporttal való kapcsolatának és az aktivitási hely-
zetének összefüggése látható. 35 aktív fizikai dolgozónak van valamilyen kapcsolata 
sporttal, legtöbbjük sportol és foglalkozik vele, míg ketten közülük érdektelenek, 2 
főnek nincs semmiféle kapcsolata a sporttal. Az aktív szellemi dolgozók közül 31 
főnek van kapcsolata sporttal, 1 fő érdektelen és 1 főnek semmilyen kapcsolata 
nincs. A témában végzett kutatások szerint az emberek egészségi állapotában jelent-
kező különbségek magyarázatában az iskolai végzettség kiemelt szerephez jut, a 
foglalkozás és a jövedelmi vagyoni helyzet mellett.4 Bourdieu tőke és habitus elmé-
lete szerint a sportolási részvétel visszatükröződik az egyénnek a társadalmi struktú-
rában betöltött szerepében. Az elmélet szerint a sportszokásokat a szabadidő, a gaz-
dasági- és a kulturális tőke befolyásolja.5 

 
 
 

3. táblázat. A megkérdezettek és a sport közötti kapcsolat az aktivitási helyzet 
függvényében. Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 

4.  

                                                 
4LAMPEK KINGA: Az iskolai végzettség és az egészségi állapot kapcsolata. Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Kar PhD. értekezés. 2004. 
5BOURDIEU, PIERRE: Sport and Social Class. In Munkerji, C.-Schudson ,M. Rethinking Popular Culture. 
Cortemporary Perspectivies in Cultural Studies. Berkley-Los Angeles-London, 1991. 357–397. 
 

Milyen az Ön és a sport közötti kapcsolat jellege? * Iskolai végzettség? Crosstabulation 
Count   

 

Iskolai végzettség? 

Total 
Maximum 8 

általános 

Szakmunkás
képző, 

szakiskola Érettségi 
Felsőfokú 
diploma 

Tudományos 
fokozat (PhD) 

Milyen az Ön és a sport 
közötti kapcsolat jellege? 

Sportolok és ezen 
kívül is foglalkozom a 
sporttal 

1 9 22 5 2 39 

Csak sportolok 0 8 9 4 0 21 
Csak foglalkozom a 
sporttal 0 3 7 1 0 11 

Csak közvetett 
kapcsolatom van a 
sporttal 

0 1 2 0 0 3 

Érdektelen vagyok a 
sport iránt, ami 
különösebben nem 
érdekel, de elviselem 

2 2 2 0 0 6 

Nincs semmiféle 
kapcsolatom a sporttal 0 4 1 1 0 6 

Nem tudom/Nem 
válaszolok 

3 2 7 1 0 13 

Total 6 29 50 12 2 99 
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A 3 megkérdezett nyugdíjas közül 1 sportol és foglalkozik vele, 1 csak foglalkozik 
vele. Az tanulók közül 1 fő csak sportol, 1 fő sportol és foglalkozik vele és ketten 
érdektelenek a sport iránt. 

 
Attitűd a sporttal kapcsolatban 
 
A 6. ábra összesíti a sporttal kapcsolatos viszonyulás, attitűd eredményeit. A kutatás 
további részében bemutatott eredmények a leszűkített (89 fő) mintában résztvevő, 
sportolókra, sporttal foglalkozókra és a sporttal közvetett kapcsolatot ápolókra vo-
natkozik. 

Milyen az Ön és a sport közötti kapcsolat jellege? * Jogi/aktivitási helyzete? Crosstabulation 
Count   

 

Jogi/aktivitási helyzete? 

Total 

Aktív 
fizikai 

dolgozó 

Aktív 
szellemi 
dolgozó 

GYES-en, 
GYED-en 

lévő Nyugdíjas Tanuló Munkanélküli 

Egyéb 
inaktív 
kereső 

Milyen az Ön és a 
sport közötti kapcsolat 
jellege? 

Sportolok és 
ezen kívül is 
foglalkozom a 
sporttal 

19 16 2 1 1 0 0 39 

Csak 
sportolok 

13 6 1 0 1 0 0 21 

Csak 
foglalkozom a 
sporttal 

3 8 0 1 0 0 0 12 

Csak közvetett 
kapcsolatom 
van a sporttal 

0 1 1 0 0 0 1 4 

Érdektelen 
vagyok a sport 
iránt, ami 
különösebben 
nem érdekel, 
de elviselem 

2 1 0 0 2 0 0 5 

Nincs 
semmiféle 
kapcsolatom a 
sporttal 

2 1 1 0 0 0 2 6 

Nem 
tudom/Nem 
válaszolok 

4 4 1 1 0 0 0 10 

Total 43 37 6 3 4 1 3 97 
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6. ábra. Attitűd a sporttal kapcsolatban. Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a válaszadók döntő részének pozi-
tív az attitűdje a sporttal kapcsolatban, szereti a sportot. 15 fő kimondottan rajong a 
sportért, megszállottja. Csupán 1 fő jelölte be a „nem igazán szeretem a sportot” 
kategóriát. 6 fő nem válaszolt erre a kérdésre. Pozitív eredmény, hogy a megkérde-
zettek több mint a fele (46 fő) azt válaszolta, hogy tervezi, hogy a jövőben többet 
foglalkozik sporttal, 20 fő nem kíván változtatni eddigi sporttal kapcsolatos szokása-
in. 8 fő szerint a jövőben kevesebbet szeretne foglalkozni sporttal. 

A Polgármester asszonynak a sporthoz való kötődése széleskörű.  Példamutató 
viselkedésének része a rendszeres testmozgás. A község hölgyei hetente több alka-
lommal alakformáló aerobikra járnak, ahol step aerobikra is van lehetőség. A torna 
autodidakta és ingyenes. Ha a vezetőnek, aki egyben a község orvosa is mindennap-
jainak része a testmozgás, követendő példát mutat a közösségnek és nemcsak szóban 
figyelmeztet az egészséges életmód fontosságára. 

Elmondta, hogy az egész család sportos beállítottságú. „Ebbe nőttünk fel, hogy 
kosármeccseket szerveztünk rendszeresen családi program keretében, amíg gyereke-
ink kisebbek voltak. Körmérkőzéseket játszottunk 5-6 csapat részvételével. A szom-
széd településről is jártak át. A gyerekeket is a sport szeretetére neveltük.(Int1) 

A helyi általános iskola testnevelő tanára elmondta, hogy a mindennapos testne-
velés bevezetése pozitív hatással van a nagyközség sportéletére. Az iskolába egész-
nap ülnek a gyerekek és csak a testnevelés órán tudják feles energiájukat mozgás 
közben levezetni. Addig, amíg jó idő van, nemcsak a tornateremben lehetnek az 
iskolások, hanem kimehetnek a műfüves pályára a fiúk focizni. „A gyerekek bent 
vannak 16.00 óráig így a mozgásra is jut idő. Az iskolában van még néptánc csoport 
és mazsorett csapathoz is lehet csatlakozni. Ősszel minden évben Máriapócsra és a 
tanyára szerveznek bicikli túrát. Szerinte a falusi gyerekek többet mozognak, mint a 
városiak.”(Int. 3) 
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Sporttal kapcsolatos intézkedések és a sportelkötelezettség értékelése 
 
A kérdőívet kitöltők külön kérdésben válaszoltak, mennyire értenek egyet a sporttal 
kapcsolatos lehetséges intézkedésekkel, tényezőkkel hazánkra vonatkozva (7. ábra). 
A válaszokat 5 fokú Likert skálán jelölték be (1-egyáltalán nem ért egyet, 5-teljes 
mértékben egyetért).  

 
7. ábra. Sporttal kapcsolatos intézkedések értékelése. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

Az összesített eredmények alapján láthatóak az intézkedésekre adott átlagpon-
tok. A legmagasabb átlagértéket (átlagérték 3,6) a támogatott vagy ingyenes sport-
jellegű természetbeni juttatások bevezetése (pl. ingyenes konditerem jegy) és az 
anyagi jellegű kedvezmények (pl. adójellegű) kapta. Szintén magasabb értéket ka-
pott a sportra jelenleg költött állami ráfordítás megfelelőnek találom tényező. Az 
összesített átlagértéke 3,35 lett a szélesebb körben megvalósított tájékoztatásra, fel-
világosításra vagy meggyőzésre van szükség tényezőnek.  Valamiféle kényszer, 
ugyanis nem mindenki akar a sporttal foglalkozni megállapítás kapta az egyik leg-
kevesebb átlagértéket. A legkisebb átlagértéket a megfelelőnek találom a megtett 
intézkedéseket, semmi újra nincs szükség tényező kapta.  

A megkérdezetteknek a sport elkötelezettséggel kapcsolatban kellett állításokat 
értékelniük, melynek alakulását a 8. ábra mutatja. 
 

3,43 3,39 3,6 3,35 3,26 3,24 3,05
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8. ábra. A sportelkötelezettség értékelése. Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A legmagasabb átlagértéket mutatja (4,32) a sporttal kapcsolatos azon állítás, 
mely szerint a sport javítja az emberi kapcsolatokat, fejleszti a közösségi életet. A 
második legmagasabb értéket (3,8) kapott az a tényező, mely szerint a sportolás az 
elhatározástól és az egyéntől függ. 3,71 pontra értékelték, hogy az ország megítélé-
sében a hazai sportolók által szerzett sporteredmények különösen fontosak. A ma-
gyar nemzet sport nemzet megállapítás a negyedik legmagasabb átlagértéket kapta. 
A lakosság válaszadói „a sport nem lehet pénz és elfoglaltság kérdése” megállapítás-
ra átlagon felüli értéket (3,5) adtak, amely mindenképp pozitív eredményként jelenik 
meg. 3.52 pontot kapott átlagosan az a megállapítás, hogy a hazai élsportolók nin-
csenek eléggé megbecsülve és alacsonyra értékelték azt, hogy az élet sport nélkül 
nem elképzelhető (3,35). 
 
 
A sporttal kapcsolatos hozzáállás erősítésének lehetőségei 
 
Külön kérdésben foglalkoztunk, melyek azok a tényezők a megkérdezettek szerint, 
amelyek a sporttal kapcsolatos hozzáállást erősíteni lehetne. A válaszadók kilenc 
különböző megállapításból választhattak és több tényezőt is megjelölhettek azzal, 
kapcsolatban, hogyan lehetne növelni a sporttal kapcsolatos pozitív hozzáállást. 
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A felsorolt első lehetőség a sportlétesítmények megteremtését, fejlesztését foglalja 
magában. A megkérdezettekből 50 fő úgy gondolja, hogy ez egy jó módja lehetne 
annak, hogy erősítsék a sporttal kapcsolatos hozzáállást. A válaszadók legnagyobb 
része ezt a választ is megjelölte. A második lehetőség a sporttal foglalkozó szerveze-
tek támogatását (pl. egyesületek támogatását) jelentené. 30 fő alkalmasnak találta ezt 
a lehetőséget arra, hogy növelni lehessen a sport irányába a pozitív hozzáállást. Az 
egyéni szintű ösztönzést (pl. anyagi jellegű támogatás vagy különböző kedvezmé-
nyek) 31 fő jelölte meg, a sportesemények támogatását (hazai események és világ-
versenyek) pedig 35 fő.  A több sporttal kapcsolatos reklámban 8 fő lát lehetőséget, 
míg 9 fő a sztársportolókkal történő népszerűsítésben hisz. 5 fő szerint a sporttal 
kapcsolatos hozzáálláson nem lehet változtatni. Egy megkérdezett az egyéb kategó-
riát jelölte meg. Két megkérdezett nem tudott vagy nem válaszolt a kérdésre. 

A Polgármester asszony több fejlesztési lehetőséget is felsorolt, melyek szerinte 
segítik a sporttal kapcsolatos hozzáállást. A fejlesztési tervek között szerepel, hogy 
egy 25x30m Tornacsarnok épüljön. A terv kész már a közbeszerzési eljárás folyik, 
lassan elkezdődnek a munkálatok. A megvalósítás állami finanszírozású és váltani 
fogja a mostani tornatermet. A mostani tornateremnek más funkciót terveznek az 
iskolán belül. Másik terv, amelyre nagy hangsúlyt fektet a község vezetése a kerék-
pár utak fejlesztése. Össze szeretné kötni a belterületi kerékpár utat a külterületi 
utakkal.  Reményeik szerint egy hatalmas körrel a kerékpárosok meglátogathatják a 
turisztikai jelentőségű értékeket nemcsak Máriapócsig, hanem Mátészalkán át Szat-
márnémetiig elérő a kerékpárúton. A polgármester asszony elmondta, hogy a bizton-
ságos kerékpárral való közlekedés nem egy új keletű kezdeményezés. A 471-es fő-
útvonal - az úgy nevezett halálút - mellett a kerékpárút építése már évekkel ezelőtt 
elkezdődött Debrecen felől, majd az elmúlt években folytatódott Nyíradony térségé-
ben. Mára a projekt odáig jutott, hogy Nyíradonytól Nyírmeggyesig reális lehetőség 
lett a megépítésre. A Nyírbogát és Nyírbátor közti 4,5 km kerékpárút szakasz építés 
alatt van. Az interjú alany még elmondta, hogy „a Nyírbogát-Nyírbátor közötti ke-
rékpárút hossza 4,5 km és 320 millió forint a költsége. Én, mint a település házior-
vosa is külön örülök a kerékpárútnak, hiszen amellett, hogy segíti a biztonságos 
közlekedést, az egészséges életmódnevelés egyik eszközeként használhatjuk. Ez az 
útszakasz nagyon forgalmas és balesetveszélyes, az embereknek szinte félelem érzete 
támad a főútvonalon, ezért kerékpárral nem is mer neki indulni.  A lakosság részéről 
már most nagyon pozitív a visszajelzés, hisz elmondják, hogy már mostani állapotá-
ban is szívesen használják a kerékpárutat, hisz nincs félelemérzetük, mert biztonság-
ban biciklizhetnek. Bízom abban, hogy a kerékpárút megépülésével a mozgásszegény 
életmódot felváltja a kicsit aktívabb, egészségesebb életmód.”(Int1). Terveik között 
szerepel még egy Nyírbogát – Kisléta – Máriapócs közötti kerékpárút is, s így Deb-
recentől – Máriapócsig lehet majd kerékpárral közlekedni, ami egy kiváló turisztikai 
lehetőség. A cél pedig az lesz, hogy néhány éven belül a 471-es főút mentén Debre-
cen és Szatmárnémeti között kerékpáros összeköttetés valósuljon meg. 

A műfüves pálya mellé szeretnének egy nagy füves pályát, de sajnos a pályázat 
nem sikerült. A Polgármester asszony reméli egyszer ez az álom is megvalósul. Az 
iskola testnevelő tanára megemlítette, hogy elkövetkező években kézilabda edzést 
szeretne szervezni az iskolás gyerekeknek felmenő rendszerbe. Az interjú alany 
elmondta, hogy: „mivel én is kézilabdáztam, nagyon kötődöm ehhez a sportághoz. 
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Először szivacs kézilabdával kezdenének, amely a legkisebb korosztályt érinti. A 7-8 
éveseknek szivacskézilabdázás az első, versenyélményt is nyújtó találkozása lenne a 
labdával.” (Int2) Az újabb „találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött 
csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás 
palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Ha a gyermek élőben, vagy a televízió 
képernyőjén belepillant egy-két mérkőzésbe, s néhány társával bármilyen kis szabad 
területen találkozik, nem kell más, mint egy szivacslabda. A kicsik gyorsan utánoz-
zák az idősebbeket, és máris kezdődhet a gólgyártás. Az új tornateremben már meg-
lesznek az alapfeltételek a játékra. 

Összesítve az interjúalanyok véleményét megállapítható, hogy ők is abban lát-
ják a lehetőséget a sporttal kapcsolatos hozzáállás erősítésében, hogy egyrészt sport-
létesítményeket kell létrehozni, fejleszteni, illetve a sporttal foglalkozó szervezete-
ket, egyesületeket kell támogatni, melyeket az Önkormányzat most is támogat. 
 
 
Kedvelt sportágak és klubcsapatok, sportolók 
 
A kedvelt sportágakat és klub csapatokat, sportolókat külön kérdésben vizsgáltuk. 
Fontossági sorrendben kellett megadniuk maximum három nevet. A sportágak tekin-
tetében megállapítható, hogy az első helyen a labdarúgás szerepel, majd ezt követi a 
kézilabda és a tenisz. 
 

 
5. táblázat. A legkedveltebb sportágak. Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 

 
Második helyre 7 fő a kézilabdát rakta, 5 fő pedig a labdarúgást. Harmadik helyen 
az úszás szerepel 4 megkérdezett véleménye alapján. Összesen 26 sportágat soroltak 
fel, amely lefedi a legnépszerűbb egyéni és csapat sportágakat (4. táblázat). A csapat 
sportágak közül a látvány sportágak is jelen vannak, ezek jelentik a legnagyobb 
szurkolói bázist is. 

A következő táblázat (5. táblázat) a legkedveltebb klubcsapatokat vagy sporto-
lókat tartalmazza a kérdőívet kitöltők véleménye alapján. Hazai szinten az előző 

Kedvenc hazai sportág - 1. említés 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  54 51,9 51,9 51,9 
Atlétika 1 1,0 1,0 52,9 
Forma 1 1 1,0 1,0 53,8 
Kézilabda 11 10,6 10,6 64,4 
Kosárlabda 1 1,0 1,0 65,4 
Labdarúgás 26 25,0 25,0 90,4 
Sportgimnasztika 1 1,0 1,0 91,3 
Súlyemelés 1 1,0 1,0 92,3 
Tenisz 5 4,8 4,8 97,1 
Úszás 3 2,9 2,9 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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kérdésben említett sportágakhoz írtak az általuk legkedveltebb klubcsapatot vagy 
egyéni sportolót. Első említés szintjén a legtöbben az FTC-t és az UTE egyesületet 
adták meg. Egyéni sportolók közül Hosszú Katinka kiváló úszónkat írták többen. 
 

 
 

5. táblázat. Kedvenc hazai csapat/sportoló (1. említés). 
Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 

 
A második említést tekintve a Pick Szeged, UTE és a Veszprém sportegyesületeket 
jelölték meg a legtöbben. A megemlített egyesületek legsikeresebb szakosztályai a 
kézilabda és a labdarúgás, melyből következtetni lehet melyek azok a sportágak, 
amelyek nagyobb figyelmet kapnak a válaszadók körében. 
 

 
6. táblázat. Kedvenc hazai csapat/sportoló (2. említés).  

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

Egyéni élsportolóink közül Berki Krisztián tornászt, Dzsudzsák Balázs labda-
rúgót és Hosszú Katinka úszót említették meg. Csapatsportolóink közül a kiváló 
kézilabdázó, Görbicz Anita került fel a listára. 

 

                    Kedvenc hazai csapat/sportoló - 1. említés 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  60 57,7 57,7 57,7 

Debrecen 1 1,0 1,0 58,7 
Érd 3 2,9 2,9 61,5 
Ferencváros 1 1,0 1,0 62,5 
FTC 14 13,5 13,5 76,0 
Haladás 1 1,0 1,0 76,9 
Hosszú Katinka 2 1,9 1,9 78,8 
Joó Abigél 1 1,0 1,0 79,8 
Szávai Ágnes 1 1,0 1,0 80,8 
Újpest 1 1,0 1,0 81,7 
UTE 13 12,5 12,5 94,2 
Veszprém 6 5,8 5,8 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

     Kedvenc hazai csapat/sportoló – 2. említés 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  82 78,8 78,8 78,8 

Berki Krisztián 2 1,9 1,9 80,8 
Debrecen 1 1,0 1,0 81,7 
Dzsudzsák 
Balázs 

1 1,0 1,0 82,7 

Eger 1 1,0 1,0 83,7 
Görbicz Anita 1 1,0 1,0 84,6 
Győr 1 1,0 1,0 85,6 
Hosszú Katinka 1 1,0 1,0 86,5 
Nyíregyháza 2 1,9 1,9 88,5 
Pick Szeged 3 2,9 2,9 91,3 
Sopron 1 1,0 1,0 92,3 
UTE 3 2,9 2,9 95,2 
Vasas 2 1,9 1,9 97,1 
Veszprém 3 2,9 2,9 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

 



Phau Christa – Bács Zoltán – Szabados György: Nyírbogát lakosságának sportérintettség vizsgálata 
 

258 

A harmadik említésben Gyurta Dániel úszót és a Pick Szeged egyesületet emel-
ték ki többen. Ebből következtetni lehet, hogy a válaszadók között a kézilabda 
sportág is nagyon népszerű. A helyrajzilag közelben lévő csapatokat összesen csak 
négyen említették. Az egyéni sportolók közül az úszás, tenisz, torna, sakk és csel-
gáncs sportágban jeleskedőket soroltak fel. Úszás sportágban több név is említésre 
került. Csapat sportok közül labdarúgó és kézilabdás név jelent meg. 
 

 
7. táblázat. Kedvenc hazai csapat/sportoló (3. említés). 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A testnevelő tanár elmondta, hogy vannak lehetőségek a településen belül is si-
kereket elérni, például az NBI utánpótlás csapatában. Híres sportoló is van, aki Eu-
rópa Bajnok volt 2009-ben a kijevi Kyokushin Karate Európa Bajnokságon. Magyar 
Levente Nyírbogáti karate harcos, aki küzdelemben győzött kategóriájában. A gye-
rekeknek példamutató lehet kitartása és eredményei. Tehát vannak olyan példák a 
fiatalok, gyerekek előtt, amelyek talán ösztönözhetnék őket. A legnépszerűbb sport-
ág a labdarúgás, amire mindig van gyerekek, akik szívesen csatlakoznak a csapatok-
hoz. Híres magyar focistát mindenki ismer és tulajdonképpen lehetőségük is döntően 
erre a sportágra nyílik a településen. A különböző foci csapatok szülei nagyon segí-
tőkészek és együttműködőek. Mindig van olyan ember, aki rendelkezésre áll, ha kell 
valamilyen segítség. 
 
 
Információforrások és szolgáltatások köre a sporteseményekkel kapcsolatban 
 
A kutatás következő része a sporteseményekről való információ lehetőségekről szól. 
Az volt a megkérdezettek feladata, hogy a felsorolt információforrások közül válasz-
szák ki azokat, amelyeket igénybe szokták venni sporteseményekkel kapcsolatban. 
Több választ is megjelölhettek egyszerre. 

Az eredményekről elmondható, hogy a legtöbben (54 fő) a televíziót használják 
arra, hogy információra tegyenek szert egy-egy sportrendezvénnyel kapcsolatban. 
Internetes weboldalakat 41 fő vesz igénybe, internetes kereső oldalakat 38 fő hasz-

    Kedvenc hazai csapat/sportoló - 3. említés 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  91 87,5 87,5 87,5 

Debrecen 2 1,9 1,9 89,4 
Gyurta Dániel 3 2,9 2,9 92,3 
Nagy László 1 1,0 1,0 93,3 
Nyíregyháza 1 1,0 1,0 94,2 
NYVSSC 1 1,0 1,0 95,2 
Pick Szeged 2 1,9 1,9 97,1 
Polyár Judit 1 1,0 1,0 98,1 
Sopron 1 1,0 1,0 99,0 
Szeged 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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nálja. Közösségi oldalakat csak 31 fő veszi igénybe, míg mobilalkalmazást csupán 7 
fő. A megkérdezettek közül 24 fő rádióból is tájékozódik, míg 21 fő a nyomtatott 
sajtót használja. Barát, vagy ismerős tájékoztatását 9-en jelölték meg, család és ro-
konok tájékoztatását pedig 7 fő. Plakátokról, poszterekről történő tájékozódást 2 fő 
jelölte meg, szórólapokat nem használnak a válaszadók az információ gyűjtéséhez 
különböző sportrendezvényekkel kapcsolatban. 

A Polgármester asszony válaszában felsorolta, milyen lehetőségei vannak a la-
kosoknak különféle sporteseményekről tájékozódni. Az iskolában hirdetik a sport-
eseményeket a gyerekeknek, de ezenkívül természetesen készítenek az egyesületek 
plakátokat a sportrendezvényekre. A nyírbogáti honlapon is megtalálhatóak a ki-
emelt események. A fiatalok a facebookon is tájékozódhatnak a lehetőségekről és 
rendezvényekről. Évek óta megjelenik a Nyírbogáti Tükör, amely a község minden-
napi életével és természetesen a sporteseményekről és mérkőzésekről is beszámol. 
A tanulmányban résztvevőknek választ kellett adniuk arra, hogy milyen gyakran 
látogatnak el különféle sporteseményekre. A 9. ábra szemlélteti a kapott eredménye-
ket. 

 
9. ábra. Sportesemények látogatásának gyakorisága. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

17 fő, amikor csak teheti, ellátogat sporteseményekre, a legtöbben azonban az idő-
közönként, vagy a viszonylag ritkán elnevezésű kategóriát jelölték meg, összesen 54 
fő. 9 fő soha nem vesz részt sporteseményeken. 9 fő pedig nem válaszolt erre a kér-
désre. 

A Polgármester asszony elmondta, hogy természetesen a Nyírbogát megyei 
labdarúgó csapat mérkőzéseire mennek el a legtöbben, de a Bozsik programba részt-
vevő csapatok mérkőzéseit is látogatják, főleg a szülők. A Bogáti Forgatag kereté-
ben szervezett Egészség Nap egyik legnépszerűbb sporteseménye a kispályás labda-
rúgó torna, amelynek mérkőzéseit a község lakosai is szívesen látogatják. 

A következőkben a különböző sporteseményeken igénybe vehető szolgáltatá-
sokra kellett gondolniuk a megkérdezetteknek. A felsorolt szolgáltatásokkal kapcso-
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latban el kellett dönteniük, hogy van-e az általuk látogatott eseményeken, és ha van, 
igénybe veszik-e, vagy sem. Viszont ha nincs ilyen szolgáltatás, akkor, ha bevezet-
nék, igénybe vennék-e, vagy sem. 

A 10. ábra azt szemlélteti az első négy lehetőséget. A mozgó büfét 10 fő igény-
be veszi, ugyanakkor bár van a rendezvényeken erre lehetőség, 21 fő mégsem él 
vele. 12-en azt jelölték, hogy azokon a sportrendezvényeken, melyeken részt vesz, 
nincs lehetőség büfében vásárolni, de ha ez változna, akkor igénybe venné, viszont 
10 fő továbbra sem vásárolna büfében. A létesítményen belüli ingyenes wifi lehető-
ségével 11 fő él, amely egyre nagyobb igényt tart főleg a fiatalabb korosztályok. 
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10. ábra. Sporteseményeken igénybe vehető szolgáltatások értékelése 1. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

18 fő válaszolta, hogy lenne lehetőséggel, de nem használja. 26 fő, akik szerint 
nincs ilyen szolgáltatás, ötven százalékuk szívesen igénybe venné, viszont ötven 
százalék nem használná ki ezt a lehetőséget még akkor sem, ha adott lenne. 

Az óriás kivetítőn történő követése az élő eseményeknek egy olyan lehetőség, 
amire már lenne igény. Döntően nem nyílik rá lehetőségük, de 29 fő, ha lehetne, 
igénybe venné ezt a szolgáltatást. A sporteseményekhez kötődő mobilalkalmazást 
csak 8 fő veszi igénybe és 15 fő nem használja ezt a szolgáltatást. Viszont a meg-
kérdezettek közül 16-an szívesen használnák, ha nyílna rá lehetőség. 18 fő pedig 
nem élne a lehetőséggel. 

A 11. ábrán folytatódik a sporteseményeken igénybe vehető szolgáltatások ér-
tékelése. Az élő hírfolyam használata a közösségi médiában mérkőzés közben elne-
vezésű szolgáltatás kérdésre 35 fő nem válaszolt vagy nem tudja, és 18-an nem ve-
szik igénybe, pedig jelen van. A csapattal, vagy sportolóval történő közös fotózás és 
dedikálás 20 fő szerint jelen van ezeken a sporteseményeken, mint lehetőség. 36 fő 
szerint nincs ilyen szolgáltatás ebből 21 fő kihasználná, 15 fő pedig nem venné 
igénybe. Erre a kérdésre 34 fő nem tudja vagy nem válaszolt.  
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11. ábra. Sporteseményeken igénybe vehető szolgáltatások értékelése 2. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A szünetbeli sorsolások 22 fő meglátása szerint elérhetőek az általuk látogatott 
sportrendezvényeken, de csak 5 fő él a lehetőséggel. Ugyanakkor 18 fő szívesen 
igénybe venne hasonló jellegű szolgáltatást. A szünetekben igénybe vehető „csók-
kamera” vagy „tánckamera” nincs jelen a sporteseményeken, melyeket a mintába 
kerültek látogatnak. Csupán 1–1 fő venné, vagy nem venné igénybe a szolgáltatást. 
A 12. ábra további sporteseményeken megjelenő szolgáltatások értékelése látható.  
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12. ábra. Sporteseményeken igénybe vehető szolgáltatások értékelése 3. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 
 

A megkérdezettek találkoznak kuponokkal egy-egy sportesemény alkalmával, 
de csupán 7 fő él a lehetőséggel. 19 fő szívesen igénybe venné, ha nyílna rá lehető-
ség. Ha az Online jegyvásárlás működőképes szolgáltatás lehetne, a válaszadók kö-
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zül 19 fő szívesen igénybe venné. 16 fő viszont akkor sem élne a lehetőséggel, ha 
adott lenne. Nem tudom, vagy nem válaszolok lehetőséget 29 fő választotta. 

Showman alkalmazása a mérkőzések felkonferálására és levezetésére elnevezé-
sű szolgáltatás 6 fő veszi igénybe ezeken a rendezvényeken. Ugyanakkor, amennyi-
ben hozzáférhetővé válna ez a szolgáltatás, akkor is csak 16 ember venné igénybe 
szívesen, 26 nem tartana rá igényt 
 
 
Sporteseményre történő kilátogatás, szurkolás 
 
A következő kérdések arra vonatkozik, hogy mely elvárások befolyásolják pozitívan 
a megkérdezetteteket egy sporteseményre történő kilátogatással kapcsolatban (8. 
táblázat). Magyarországon is a legnépszerűbb eseménynek a labdarúgó mérkőzések 
számítanak.6 
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Mean 3,51685 3,51685 3,51685 3,73034 3,46067 3,55056 3,49438 3,38202 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 
Std. 
Deviation 1,73933 1,6795 1,56751 1,47528 1,68588 1,6237

7 1,58203 1,72222 

 
8. táblázat. Sporteseményre történő kilátogatást befolyásoló elvárások. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A megadott válaszlehetőségeket itt is egy 5 fokú Likert-skálán kellett értékelni-
ük a megkérdezetteknek. Az átlagértékeket tekintve megállapítható, hogy a legna-
gyobb pozitív befolyásoló erővel a sporteseményeken megfelelő körülmények bizto-
sítása tényező bír (3,73). Három elvárás: a csapatsportoló hazai sikeressége, a nem-
zetközi mezőnyben értékelhető szintű teljesítmény és a sportesemény akadálytalan 
megközelítése egyforma átlag értéket mutat. A legkevésbé fontosnak a könnyen 
elérhető tömegközlekedés a bérletes szurkolóknak elvárást jelölték meg a megkérde-
zettek. 

A válaszadóknak értékelniük kellett egy 1-től 5-ig terjedő skálán a szurkolást 
akadályozó tényezőket, azt figyelembe véve, hogy mennyire befolyásolják őket az 
eseményre történő kilátogatásban (13. ábra).  

                                                 
6KOZMA GÁBOR – MICHALKÓ GÁBOR: A lakosság szociodemográfia jellemzőinek hatása a sportesemé-
nyek látogatottságára. Magyar Sporttudományi Szemle, 2014/3 15. évfolyam/59.sz. 4–11. 



Régiókutatás Szemle 
 

265 
 

 
13. ábra. A szurkolást akadályozó tényezők értékelése. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
 

A megkérdezetteket szerint legnagyobb befolyásoló erővel a sportlétesítmények 
minősége színvonala bír egy-egy sportesemény látogatásánál. Az anyagi okok, a 
vezetés szurkolókhoz viszony és a jegyvásárlás nehezen megoldható megállapítások 
kis eltéréssel adják ugyanazt az átlagértéket, mint korlátozó tényezők a rendezvé-
nyekre való kijutással kapcsolatban (2,84; 2,89 és 2,86 átlagérték). Közepes átlagér-
téknél nagyobb befolyással bír az érdeklődés hiánya és a távolság. A legkevésbé 
akadályozó tényező a rossz időjárás. Az sem gátolja nagymértékben a sportesemé-
nyekre való kijutását a megkérdezetteknek, hogy a televízióban élőben közvetítik az 
adott eseményt, vagy éppen a túl nagy tömeg van a sporteseményeken. A kérdőív-
ben külön kérdéscsoport foglalkozott, hogy ha valaki tagja egy adott klubnak, akkor 
milyen lelki, emocionális kötődési szempontokat jelölne meg a klubhoz való tarto-
zással kapcsolatban. A 14. ábra mutatja be a kapott átlagokat. 
 

 
14. ábra. Klubhoz való kötődés megítélése. 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2015. 
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A felsorolt lehetőségek közül a családi indítatás kapta a legnagyobb átlagértéket. 
Még a klub hosszú távú sikeressége és a rendszeres tájékoztatás, kommunikáció 
tényező kapott nagyobb átlag értéket. A legkevésbé a klub szurkolókhoz való viszo-
nya befolyásolja a klubhoz való lelki, emocionális kötődést (2,65). 
 
 
Következtetések 
 

Jelen esettanulmány Nyírbogát lakosság sportérintettség vizsgálatának eredmé-
nyeit dolgozta fel. A sporttal való közvetlen vagy közvetett kapcsolat felmérése 
esetén több kategória közül a sportolok, és ezen kívül foglalkozom a sporttal választ 
jelölték meg a legnagyobb százalékban. Megállapítható, hogy Nyírbogát községben 
átlagon felüli a sportérintettség a sportolási szokásokat vizsgálva. A sporttal kapcso-
latos intézkedések értékelése során a támogatott vagy ingyenes sportjellegű termé-
szetbeni juttatások bevezetését preferálták a legnagyobb mértékben. A sport elköte-
lezettséggel kapcsolatba a sport javítja az emberi kapcsolatokat, fejleszti a közösségi 
életet állítás kapta a legnagyobb átlagértéket. Fontosnak tartja a lakosság a sport 
közösség formáló erejét, és a sporttal kapcsolatos hozzáállás erősítését is a sportléte-
sítmény fejlesztésben látja.  
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SZABADOS GYÖRGY NORBERT – BÁCS ZOLTÁN – JUSZKU MIHÁLY 
 
 

Hagyományőrző íjászat újraértelmezése egy vidéki kistelepülésen1 
 
 
 
Összefoglaló 
 
Egy vidéki kisváros jelentőségének ismertetése során a történelmi szerep, a múlt, a 
hagyományőrzés az első gondolatok között szokott szerepelni. A történelmi esemé-
nyek, szereplők meg- és felidézése, valamint a hagyományőrző tevékenységek res-
taurációja, reneszánsza lehetőséget nyújthat a település fejlődéséhez, nem csupán a 
turisztikai jellegű potenciált erősítheti, de erősítheti a települési identitást, a sportot, 
a közösségi kohéziót. A sajátos vidéki összefüggések közepette ugyanakkor érde-
keltségi viszonyok, a vidékiség, valamint forrásokkal kapcsolatos kérdések sok eset-
ben vezetnek az alulról szerveződő kezdeményezések meghiúsulásához. A vizsgált 
település egy történelmi hangulatú kisváros, a vizsgált hagyományőrző tevékenység 
korábban már szervezett formában is létezett, ám a szervezeti háttér megszűnésével, 
egyes érdekek megváltozásával mára ez magánszemélyek alkalmi kikapcsolódási és 
sportlehetőségévé szorult vissza. Tanulmányunkban a hagyományőrző jellegű íjászat 
újraélesztésének, kibontakozásának és felemelkedésének lehetőségeit kívánjuk fel-
tárni néhány lényeges szempont vizsgálatán keresztül.  
 
 
Bevezetés 
 
A hagyományőrző tevékenységekre a 21. század Magyarországában a vidéki telepü-
lések esetében gyakran mint településfejlesztési potenciálra tekintenek. Oláh (2003: 
8)2 szerint „Az Európai Unióhoz való csatlakozással feltáruló, új lehetőségek és az 
ezzel járó kihívások gazdasági és társadalmi életünk szinte minden területét érintik. 
A vidéki területek meghatározása különböző kritériumoknak megfelelően történhet 
attól függően, hogy a ruralitást milyen oldalról vizsgáljuk; földrajzi, szociális, gaz-
dasági vagy kulturális szemszögből.” Kovách3 a vidéktudományok kulturális fordu-
latáról ír, melyben „ a kultúra gazdaság-elmélete gazdasági tényezőnek és hajtóerő-
nek tartja a vidékfejlesztési gyakorlatban kulturálisan megformált jegyeket és identi-

                                                 
1A cikkhez vezető kutatás a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg (NEA-UN-15-
SZ-0146). 
2OLÁH JUDIT: A Nagykállói Statisztikai Körzet településeinek fejlődési lehetőségei a vidékfejlesztés 
keretében. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományok 
Doktori Iskola, Db., 2003. 
3KOVÁCH IMRE: Vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi 
változásai. Argumentum Kiadó, Bp., 2011.   
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tást. A vidék értelmezése tekintetében a szerző úgy véli, hogy „a „vidéknek” máig 
sem született egységesen elfogadott meghatározása.” Glatz4 szerint „Közép-Kelet-
Európában a vidék konzerváló ereje – elmaradottsága miatt – erősebb maradt, mint 
Nyugat-Európában. Ezért is az újonnan csatlakozó államokban a vidéki kulturális 
sokszínűség megőrzése még nem eléggé felismert, igazi EU-s feladat lehet”. Farkas5 
úgy látja, hogy: „A kultúra kifejezés ma is nagyrészt különböző tartalmú és különbö-
ző terjedelmű fogalmak jelölésére szolgál. Az egyik jellemző értelmezés szerint a 
kultúra fogalma az emberek szellemi, lelki és esztétikai fejlődésének az általános 
folyamatát, a másik szerint egy embercsoport, korszak, vagy általában az emberiség 
sajátos életmódját, a harmadik szerint a szellemi, különösen a művészeti tevékenysé-
get és e tevékenység termékeit foglalja magában.” „Életmód az, ahogyan az emberek 
az életüket szervezik, tervezik, élik és gondolják”- írja Valuch,6 a 20. századra pedig 
egyik legjellemzőbb jelenség az, hogy a „szabadon felhasználható idő mennyisége 
megnőtt.” Ezt különféle módon tudják az emberek megélni, sokan egyedül, mások 
társaságban, szabadidejük egyik lehetséges eltöltésének módja a 20. század második 
felére évszázados hagyományaink ápolása, őrzése, hagyományos tevékenységek 
újraélesztése, az élet számtalan területét tekintve. Brauer-Benke7 ideillő gondolata 
az, hogy „ Napjainkban egyre nagyobb számban hallani hagyományőrző csoportok-
ról, amelyek a legkülönfélébb ,,hagyományok” őrzésére vállalkoznak. Legyen az 
népzene, néptánc, étkezés, mesterségek, népszokások hagyományainak őrzése vagy 
katonai hagyományok őrzése. Ez utóbbiak széles spektrumára jellemző, hogy az 
Árpád kori vagy sokszor még annál is régebbi (olykor történelmileg igazolhatatlan) 
múltra visszatekintő katonai hagyományoktól kezdve a legújabb kori katonai ha-
gyományokig bezárólag tevékenykednek”. Már maga a hagyomány, mint terminus is 
érdekes kérdés, azon valami átörökített dolgot szokás a hétköznapok során érteni, 
Shils8 értelmezésében „átadott dolog.” Brauer-Benke ezt kiegészíti azzal, hogy 
„Hagyománynak akkor nevezhetünk valamit, ha az legalább három rövid vagy hosz-
szú generáción átível.” Csurgó és mások9 a vidék sajátosságait vizsgálva agrárkon-
zervativizmusról ír, ahol annak egyik lényeges komponense annak megítélése, hogy 
mennyire igaz ma: „A népi kultúra, amit leginkább vidéken, a falvakban őriztek meg, 
a magyar nép egyik legfontosabb kincse, értéke.” „Érték az, amit az emberek fon-
tosnak tartanak” – írja Valuch, mely „rendszerként irányítják egy-egy embercsoport 
döntéseit és tevékenységeit.” Brauer-Benke dilemmája az, hogy „mi tekinthető ha-

                                                 
4GLATZ FERENC:  A vidéki Magyarország jövője - Vitaanyag. 2005. 14. 
http://www.mtatk.hu/pdf/parb_tervtan.pdf. a letöltés ideje: 2015.10.20) 
5FARKAS ZOLTÁN: A kultúra, a szabályok és az intézmények. Társadalomelmélet 3. Miskolc, 2005. 1. 
http://mek.oszk.hu/03000/03092/03092.htm ( a letöltés ideje: 2015.11.20) 
6VALUCH TIBOR: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., 2005. 281. 
7BRAUER-BENKE JÓZSEF: Hagyomány és hagyományőrzés. 1. 
http://real.mtak.hu/9234/1/Hagyom%C3%A1ny%20%C3%A9s%20hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C
3%A9s.pdf (a letöltés ideje: 2015.11.20) 
8SHILS, EDWARD: A hagyomány. Bevezetés. In: Hofman T. – Niedermüller P. :Hagyomány és hagyo-
mányalkotás. Bp., 1987. 30. 
9CSURGÓ BERNADETT – KRISTÓF LUCA – MEGYESI BOLDIZSÁR:  A vidék és a mezőgazdaság jelenlegi 
helyzetének percepciója. In: Kovách I. (szerk.): Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás-az 
értékek változása. MTA Politikai Tudományok Intézete Műhelytanulmányok - Digitális archívum 
2005/5. 38. http://mek.oszk.hu/03400/03405/03405.pdf (letöltés ideje: 2015.11.20.) 

http://www.mtatk.hu/pdf/parb_tervtan.pdf
http://real.mtak.hu/9234/1/Hagyom%C3%A1ny%20%C3%A9s%20hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C3%A9s.pdf
http://real.mtak.hu/9234/1/Hagyom%C3%A1ny%20%C3%A9s%20hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C3%A9s.pdf
http://mek.oszk.hu/03400/03405/03405.pdf
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gyománynak, külön kell-e választanunk a történetileg igazolható valódi és álhagyo-
mányokat, illetve ez utóbbiak ,,hagyományőrzését”érdemes-e bármilyen formában 
támogatni?”10 A fenti gondolatmenetet követve kitűnik, hogy a hagyományőrzés 
jelentősége mára a vidéki településeken jelentős szerepet kaphat, annak értelmezése 
sokszínű, és a hagyományőrző íjászat ebben szerepet játszhat.  
 
 
A hagyományőrző íjászat 
 
A hagyományőrző tevékenységek között ott található az íjászat sajátos formája is. 
Az íjászat Hack11 szerint „egyike a legősibb fegyvereknek, korábban pusztán hábo-
rús és vadászati célokat szolgált…Magas szintet értek el az íjászat művelésében és 
az íjkészítésben az egész Európát végigportyázó félelmetes hírű honfoglaló magya-
rok, íjaik rettegésben tartották egész Európát.” Évszázadokon keresztül mintha fe-
ledésbe merült volna a magyar íj hírneve, a fegyverkezésben a számszeríj, majd a 
lőfegyver megjelenése vált jelentős tényezővé, különösen a 14. századtól.12 A tevé-
kenységhez kapcsolódó szervezeti háttér tekintetében elmondható, hogy a Magyar 
Íjász Szövetség szerint 1930-as évekre tekint vissza itthon a modern kori íjászat 
eredete, igazi változás, „a nagy fellendülés 1990-től következett a magyar íjászat-
ban. Egyre több egyesület foglalkozott íjászattal és, egyre többen kezdtek el 
tradícionális íjakat gyártani.”13 Magát az íjat tekintve már ezt megelőzően folytak 
rekonstrukciós kísérletek a honfoglaló magyar íjak újraélesztésére, Hack szerint Cs. 
Sebestyén Károly rekonstruálta annak alakzatát, majd Fábián Gyula készítette el 
több hónap alatt a hagyományos értelemben vett magyar íjat. „Használat előtt azt fel 
kellett aljzani, át kellett fordítani, ügyességre és testi erőre volt ehhez szükség, és 
akár 700-800 méterre is repült, elkészítése pedig akár több évig is tartott.”14 A hon-
foglalás kori magyarok íja egy kb. 130 cm hosszú, C alakúra meghajlított fa volt, 
Kassai Lajos neves magyar íjkészítő „Cs. Sebestyén Károly és Dr. Fábián Gyula 
munkássága alapján modern anyagok és technológiák felhasználásával rekonstruál-
ja a honfoglalás kori magyar íjat, és elkezdi sorozatgyártását.”15 A Magyar Íjász 
Szövetség 1957-ben alakult meg, van történelmi íjász szakága (2000-ben alakult), ez 
a legnagyobb hazai szövetség, de nem egyedüli, és a Nemzetközi Íjász Szövetség 
(FITA) tagja. A Nemzeti Íjász Szövetség 2010-ben, vélhetően a Magyar Íjász Szö-
vetség keretében folytatott íjászat alternatívájaként alakult meg 6 egyesület és 1 
alapítvány közreműködésével.16  
 
 
                                                 
10VALUCH: i. m., 257.; BRAUER-BENKE: i. m., 1. 
11HACK ANTAL: Íjászat. 4. http://misz.hu/enciklopedia/(letöltés ideje: 2015.11.22.) 
12SZÁLKAI TAMÁS: Hadi viselet és fegyverzet ábrázolás magyar címeresleveleken a 16. század végéig. 
Turul, 2005 3 – 4. sz. 89. A kézi lőfegyverek fejlődéstörténete. 
http://fegyvermester.hu/fegyverism/01_fejlodestortenet.pdf (letöltés ideje: 2015.11.22.) 
13http://misz.hu/misz_tortenet/ (letöltés ideje: 2015.11.20.) 
14HACK: i. m., 8. http://fegyverraktar.blogspot.hu/p/hadtortenet.html (letöltés ideje: 2015.11.23.) 
15http://www.lovasijaszat.hu/volgy/index.php?module=staticpage&id=34&lang=1 (letöltés ideje: 
2015.11.24.) 
16http://ijasznemzet.hu/tortenet (letöltés ideje: 2015.11.23.) 

http://misz.hu/enciklopedia/(let%C3%B6lt%C3%A9s
http://fegyvermester.hu/fegyverism/01_fejlodestortenet.pdf
http://misz.hu/misz_tortenet/
http://fegyverraktar.blogspot.hu/p/hadtortenet.html
http://www.lovasijaszat.hu/volgy/index.php?module=staticpage&id=34&lang=1
http://ijasznemzet.hu/tortenet
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Íjászati programok 
 
Dinnyés alapvetően kétféle íjászati lehetőségről ír: a gyalogos íjászversenyekről 
valamint az örömíjászatról. Mind a kettőnek van történelmi jellege: az első kapcsán 
a Magyar Íjász Szövetség történelmi íjász szakága a történelmi jelleget ápolja, nép-
viseletet öltenek a versenyzők, longbow íjjal (1.ábra 2. íj) valamint reflexíjjal (1.ábra 
1.íj) dolgoznak.17  
 
 

 
1. ábra. Gyakori íjtípusok. Forrás: Dinnyés.18 

 
A már ősmagyarok által is használt reflexíj kialakításában, technikájában ha-

sonló, ez nyugalmi állapotban másképp néz ki, mint megfeszített állapotban, amikor 
is felveszi az íjra olyan jellemző formát.19 Örömíjászatot számos helyen űznek, így 
„például váraknál, de magántelkeken is” – írja a szerző. Ez utóbbi jellege szoros 
kapcsolatban van a kikapcsolódással. Az örömíjász nem komoly sportoló, hanem 
elsősorban az íjászat, mint kikapcsolódási forma miatt választja ezt a fajta 
tevékenységet20 az íjászatban kikapcsolódást, örömöt és élvezetet keres. Az íjászatot 
elsősorban nem sportként, hanem élményként, kikapcsolódásként éli meg. A szerző 
szerint ezek baráti, szabadidős jellegű események, ezek egy része „inkább baráti 
                                                 
17DINNYÉS TAMÁS: Az íjászat és a rekreáció kapcsolata. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 
Szeged. 14. Interneten: http://koppanyijaszai.hu/doc/szakdolgozat.pdf (letöltés ideje: 2015.11.24.) 
18DINNYÉS: i. m., 16. 
19HACK: i. m., 4. 
20KOVÁCS JÓZSEF: Történelmi íjászat. Mogyoród, 2008. A könyv átdolgozott, rövidített kiadása. 
http://www.nahal.hu/uploads/T%C3%B6rt%C3%A9nelmi_%C3%8Dj%C3%A1szat_R%C3%B6vid.p
df (a letöltés ideje: 2015.11.25.) 

http://www.nahal.hu/uploads/T%C3%B6rt%C3%A9nelmi_%C3%8Dj%C3%A1szat_R%C3%B6vid.pdf
http://www.nahal.hu/uploads/T%C3%B6rt%C3%A9nelmi_%C3%8Dj%C3%A1szat_R%C3%B6vid.pdf
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összejövetel, ahol a lényeg az íjászat utáni eszem-iszom.” A Szabad Magyar Öröm-
íjász Versenynaptár ennek kulináris, sőt szokatlan jellegére is utal, van pl. fánklövő 
verseny (pl. farsangi fánkra), de sok más egyébre (pl. tök) is. A Nemzeti Íjász Szö-
vetség által sajátos történelmileg ápolt hagyomány a putaíjászat, azaz égetett agyag-
cserepet használnak célként.21  
 
 
A vizsgálat módszere 
 
Dolgozatunkban két kutatási módszert alkalmaztunk, a kvalitatív módszerek terüle-
tén az esettanulmányt és ezzel összefüggésben az interjút. Babbie szerint ha meg 
akarunk valamiről valamit tudni, akkor a legegyszerűbb, ha odamegyünk, ahol va-
lami történik és megnézzük, hogyan történik. Ezt alapvetően esettanulmánynak (de 
résztvevő megfigyelésnek, közvetlen megfigyelésnek vagy terepkutatásnak is) szok-
ták nevezni. A szerző úgy látja, hogy „A terepkutatás egyik fő erőssége, hogy segít-
ségével a kutató átfogó, teljes személethez jut. Ha a társadalmi jelenséget közvetle-
nül és teljességgel figyeljük meg, azzal mélyebb és teljeseb megértésre teszünk szert, 
sőt olyan kutatási témák és társadalmi vizsgálatok céljára alkalmas, melyek az egy-
szerű kvantifikációnak szemlátomást ellenállnak. Falvakat, gettókat, városrészeket 
gyakran vizsgálnak a terepkutatók.”22 Az esettanulmány tehát kvalitatív kutatási 
módszer, és szisztematikus megfigyelés, mely a látottak, hallottak, tapasztaltak 
eredményeire épít. Az empirikus vizsgálat egyik eleme tehát az a megfigyelés, amit 
magunk végeztünk terepen, és a látottak, hallattak, tapasztaltak eredményeire épít-
kezem, saját jegyzetek, fotók felhasználásával. Ezekben mind empirikus megfigye-
lések, mind azok értelmezése megjelenik. „A terepkutatásban aktívabb technikákkal 
is dolgozhatunk” – írja Babbie és érdemes néha kérdéseket is feltenni, valamint rög-
zíteni, amit válaszolnak az interjúalanyok. Ha például a megfigyelésből kimarad 
valami, leghelyesebb, ha megkérdezünk valakit, ahol nem strukturált interjúra van 
szükség; a kérdező tudja előre, hogy körülbelül mit szeretne megtudni, és megszabja 
a beszélgetés fő irányát, a nyomon követendő témát, ezt viszont már lehet célzottan, 
célzott interjúk formájában. Erre, mint az a későbbiekben látható lesz, szakértői 
interjúk formájában került sor, történész kollégák segítségét kértük egyes problémá-
sabb kérdések megoldásához. Babbie azt is megerősíti, hogy a mintavétel bonyolul-
tabb kérdés, mint például a kérdőívezés esetén, hiszen a terepkutató „megpróbál 
mindent megfigyelni a kutatási terepen, tehát bizonyos értelemben nem is vesz min-
tát”23 Noha a szerző szerint az ilyen megfigyelések során nem nagyon van arra lehe-
tőség, hogy ellenőrzött mintát vegyünk, a hólabda mintavételi lehetőséget maga is 
elképzelhetőnek tartja. Ennek során a megkérdezettektől további megkérdezendő 
személyekhez jutunk. A terepen lévő megfigyelt személyektől kaptunk további in-
formációt arról, hogy kihez és hova mehetek még megfigyelni és kevésbé strukturált 
interjú formájában megkérdezni. A vizsgálat anyaga egy történelmi hangulatú kisvá-

                                                 
21http://ijasznemzet.hu/news/5/57/Putaijaszat/d,NI_detailed (letöltés ideje: 2015.11.25.) 
22BABBIE, EARL: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp., 304–305. 
23Uo. 312–313. 

http://ijasznemzet.hu/news/5/57/Putaijaszat/d,NI_detailed
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ros, első írásos említése a 13. század végéről származik.24 Kunszabó (1987: 25)25 
monográfiájában így írt: „Nem tudjuk, mikor keletkezett, csak az bizonyos, hogy 
örökké nem volt, tehát valamikor keletkeznie kellett, mert van.” A történelem vihara 
jelentősen érintik, a három részre szakadt országban határvonalon feküdve rengeteg 
viszontagságon esik át, többször feldúlják, kirabolják, kifosztják. A település kivált-
ságokat elnyerve fokozatosan válik mezővárossá, a XIV. században már az ország 
legfejlettebb ipari, kereskedelmi városai közé tartozik. Az esettanulmány készítése 
során a szerzők az általuk látottak, hallottak, tapasztaltak fontosabb gondolatait, 
eredményeit kívánják bemutatni a vizsgált település tekintetében.  
 
Az íjászat történelmi kötődései 
 
Ennek a településnek a történelmében a Báthoryaknak mindig is jelentős szerepük 
volt, különösen a középkori Magyarország törökkel vívott harcok eseményei, a tör-
ténelmi momentumok nevezetesek. Feltehetően tehát nem feltétlenül érdemes a he-
lyi íjászat eredetét elsősorban az Árpád-kori eseményekre visszavezetni, a települési 
identitással kapcsolatosan főként a török kori események hozhatóak összefüggésbe. 
Ugyanakkor Dr. Szabó (2004:46)26 ír arról, hogy „Nyírbátor neve 1272-ben jelenik 
meg először írott forrásban (az egykori oklevélnek 1511-ben készült másolata ma-
radt fenn), amikor a király Hodászról Bátorba, saját birtokára telepíti át nyilas har-
cosait”. Vélhetően tehát az íjászokról szóló utalás alapján a történelmi dokumen-
tumnak megfelelően Nyírbátorban a tevékenységre utaló történelmi momentumok 
megtalálhatóak, azaz a település története az íjászattal összefüggésbe hozható már 
jóval a török idők előtt. Érdemes ennek a forrásnak a feltárására némi figyelmet 
szentelni.  

Az említett, Szabó által készített anyag sajnos a hivatkozott irodalom, a hivat-
kozások tekintetében igen felületes munka, és nem derül ki, hogy az említés honnan 
származik. Internetes forráskeresés alapján főként a települést 1279-ben említett 
adománylevelére történik utalás, sőt van, ahol, ahol egyenesen ezt az utóbbit tekintik 
a település első említésének.27 Szakértői vélemény szerint ez a dokumentum precí-
zen idéz: „Ezt átfutva egyértelmű, hogy Nyírbátorról van szó ("Batur et Kyus-
Baturd"), és végeredményben ez a Bátori család első említése is.” (Int1)28 Az 1272-
es és 1279-es említés közötti ellentmondás feloldása már magának a kutatásnak az 
egyik érdekessége. Ez az érdekes ellentmondás felkelti a kutató érdeklődését, így a 
kutatás során igyekeztünk feltérképezni és feltárni az eredeti momentumokat.  
 

                                                 
24http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrb%C3%A1tor (letöltés ideje: 2012.10.28) 
25KUNSZABÓ FERENC: Bátor. Bp., 1987. 25. 
26SZABÓ GÁBOR: Nyírbátor az Európai Unióban. Magyar városok az Európai Unióban sorozat. Bp., 2004. 
27Az 1279-es oklevél említi először a Bátor nevet, s Bereck leszármazottai erről a faluról nevezik ma-
gukat Báthoriaknak. részletek: http://hmg.hu/dokumentumok/iskolankrol/munkatarsak/tt/kirandulas 
2004/nyirbator.htm (letöltés ideje: 2015.12.10) 
28Az első szakértő véleménye. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrb%C3%A1tor%20(let%C3%B6lt%C3%A9s%20ideje:%202012.10.28)
http://hmg.hu/dokumentumok/iskolankrol/munkatarsak/tt/kirandulas%202004/nyirbator.htm
http://hmg.hu/dokumentumok/iskolankrol/munkatarsak/tt/kirandulas%202004/nyirbator.htm
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2. ábra. Nyírbátor Városmarketing stratégiában a település eredetének említése. 

Forrás:www.nyirbator.hu.29 
 

Különösen érdekes, hogy a település szakdokumentuma az 1279-es dátumot te-
kinti hitelesnek, sőt miután szekunder információkra támaszkodik, így vélhetően a 
település önkormányzatának is a véleményét tükrözi (2-3. ábra), erre több további 
dokumentum is utal. 
 

 
3.ábra. A település könyvtárának stratégiai terve. Forrás: www.vknyirbator.hu.30 

 
Mivel a település említése specifikus szakmai anyagában az 1272-es említés 

szintén megerősített (4.ábra), sőt az említett hivatkozás ezúttal korrektnek tűnik, így 
ennek a nyomait igyekeztük kibogozni. A területen korábban vizsgálatot folytató 
kutatóval, az említett (4.ábra) cikkére hivatkozva vettük fel a kapcsolatot, aki igen 
készségesen állt rendelkezésre, szakértőként munkánkat segítette.  
 

 
4. ábra. A település említése Eleki Nándor cikkében. Forrás: Eleki, 2011.31 

                                                 
29http://www.nyirbator.hu/files/_nyirbatorvaros/images/file/pdfek/NyIrbAtor%20VMS_2015.pdf (letöl-
tés ideje: 2015.11.24.) 
30 http://www.vknyirbator.hu/uploads/strategiai-terv2011-15.pdf (2015.11.26.) 
31ELEKI NÁNDOR: Ásatások a Nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953–1971. Castrum, 14. 
http://www.castrumbene.hu/files/c14_02_eleki.pdf (2011, letöltés ideje: 2015.11.26.) 

http://www.vknyirbator.hu/
http://www.nyirbator.hu/files/_nyirbatorvaros/images/file/pdfek/NyIrbAtor%20VMS_2015.pdf
http://www.vknyirbator.hu/uploads/strategiai-terv2011-15.pdf
http://www.castrumbene.hu/files/c14_02_eleki.pdf%20(2011
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A szakértői vélemény alapján kitűnik, hogy az 1272-es dokumentum vélhetően 
nem a településhez köthető tevékenységre utal. Az eredeti dokumentum a levéltári 
rendszerből –nem kis utánajárás után kikeresve utal arra, hogy „Ebben kerülnek 
említésre a királyi íjászok, akiket egy birtokügylet kapcsán a szatmári "Hudaz" vagy 
"Hodaz" -ról az ugocsai "Bathar" -ra telepítenek. Az áttelepítés is reálisnak tűnik, 
hiszen majdhogynem szomszédos birtokokról lehetett szó. Ugyanakkor egy fatális 
tévedés rajzolódik ki: az ugocsai Bathar semmiképpen sem azonosítható Nyírbátor-
ral.” (Int1) Az eredeti középkori szöveg átiratának tanulmányozása- a másik szakér-
tő kolléga tájékoztatása alapján-mivel középkori latin nyelven íródott, így annak 
olvasása, értelmezése speciális szakértelmet igényel, ehhez újabb szakértő vélemé-
nyét kértük (Int232): „A válasz a kérdésre egyszerű: íjászatra semmilyen adat nincs 
benne. Mindössze annyi, hogy egy eladományozott faluból áttelepítik a királyi íjá-
szokat (transferendo ab ea sagittarios nostros super quandam terram Bathar 
nuncupatam) egy másik településre. Az oklevél egyébként valójában három – a ko-
rábban már említett – jogi aktus másolata egy dokumentumban.” Arra a további 
kérdésre, hogy vajon ez a település-Bathar-lehet-e Nyírbátor, vagy más település, a 
következő álláspont tűnik elfogadhatónak: „Akár lehetne is (mint ahogy a történész 
is leírta 1956-ban), de azért valószínűleg az ugocsai településről van szó. Inkább az 
utóbbi.”(Int2) Azaz az 1279-es dokumentum feltehetően nem a nyírbátori íjászat 
Árpádházi-időszaki gyökereire utal, hanem egy másik település íjászattal kapcsola-
tos múltjára. A település történetére-eredetére utaló legendákban azonban az íjászat, 
mint kötődés tetten érhető. Magyar33 a település nevével összefüggésben említ egy 
legendát, amelyben „egy Bátor nevű hős…kellő közelből nyilával szíven lőtte a ször-
nyeteget (hétfejű sárkányt). E bátor férfi, ki a sárkányt megölte a Báthori család őse 
volt. E sárkány megölése által a vidék a folytonos rettegés alól fölszabadult, s egye-
düli, tehát maga ura (innen Magura) e vidéknek Bátor lett.” Egy másik legenda 
szerint „a délceg Báthory a nyilával megsebzett szörnyeteget a patak szélén ledöfte 
lándzsájával.”  
 
 
Az íjászat szervezeti hagyományai a településen 
 
A gazdaságban és a társadalomban számos olyan megoldandó feladat, probléma 
merül fel, melyet az állami vagy a gazdasági szektor nem tud, vagy nem akar felvál-
lalni. Ezeknek a megoldására Magyarországon is a civil szektor szervezetei vállal-
koznak, jelentőségük, szerepük egyre fontosabb.34 Sok esetben szerepük nonprofit 
jellegű, így például segítségnyújtás hátrányos helyzetű munkaerőpiaci csoportok 
számára (Pierog-Vörös-Dajnoki 2015:47).35 Hozzátehető, hogy noha kevés empiri-
kus adat áll rendelkezésre, úgy tűnik, hogy bizonyos kapcsolódó szakmai területe-
ken, mint például a szociális munka elsősorban alacsonyan képzettek a foglalkozta-

                                                 
32A másik szakértő véleménye 
33MAGYAR ZOLTÁN: A híres Báthoriak. Bp., 21–22. 
34PIEROG ANITA – SZABADOS GYÖRGY: Civil szervezetek vezetési szempontból. Vezetéstudomány, 46. 
(2015) 2. 35–46.  
35PIEROG ANITA – VÖRÖS PÉTER – DAJNOKI KRISZTINA: Civil szervezetek szerepe a foglalkoztatásban és 
képzésben – Egy sikeres debreceni együttműködés. Acta Scientiarium Socialium 43. (2015) 47–56.  
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tottak (Máté 2014: 47)36 Az ilyen szervezetek működési keretei az utóbbi időben 
jelentősen megváltoztak, különösen igaz ez a sportszervezetekre (Bácsné, 2015).37 A 
helyi civil szervezetek életében nagy szerepet kap a hagyományőrzés, a múlt emlé-
keinek ápolása, jelentős számú ilyen jellegű esemény is van, ám ezek többsége a 
zenéhez, a kultúrához kapcsolódnak, és a sport szerepe nem igazán hangsúlyos. A 
történelmi sporttevékenységek található az íjászat, ez egyszerre kap sport és kulturá-
lis jelleget, Nyírbátorban azonban a korai és esetleges próbálkozások után már majd 
két éve, hogy az egyetlen, íjászattal foglalkozó egyesület megszűnt. A településről 
2004-ben kiadott könyv arról ír, hogy „2001-ben 19 egyesület működik”, köztük az 
íjász is.38 A törvényszéki adatok a civil szervezetek működése során alapvető ada-
tokkal szolgálhat. Az illetékes törvényszék 2013 őszén jegyezte az egyetlen, nevé-
ben is íjászattal foglalkozó szervezet törlési kérelmét. Az egyesület neve: Nyírbátori 
Terep- és Vadászíjász Sportegyesület, cél szerinti besorolása sporttevékenység, cél 
szerinti leírása sport és az alapszabályban meghatározott egyéb tevékenységek. Az 
interneten elérhető adatok vajmi kevés információt adnak a szervezet működésével 
és megszűnésével kapcsolatosan. A törvényszéki egyszerűsített törlő végzés39 sze-
rint „az egyesület több mint egy éve nem működött, tagjainak száma több, mint 6 
hónapon át 10 fő alá csökkent, vagyonára vonatkozó adat nem merült fel, képviselő-
je ismeretlen helyen tartózkodik.” A megismert végzés nem jogerős, de a törvény-
széki adatok szerint 2015. 10.20-án törölték a nyilvántartásból, azaz nem működik. 
Ha felvethetjük, bevezethetjük a szakcivil szervezet fogalmát, akkor ebben az érte-
lemben láthatjuk, hogy más, íjászattal foglalkozó helyi székhelyű civil szervezet 
nem létezik. Amennyiben a helyi sport civil szervezeteket, azok számát a törvény-
széki nyilvántartás alapján áttekintjük, úgy tűnik, hogy a nemrég még 28 helyi (a 
helyit abban az értelemben használjuk, hogy székhelye helyben van) sport egyesület 
működött, közte a vizsgált íjász egyesület, a megszűntek nélkül ez mindössze 19 
még működő helyi sportegyesület említhető. Sajátos jelensége a város civil életének 
a 2 sporttal főtevékenység keretében foglalkozó alapítvány, ez a sporttörvény értel-
mében sajátos elsősorban.  
 
 
A hagyományőrző tevékenység újraélesztésének társadalmi korlátai 
 
A helyi közösség politikai megosztottsága gyakran vezet társadalmi-közösségi kez-
deményezések meghiúsulásához. A tavalyi országgyűlési választások eredményeit 
tekintve 6998 leadott szavazatot tekintve a helyi polgárok 30,5% a Jobbik jelöltjére, 
31,4% az MSZP jelöltjére, 32,0% a FIDESZ jelöltjére adta le voksát. Az Európai 
Parlamenti Választások eredményeit tekintve a leadott 3128 szavazatból 51,1% az 

                                                 
36MÁTÉ DOMICIÁN: Az iskolázottság szerepe a munkatermelékenységben egy ágazati megközelítésben A 
visegrádi országok példáján keresztül. Metszetek (2014) 2. 45-61.  
37BÁCSNÉ BÁBA ÉVA: Sportszervezetek működési kereteinek változása. Közép Európai Közlemények 
28. (2015) 151–161. 
38SZABÓ: i. m., 35. 
39http://documents.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/civ_eljarasok/60.226_1996_24._jogerosito
_vegtzes.pdf (letöltés ideje: 2016.01.10.) 

http://documents.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/civ_eljarasok/60.226_1996_24._jogerosito_vegtzes.pdf
http://documents.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/civ_eljarasok/60.226_1996_24._jogerosito_vegtzes.pdf
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MSZP-re, 32,3% a FIDESZ-re és 11,9% a Jobbikra voksolt.40 A tavaly őszi önkor-
mányzati választások során a 9856 választópolgár közül 5343 fő (54,2%) vett részt a 
választáson, 7 MSZP-s képviselő, 3 FIDESZ-KDNP-s és 1 Jobbikos képviselő lett 
megválasztva.41 Láthatóan különböznek az egyes választások eredményei, a helyben 
lakók életét-gondolkozását a politika érezhetően áthatja. A fenti megosztottság a 
mindennapok során is meghatározza a városban lakók életét.  

Giddens42 ír arról, hogy a fajta hagyományos közösség, amelyben mindenki 
pontosan ismerte a saját társadalmi helyzetét, szerinte az egymással barátságos vi-
szonyban álló szomszédok közötti szoros kötelékekre és állandó személyes kapcso-
latokra épült, azaz a közösségi szemlélet fokozatosan kezd eltűnni az urbanizáció 
révén. Úgy gondoljuk, hogy ez minőségileg tudja megváltoztatni a helyi társadalmak 
sajátosságait. A településen, ebben az évben folytatott vizsgálat mutat arra rá, hogy 
nem feltétlenül rózsás egyébként sem az itt lakók közötti szomszédi viszony. Az a 
fajta kohézió, ami ilyen kis közösségekben feltételezhető lenne, az itt nem működik. 
Mindenki ismer mindenkit, mindenki tud még a több háznyira lakóról is elég sok 
mindent, de hogy segítsenek, az már kevésbé jellemző. Egy korábbi kutatás43 inter-
júalanyának véleménye a helyi társadalmi viszonyokról esetében némiképp illuszt-
rálja egy helyi sajátosságot: „Vettünk egy fűnyírót, és mivel jó volt vele dolgozni, 
úgy gondoltam, hogy megcsinálom vele a ház előtti részt is, sőt az utca másik olda-
lát, és hát legyen, akkor a szomszédét, sőt a szomszéd melletti szomszédét is. Egy idő 
múlva azonban arra lettem figyelmes, hogy egyre kevésbé nyírják a füveiket a 
szomszédaim, sőt volt olyan, aki már az utcán szólt át, hogy nagy a füve, lehetne 
ismét nyírni. Na, ez már sok volt nekem, főleg akkor, ha arra gondolok, hogy autó-
szerelő, és a mi autónkat már 2 hónapja nem csinálja meg,…” További, helyiekkel 
felvett interjú révén látszik, hogy vélhetően van valamiféle közösség centrikusság, 
segítőkészség, ezért működik itt helyieket magába is foglaló egyesület, mások vi-
szont számítanak ezzel (rászámolnak), és megpróbálják kihasználni a jóhiszeműsé-
get. Az efféle dolgok aláássák a közösségi bizalmat, és gátat vetnek a közösségi 
összetartásnak, épp ezért is nehéz bármiféle dolgot alulról kezdeményezve előmoz-
dítani.  

Bánlaky és Varga44 szerint a vidék egyik meghatározó társadalmi rétege a helyi 
értelmiség, a vidékiség pedig „egy meghatározott minőségű élet- és gondolkodás-
mód, sajátos magatartás (és személyiség) modell, mely elsősorban a kisvárosokban 
érvényes és az értelmiség vonatkozásában értelmezhető. Ennek az alapmodellnek a 
két alapmotívuma a „minél konfliktusmentesebben, békésen, nyugodtan élni,” illetve 
„kapcsolatokat építeni, ápolni,” melyek-mert megfelelő módon elhelyezik az egyént 
a város viszonyrendszerében-ilyen vagy olyan előnyökkel jár. Ez egyúttal magába 
foglalja a kialakult emberi-társadalmi viszonyok, viszonyrendszerek abszolút, feltét-

                                                 
40http://www.nyirbator.hu/files/_nyirbatorvaros/images/file/Bator%2014-06-01.pdf (letöltés ideje: 
2015.11.26.) 
41http://www.nyirbator.hu/files/_nyirbatorvaros/images/file/Bator_ujsag_2014/Bator_2014nov.pdf 
(letöltés ideje: 2016.01.02.) 
42GIDDENS ANTHONY:  Szociológia. Bp., 2008. 679. 
43SZABADOS GYÖRGY NORBERT: Cigány és nem cigány közösségek együttélésének problémái egy kisvá-
rosban. Diplomadolgozat. DE BTK. Db., 2015.  
44BÁNLAKY PÁL – VARGA CSABA: Azon túl ott a tág világ. Bp., 1979. 9–18. 
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len elfogadását.” A korlátok tekintetében pont a kulturális jellegű tevékenységek, 
amelyek figyelmet érdemelnek a vidéki települések életében, különösen akkor, ha az 
nem egy területen, hanem számos más területtel összefüggésben éreztetik hatásukat, 
ökonómiai értelemben ilyenkor használhatjuk a hatékonyság kifejezését, azaz mi-
lyen ráfordítás-eredmény összefüggés mutatkozik, konkrétan például egy támogatási 
forma esetében. Egy ilyen klasszikus példa a fentiek illusztrálására a helyi önkor-
mányzatok által létrehozott/felállított önkormányzati szakbizottságok, illetve az 
általuk működtetett támogatási rendszer. A helyi önkormányzatok ugyanis gyakran 
támogatnak kulturális jellegű kezdeményezéseket, melyek a településsel összefüg-
gésben jelentkezik. Az ilyen jellegű támogatásoknak van egy szervezeti háttere, azaz 
valamiféle szervezeti egységhez kötődik a támogatási mechanizmus működtetése. 
Itthoni viszonylatban ezeket az esetek egy jelentős részében önkormányzati bizott-
ságokhoz kötődnek, amelyek vagy kizárólagosak (pl. csak sport) vagy működhetnek 
két vagy akár három ágazati területtel.45 A bizottságok egy részének esetében a sport 
kapcsolódhat az ifjúsághoz, ez pedig kultúra/közművelődéshez, összességében meg-
állapítható, hogy a sport gyakran integrálódik a kultúrával, az oktatással és az ifjú-
sággal is egy szakmai bizottságot, a vizsgálat településen épp ennek egy jól megha-
tározott példája, oktatási, kulturális, sport és ifjúsági jellegű bizottság működik. Az 
ilyen jellegű támogatásokat több törvény is szabályozza, így a 2011.évi CXII. tör-
vény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2007.évi 
törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, de ide tartozik az 
esélyegyenlőségi törvény (2003.évi esélyegyenlőségi törvény az egyenlő bánásmód-
ról, és az esélyegyenlőség előmozdításáról), az államháztartási törvény (2011.évi 
CXCV. törvény), az önkormányzati törvény (2011. évi ClXXXIX. törvény, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény). Nyilvánvalóan nehéz ennyi 
párhuzamosan működő törvénynek megfelelni, az önkormányzatoknak azonban 
mindezeket a feltételeket szükséges figyelembe vennie. A bizottságok döntései mö-
gött ugyanakkor megmerevedett mechanizmusok, beállítódások észlelhetőek: 2008-
tól szinte kísértetiesen hasonló arányokban, nagyságrendben kapnak támogatásokat 
a sportcélú alapból a bizottság döntése alapján civil szervezetek. 2008-ban a közel 
10, 5 millió Ft támogatás felét 1 szervezet nyerte, és a 3 legnagyobb nyertes a támo-
gatások 89%-át „nyerte el. 2009-ben a közel 15 millió Ft támogatásból szintén 
ugyanaz a három szervezet immár 11,4 millió Ft-ban részesült, és a három közül 
kettő ezen felül még 5 millió Ft csarnok és sporttelep támogatást is kap. 2010-ben a 
közzététel szerint csupán már „csak” közel 12,5 millió Ft osztható szét, ebből a de-
dikált 3 szervezet 10,3 millió Ft-ot visz el. 2010.óta ez a helyzet semmit sem válto-
zott, az idei (2015) legutóbbi sporttámogatások esetében a 3 kiemelt szervezet ösz-
szesen 9 millió Ft összegben létesítményüzemeltetési támogatásban részesültek, 
illetve 12,6 millió Ft működési támogatást kaptak (tavaly decemberben az egyik 
„kiemelt” szervezet gyorstámogatást kapott a 2015.évi költségvetés terhére). Csak 
összehasonlítás végett, a többi 14 „sportszervezet” 3,66 millió Ft működési támoga-
tásban részesült és semmiféle létesítményüzemeltetési támogatásban, mivel velük, 
ugyanis ezek nem kiemelt szervezetek, nem köt közfeladat átadásra vonatkozóan 

                                                 
45KOZMA GÁBOR – PERÉNYI SZILVIA – BÁCSNÉ BÁBA ÉVA: A helyi önkormányzatok és a sport kapcsola-
ta. Debrecen, 2015. 18–21. 
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közszolgáltatási szerződést az önkormányzat. Ez a fajta mechanizmus megerősíti a 
Bánlaky-Varga (1979: 19-48) szerzők által említett vidékiség tünetét, a helyi hierar-
chia abszolutizálását.46 Minden társadalom természetszerűleg bonyolult rendszer is, 
a helyiek nem veszik tudomásul a hierarchia többszínűségét, nincs konfliktus, mert 
úgysincs fellebbezés. Valószínűleg igaz lehet ez a helyi íjászat esetében is.  A 2008 
és 2015 közötti támogatási időszakban a helyi íjászegyesület helyi támogatásban 
nem részesült. Ez a szervezet elvileg 1996-ban lett bejegyezve, az adott időszakra 
tehát már több mint egy évtizedes működési tapasztalattal rendelkezett. Egy további 
érdekes gondolat az, mely magyarázatot adhat a korábban említettekre, hogy a tá-
mogatások odaítélésénél a „szinten tartás figyelhető meg döntő többségben”. Lehet-
séges, hogy épp ezért nehéz ebbe a körbe bekerülni. Helyi korlátok miatt a forrás-
szerzés kitörési pontjai között szerepelhetnek a központosított források, így például 
a Nemzeti Együttműködési Alap specifikus kiírásai.  
 
A tevékenység művelésének helyi összefüggései 
 
Az íjászattal kapcsolatosan kapcsolatosan jó néhány érvet kell mellette megemlíteni, 
mint helyi közösségépítő és hagyománytörző tevékenységet: 

- az íjászat látványos. A hagyományos íjra akkor csodálkoznak rá a legtöbben, 
amikor az felaljazásra kerül. Már maga megfeszítés érdekes, de a megfeszített álla-
potban lévő íj is látványos, ez igaz a nyílvesszőkre. A kilőtt nyílvessző becsapódása 
látványos, a hagyományőrzéssel összefüggő egyéb kellékek, pl. hagyományőrző 
süveg, vagy sajátos kinézetű vesszőfogók a megrendezett eseményeket nagyban 
színesíthetik.  

- az íjászat sokféle. Mára különféle műhelyekkel kapcsolatosan különféle isko-
lák kezdenek kialakulni. Az íjakat megjelenésükről ismerik fel, az íjkészítő mesterek 
íjai egyediek, legalább ekkora sokféleséget mutat a nyílvessző repertoár is. 

- az íjászat nem kimondottan veszélyes. Noha az íj a 175/2003. Korm. rendelet 
alapján a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősül a felaljzott íj, en-
nek megfelelően kell használatára ügyelni. A szabályozás szerint „tilos a közbizton-
ságra különösen veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen – ideértve az ott 
lévő járművek belső tereit is –, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokol-
ni.” Ez alól kivétel vonatkozik a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyo-
mányőrző tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá tartozó vadász által végzett 
vadászati tevékenység során vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre. 
Hack szerint ez akár kertekben, házak végében, hétvégi telkeken is űzhető, ez 
ugyanakkor nagyban az íj függvénye is.47 Ez a település esetében különös előnyöket 
biztosíthat. A település ingatlanjainak egy jelentős része mintha egyenesen az ilyen 
tevékenységre lettek volna „kijelölve”. A Bajcsy-Zsilinszky utca ingatlanjai például 
olyan módon fekszenek, hogy az utcafronti házrészek mögött, hosszanti irányban 
jelentős méretű, kb. telkenként 1000 m2-es „háztáji jellegű” kiskertek találhatóak, 
melyek kevésbé szélesek, ám annál hosszabbak (kb. 10 m széles és kb. 100 m hosz-
szú). Az ilyesfajta elrendezés tipikusnak mondható a település több részén is megfi-

                                                 
46BÁNLAKY – VARGA: i. m., 19–48. 
47 HACK: i. m., 46. 
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gyelhető. Ez egyrészt biztosítja azt, hogy az utcafronti házak miatt a törvényi előírá-
soknak megfelelve nem láthatóvá válik a tevékenység, valamint a telkek hossza a 
biztonsági feltételeket is teljesíti. A hagyományőrző íjak lőtávolsága-célzott lövés 
esetén-sem haladja meg a 30-40 métert, és a megpattanó íj sem tud messze menni, és 
így akár bármiféle kért okozni, a körültekintés, így például egyes óvintézkedések 
megtétele ugyanakkor szükséges. Az egyesület egyik tagjának ilyen jellegű telkén, a 
„háztáji” részen gyakorolva gyakorlatilag ideális feltételekkel találkozhattunk, a 
hatalmas szomorúfűz ölén elhelyezett vesszőfogókra lőve még a célt tévesztő vagy 
megpattanó vesszőket is megfogják a fa ágai, teste. A tapasztalat arra is ráerősített, 
hogy még a csigás íjakkal történő gyakorlásnak is a terep tökéletesen megfelel, noha 
ezek lő távja hosszabb, de célzott lövések esetében is messze elmaradnak a telekha-
tároktól az ellőtt vesszők. Történelmi jellegű íjak esetében – mivel egy jelentős ré-
szük alacsony font erejű – így nem megy messzire a kilőtt íj, komolyabb sérülést 
sem tud okozni elsütéskor, csupán a kilőtt vesszőre érdemes figyelni, épp ezért mér-
sékelten veszélyes meglátásunk szerint.  
 
 
Összegzés 
 
A kutatás egy hagyományőrző sporttevékenység beindításának történelmi hátterével, 
lehetőségeivel, nehézségeivel foglalkozik. Az előbbiek során látható volt, hogy a 
szervezeti kezdeményezések helyben nem minden esetben társulnak közösségi ösz-
szefogással, a nehézségek mögött tudományos, szabályozási, vidékiséggel összefüg-
gő problémák is állhatnak. Mindemellett az is elmondható, hogy vélhetően van lét-
jogosultsága a hagyományőrző sporttevékenység beindításának, annak környezeti-
településszerkezeti feltételei lehetőséget nyújtanak erre, ám annak helyi támogatott-
sága, közösségszervező erejével kapcsolatosan jogosan merülhetnek fel dilemmák. 
További kutatások, közösségszervezési próbálkozások, lassú, lépésről lépésre törté-
nő kitartó próbálkozások, illetve forrásteremtési kísérletek vélhetően hosszabb távon 
vezetnek csak eredményre. 
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SZABÓ TAMÁS BÁLINT – BÓI LORÁND 
 
 

Munkahelyteremtő beruházások közösségi közlekedési kihívásai az 
Északkelet-magyarországi régióban 

 
 
 
A szakirodalmi megállapítások alapján a társadalmi-gazdasági fejlődés a regionális 
mobilitás folyamatos alkalmazkodásának igényével jár együtt.1 Az elmúlt évek je-
lentős hazai kihívása a gazdaság regionális motorjainak újraindítása, a fejlődésükhöz 
kapcsolódó feltételek biztosítása. A közforgalmú közösségi közlekedés kiemelt fel-
adata a gazdasági folyamatok támogatása, a munkaerő foglalkoztatási helyekhez 
történő eljutásának igényekhez szabott biztosításával. A hazai munkavállalók ala-
csony mobilitási hajlandóságára, illetve az ágazat szabályzórendszerére tekintettel, a 
megfelelő közösségi közlekedési kínálat biztosítása az országosnál rosszabb foglal-
koztatottsági mutatókkal rendelkező térségek felzárkóztatásához elengedhetetlen. A 
vizsgált térségben a BOSCH cégcsoport folyamatos innovációja jelentett kihívást a 
közösségi közlekedés számára. Jelen tanulmány célja a társadalmi-gazdasági fejlő-
dés és a regionális mobilitás egymásra gyakorolt hatásának, valamint a munkahely-
teremtéshez kapcsolódó regionális közlekedésszervezési megoldások és azok lehet-
séges mobilitási, gazdasági és társadalmi tényezőinek bemutatása. További cél an-
nak elemzése, hogy a közösségi közlekedési kínálat milyen színvonala és mennyisé-
ge szükséges a hivatásforgalmi utazási igények ellátásához, figyelembe véve annak 
folyamatos, piaci trendeknek megfelelő változásait.  
 
 
A térség gazdasági és foglalkoztatottsági helyzete2 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország észak-keleti részén helyezkedik el, terüle-
tét tekintve az ország második legnagyobb területű megyéje, az Észak-
magyarországi régió része. Területe 7250 km2, lakossága 686266 fő, népsűrűsége 
94,7 fő/km2. A megye északon Szlovákiával határos, nyugati részén Nógráddal és 
Hevessel; délen, délkeleten Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar; keleten Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyével szomszédos. A megye földrajzi és természeti adott-
ságai alapján az ország egyik legváltozatosabb megyéje. Székhelye Miskolc, mely a 
Bükk hegység lábánál fekszik, gazdasági és közlekedési centruma a térségnek. 

                                                 
1ERDŐSI FERENC: Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulá-
sában. Tér és Társadalom 16. (2002) 1. sz. 135–159.; FLEISCHER TAMÁS: Kistérségi fejlődés, közleke-
dés, fenntarthatóság. Közlekedéstudományi Szemle 54. (2004) 7. sz. 242–252. 
2A KSH adatai alapján.  
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye település-szerkezetét kettősség jellemzi. Egy-
részt Miskolc és vonzáskörzete kitűnik átlagon felüli népsűrűségével, fontos és 
meghatározó szerepet játszva a megye életében. Másrészt a térséget az apró- és tör-
pefalvak sokasága jellemzi. A megyét – a 2011. január 1-jei közigazgatási állapot 
szerint – 358 település alkotja, Magyarország legmagasabb megyei településszámát 
mutatva. Év elején a települések átlagos népességszáma 1916 fő volt, ez hozzávető-
leg hattizede az országos átlagnak. Borsod-Abaúj-Zemplén aprófalvas jellegét mu-
tatja, hogy a községek átlagos népességszáma nem éri el a 900 főt. A megye 16 já-
rásból áll, 332 községéből 142-ben a lakosok száma 500 fő alatti, 82-ben pedig 500–
999 fő közötti.  

A megye népességét az 1980-as évek elejéig erőteljes növekedés, ezt követően 
fogyás jellemezte. A megye lakónépessége 2011-ben 686 ezer fő volt, 7,8 %-kal 
kevesebb, mint az ezredfordulón. Összehasonlításképp a vizsgált időszakban orszá-
gosan 1,7%-os mérséklődés volt mérhető.  

A nemzeti illetve regionális jellegű gazdasági és társadalmi folyamatok alapján 
a térségben többek között az alábbi tendenciák vetíthetőek előre:3 

− A régiók szerepének gyengülése a hazai fejlesztéspolitika térségi intéz-
ményi kereteiben, ezzel együtt a relatíve elmaradott keleti- északkeleti 
térségek preferenciájának fennmaradása. Ennek kapcsán megnőhet az 
esély arra, hogy a megye relatív elmaradottságát csökkenteni képes, a he-
lyi sajátosságokat a jelenleginél pontosabban, hatékonyabban figyelembe 
vevő fejlesztéspolitikai eszközök kerüljenek kialakításra. Ugyanakkor 
annak kockázata is fennáll, hogy - a támogatás-politikai döntéshozatal és 
irányítást, vagy a humán közszolgáltatások működtetését érintő-
központosító törekvések (pl. támogatások központi közigazgatás általi 
döntéshozatala) előtérbe kerülésével a megyére jellemző speciális prob-
lémákat az egységesen kialakított eszközök (támogatási rendszerek, pro-
jektkövetelmények) csak kis hatékonysággal képesek kezelni. 

− Az egészséges életmódra, testi és lelki egészségre való személyes törek-
vések erősödése, ennek részeként a turizmus aktív, gyógy- és szelíd for-
mái iránti igény várható erősödése. A megye kiváló adottságokkal ren-
delkezik a turizmus fejlődő elemeinek tekintetében, így a fejlesztési for-
rásokat érdemes ezen területek kapacitásainak növelésére fordítani, más-
részt pedig olyan fejlesztéspolitikai stratégiát érdemes követni, amely 
maximálisan megőrzi a táji, természeti és kulturális örökség vonzerőként 
hasznosítható elemeit. A terület fejlesztésében kiemelt szerepe kell le-
gyen a közlekedésnek, mely lehetővé teheti a térségi adottságok maximá-
lis kihasználását. 

− Folytatódik népesség idősebbé válásának tendenciája, ezzel párhuzamo-
san a népesség fogyása is. Számítani lehet egyrészt a kistelepülések la-
kosságának drámai elöregedésének folytatására, ami a humán ellátó 
rendszerek, racionális, gazdaságilag fenntartható megszervezésének és 
működtetésének kérdésére irányítja a figyelmet és esetenként a szolgálta-

                                                 
3Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Kon-
cepciója. Helyzetértékelés I. kötet. 2013. 



Régiókutatás Szemle 
 

283 
 

tások újszerű módon való megszervezését kényszerítheti ki. Ebbe termé-
szetesen beleértendő a közlekedés, illetve ezen belül a közösségi közle-
kedés is. 

 

 
1. ábra. Gazdasági aktivitási arány, 2014 (saját szerkesztés KSH alapján). 

 
A foglalkoztatási helyzetre igen összetett hatásmechanizmust gyakorolnak a 

társadalmi, gazdasági, politikai tényezők is. Jelen tanulmány szempontjából a közle-
kedésre befolyással bíró folyamatokat, szabályozásokat kell kiemelnünk. Legna-
gyobb szerepet a történelmi hatások, a gazdasági rendszer változásai, az aktuális 
gazdaságélénkítő intézkedések, a közfoglalkoztatás helyzete, a nyugdíjkorhatár ala-
kulása, a kötelező közoktatási részvétel korhatára, illetve a munkavállalási célú mig-
ráció élénkülése játszanak.  

A megye helyzetét országos adatokkal összehasonlítva látható, hogy mind az 
aktivitási arány (1. ábra), mind a munkanélküliségi ráta (2. ábra) tekintetében az 
elmaradottabb területek közé tartozik. 
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2. ábra. Munkanélküliségi ráta 2014 (saját szerkesztés KSH alapján). 

 
Az ismertetett adatok azt mutatják, hogy a megye életében és fejlődésében igen 

fontos szerepet töltenek be azok a vállalkozások, melyek képesek új munkahelyeket 
teremteni és azokat megtartani. Ezáltal biztosítják egy adott terület lakosság megtar-
tási képességét. Kiemelt figyelmet érdemelnek azok az üzemek, melyek méretüknél 
fogva nem csak egy település közigazgatási határain belül képesek erre a feladatra, 
hanem túlnyúlva a település, a járás keretein, az egész megye életében meghatározó 
szerepet tudnak játszani. Ebből a kiemelkedő szerepből már látszik, hogy a társa-
dalmi és politikai döntéshozatal során kiemelt figyelmet szükséges fordítani ezekre a 
vállalkozásokra, hiszen 

− gazdaságilag meghatározó szerepet töltenek be a térség életében, 
− az általuk foglalkoztatott munkaerő erősíti a a térség népességmegtartó 

erejét egyrészt közvetlenül, másrészt a szekunder gazdasági szereplők ál-
tal közvetett módon is, 

− az innovációs lehetőségek kihasználásával a térség motorjaiként működ-
hetnek. 

 
 
Mobilitási igények 
 
A mobilitást, mint fogalmat ebben az esetben elsősorban az egyének utazási, mozgá-
si igényeinek kifejezésére használjuk. Annak bemutatását jellemzi, hogy hogy a 
különböző tevékenységeik között az egyes személyek milyen gyakran és milyen 
eszközökkel kényszerülnek helyváltoztatásra. Ezen igény kielégítésére egyéni és 
közösségi közlekedési formák is szolgálhatnak. Egyéni közlekedés történhet gyalog, 
kerékpárral, személygépkocsival, egyéb egyéni járművel, de akár Taxival is. Ilyen 
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esetben közös, hogy az utazás időpontja, útvonala az utazó egyéni igényei alapján 
kerülnek megállapításra. Ezzel némileg ellentétesen a közösségi közlekedés a közle-
kedési eszköz megosztott használatával történik, és az utazónak alkalmazkodnia kell 
mások igényeihez. A kollektív közlekedési formák lehetnek egyrészt menetrendsze-
rinti közlekedési (helyi, helyközi, nemzetközi, különcélú), szerződéses, illetve kü-
lönjárati módok.4 

A társadalmi, gazdasági fejlődés eredményeképpen a mobilitás és a mobilitási 
igények is jelentősen fejlődtek. A technikai előrehaladás lehetővé tette, hogy egyre 
nagyobb távolságokat egyre rövidebb idő alatti leküzdése vált lehetővé. A közleke-
dési munkamegosztásban (Modal Split) a közösségi közlekedés részaránya csökken, 
az egyéni közlekedési formáké, elsősorban a személygépkocsiké növekszik. Ezt jól 
jellemzi, hogy amíg a 80-as években Budapesten a tömegközlekedés részaránya 84 
% volt, addig mára ez már 60 % alá esett. Egy Miskolc méretű nagyvárosnál ezek az 
adatok 60 és 40 %-ra tehetők.5  
 

 
3. ábra. Lakosszámra vetített autóbuszos személyszállítási teljesítmények  

(forrás: KTI.hu).6 
 

A történelmileg kialakult helyzetből adódóan Magyarországon a közösségi köz-
lekedés szerepe erősebb az európai átlagnál. Megvizsgálva az európai országok egy 
főre jutó személyszállítási teljesítményét, megállapítható, hogy az autóbuszos sze-
mélyszállítás tekintetében Magyarország a 4. helyen áll (3. ábra). Ez elsősorban a 

                                                 
4FÜLÖP GÁBOR, HORVÁTH BALÁZS, PRILESZKY ISTVÁN, SZABÓ LAJOS: Közforgalmú Közlekedés I. Szé-
chenyi István Egyetem, 2. 
5FÜLÖP GÁBOR, HORVÁTH BALÁZS, PRILESZKY ISTVÁN, SZABÓ LAJOS: Közforgalmú … 4. 
6http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=368&m5returnid=760&page=7
60 A letöltés ideje: 2015. december. 1. 

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=368&m5returnid=760&page=760
http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=368&m5returnid=760&page=760
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rendszerváltás előtt kialakult struktúra fennmaradásának köszönhető. A vasúti köz-
lekedés területén (4. ábra) már nem ennyire egyértelmű a helyzet, de itt is a tagor-
szágok első feléhez tartozunk. 

Mindez már előrevetíti, hogy a közforgalmú közösségi közlekedés kiemelt fel-
adataként jelentkezik a gazdasági folyamatok támogatása, a munkaerő foglalkoztatá-
si helyekhez történő eljutásának igényekhez szabott biztosításával. A gazdaság fej-
lődésével időszakonként megvalósulnak olyan fejlesztések, melyek az addigi mobi-
litási folyamatokat megváltoztatják. A közösségi közlekedés ezeket - az elsősorban 
hivatásforgalmi területen jelentkező kihívásokat – a menetrendi módosítások által 
tudja kielégíteni. 

Felvetődik azonban a dilemma az igények kielégítésének szükségességéről. Az 
állam közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó ellátási felelőssége – az állampol-
gárok alapvető szintű mobilitásához elengedhetetlen infrastrukturális hálózat és a 
közlekedési szolgáltatások feltételeinek biztosítása – az európai uniós modellben a 
piaci és nem piaci közszolgáltatok esetén eltérő. A nem piaci esetben – tanulószállí-
tás, elmaradott, ritkán lakott térségek kiszolgálása – már az állam aktív megjelenése, 
esetlegesen finanszírozási jelenléte is megengedett.7 Hazai szempontú iránymutatást 
a kérdésben a Nemzeti Közlekedési Stratégia8 adhat. A dokumentum szerint az 
egyik legfontosabb cél, a gazdasági növekedést legjobban szolgáló közlekedésfej-
lesztési területek fejlesztése: 

„A közlekedési szolgáltatások színvonala a gazdaság versenyképességének és a 
gazdasági potenciálok kiaknázhatóságának egyik fontos eleme. A forrásokat a jól 
működő, fejlődő gazdasági térségek elérhetőségének javítása mellett a működő tőke 
letelepítését segítő, a turisztikai helyszínek és logisztikai központok elérhetőségét 
javító fejlesztési feladatokra kell fókuszálni melyek lehetőleg gyors és közvetlenül 
érzékelhető megtérülést biztosíthatnak. Törekedni kell ugyanakkor a források taka-
rékos felhasználására a rendszerszemléletű tervezés során.”9 
 

                                                 
7BÓI LÓRÁND: Két középvárosi vonzáskörzet (Karlsruhe és Debrecen) közlekedési modelljeinek értéke-
lése (Doktori értekezés) Debreceni Egyetem, 2014. 
8STRATÉGIA KONZORCIUM (VEZETŐ:FŐMTERV): Nemzeti Közlekedési Stratégia (Nemzeti Közlekedési 
Koncepció) 2013. 
9STRATÉGIA KONZORCIUM (VEZETŐ: FŐMTERV): Nemzeti Közlekedési Stratégia ... 84.  
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4. ábra. Lakosszámra vetített vasúti személyszállítási teljesítmények (forrás: KTI.hu).10 
 
Ugyancsak fontos a kereslet által vezérelt költség-hatékony szolgáltatások kialakítá-
sához, valamint a szükséges fizikai eszközrendszer létrehozásához kapcsolódó fej-
lesztési, működtetési, szabályozási, finanszírozási és intézményi eszközök biztosítá-
sa. Ennek keretében az közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése emelhető ki 
mindenterületen, ahol a társadalmi hasznossága igazolható: „A közösségi közleke-
dést úgy kell fejleszteni, hogy az egységes, a használók minden csoportja által köny-
nyen igénybe vehető, egyúttal felhasználó-barát, átjárható fizetési és tájékoztató 
rendszert is tartalmazó szolgáltatási csomagot kínáljon, a versenyképesség fenntar-
tásához szükséges szolgáltatási színvonal biztosításával.”11 
 
 
A közlekedéstervezés folyamata 
 
A közlekedéstervezés alapvetően olyan közlekedési hálózatok kialakításában nyil-
vánul meg, melyek személy- és áruszállítási szükségletek kielégítését biztosítják. 
Általánosságban ez a folyamat a közúthálózat és a közúti forgalom, illetve a közfor-
galmú közlekedési hálózat tervezését is magában foglalja. Esetünkben a feladat le-
szűkíthető a személyszállítási szegmensre, illetve egy már meglévő közlekedési 
hálózat átalakításának a felmerülő igények szerinti megoldásaira. Összességében ez 
természetesen egyszerűsíti a helyzetet, hiszen amíg a közúthálózat tervezése „csak” 
                                                 
10http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=368&m5returnid=760&page=760  
A letöltés ideje: 2015. december 1. 
11Stratégia Konzorcium (vezető:Főmterv): Nemzeti Közlekedési Stratégia ...87.  

http://www.kti.hu/index.php?mact=Album,m5,default,1&m5albumid=368&m5returnid=760&page=760
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térben történik, addig a közforgalmú közlekedési rendszerek tér-idő rendszerek, így 
tervezésük is térben és időben történik.12 A tér-dimenziót a  megállóhelyek, a vonal-
hálózat szerkezete, az idő-dimenziót pedig az adott hálózaton közlekedő járművek 
üzemideje, fordája, menetrend jelenti.  

A közúti és a közforgalmú közlekedéstervezések során gyakran kell kompro-
misszumokat kötni, hiszen több érdekcsoport igényeinek kellene egyszerre megfe-
lelni. A tervezés során mindig alapvető a társadalmi, nemzetgazdasági igényeknek 
kielégítése, hiszen ez adja a kereteket a változtatásokhoz. Ezen túl természetesen 
figyelemmel kell lenni az utasok, és a szolgáltatók igényeire, lehetőségeire is. E 
három igénycsoport általában ellentétes érdekeket képvisel, így mindenki számára 
elfogadható terv készítése mindig nagy kihívást jelent. 

Minden tervezési feladat alapja az, hogy ismert legyen az utazás célcsoportja, 
valamint a közlekedési kapcsolatok, irányok, időszakok, illetve a közlekedéspoliti-
kai összefüggések. Ezek azután különböző útvonalváltozatokon realizálódnak, me-
lyek feltárása, illetve előrebecslése a tervezési munka fő feladata. Az útvonalválto-
zatok közötti választás azonban nem mindig egyszerű folyamat. Okokat és okozato-
kat kell keresni, ki utazik, miért, honnan-hova, majd a kérdésfeltevésnek megfelelő-
en a tervezési feladatot is lépésekre kell osztani, amelyek egymásra épülve adják 
meg a választ erre az összetett kérdésre.  

A hagyományos közlekedéstervezés négy lépésre osztható.13 Míg az alábbiak-
ban részletezett első három lépés az igények minél pontosabb meghatározását, mo-
dellezését adja, addig a negyedik lépésben történik meg a felvázolt igények összeve-
tése a lehetőségekkel, a tényleges kínálattal. 
 

Folyamat Cél Kérdések 

Forgalomkeltés 

Az adott területről kiinduló és az oda 
beérkező forgalmak meghatározása, a 
célforgalmi mátrix peremeinek kitöl-
tése 

Hány utazás indul és érke-
zik az egyes körzetekbe? 

Forgalomszétosztás Célforgalmi mátrix elemeinek a 
meghatározása 

Az utazások milyen szer-
kezetűek, honnan-hová 
történik az utazás? 

Forgalommegosztás 
Egyéni és közösségi közlekedési 
módok közötti megosztás, szükség 
esetén multimodal alkalmazása.  

Milyen közlekedési esz-
közt vesznek igénybe az 
utazók az utazásaikhoz? 

Ráterhelés 

Az első három lépés alatt meghatáro-
zott forgalmi igények ráterhelése a 
közlekedési hálózat elemeire. Ennek 
alapján kaphatjuk meg a közlekedési 
csomópontok, szakaszok terhelését, 
forgalmi viszonyait. 

A közlekedési igényt mi-
lyen lehetőségekkel, mód-
szerekkel lehet kielégíteni? 

5. ábra. Közlekedéstervezési folyamat elemei (saját szerkesztés). 
 

                                                 
12HORVÁTH RICHÁRD: Rendszerdinamika, mint a közlekedési rendszerek igénymodellezésének új lehető-
sége. (Doktori értekezés) Széchenyi István Egyetem, 2012. 
13HORVÁTH BALÁZS: Tömegközlekedési ráterhelési modellek értékelő elemzése és fejlesztése (PhD 
disszertáció) Budapesti Műszaki Egyetem, Bp., 2005. 
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A forgalomkeltési lépés célja az adott területről kiinduló és az oda beérkező  
forgalmak meghatározása. A forgalomkeltési lépés eredménye az egyes körzetek 
kiinduló- és beérkező forgalmainak - járműszám, utasszám – nagysága, ez a gyakor-
latban a célforgalmi mátrix peremeinek kitöltését jelenti, vagyis meghatározásra 
kerülnek a sor- és oszlopösszegek (6. ábra). 

A forgalomszétosztási lépés célja az utazások honnan-hova szerkezetének a 
meghatározása, vagyis a kiinduló utazásokhoz célpontokat kell találni. Sokféle mód-
szer létezik erre a lépésre, ennek eredményeképpen a célforgalmi mátrix elemeinek 
meghatározása, a mátrix „belsejének” (6. sz. ábra) a kitöltése történhet meg. Telje-
sen pontos és megbízható forgalomszétosztási módszer kidolgozása sok gazdasági, 
társadalmi kérdést is felvet, ezért tökéletes modell nem létezik.  

 
6. ábra. Célforgalmi mátrix (forrás: saját szerkesztés). 

 
A forgalommegosztási lépés célja annak meghatározása, hogy az utazók az uta-

zásukhoz milyen közlekedési módot, illetve eszközt vesznek igénybe. A leggyako-
ribb felhasználás esetében az egyéni és a közösségi közlekedés között történik meg-
osztás, de elképzelhető több alternatíva alkalmazása is (multimodal). A gyakorlatban 
a megosztás lépése a célforgalmi mátrix megtöbbszöröződését jelenti. 

A forgalomráterhelési lépés célja az előző lépésekben meghatározott forgalmi 
igények ráterhelése a közlekedési hálózat egyes elemeire. A lépés eredménye a köz-
lekedési hálózat csomópontjainak, szakaszainak terhelése, forgalmi viszonyai. 
Ezeknek az adatoknak a további felhasználásával egyéb fontos paramétereket lehet 
kiszámítani. A ráterhelés tulajdonképpen az igények és a kínálat összekapcsolását 
jelenti. Ehhez mindkét szegmenssel tisztában kell lenni és így lehet megkeresni az 
optimális utat. A forgalomráterhelés különböző modellek segítségével végezhető el, 
melyek például attól függően sorolhatóak be csoportokba, hogy egy, vagy több utast 
kezelnek, illetve hány lépcsőben történik az optimális megoldás kiválasztása.14 

Végeredményben a 4 lépés alkalmazásával a közlekedés tervezési folyamat el-
végezhető és konkrét esetben is meghatározhatóak azok az elemi folyamat részletek, 
melyek már hozzásegítenek a megvalósításhoz. A tényleges tervezési folyamat során 
az egyes lépések nem egyenlő súllyal szerepelnek, hiszen az adott feltételek, illetve 

                                                 
14HORVÁTH RICHÁRD: Rendszerdinamika, mint a közlekedési rendszerek … 

Honnan/Hova 1 2  j Hova Összeg 

1 f11 F12  f1j  

2 f21 f22  f2j  

      

i fi1 fi2  fij Σ i 

Honnan/Összeg    Σ j  Sarokszámok 
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a meglévő infrastruktúra bizonyos elemeket már biztosít, míg mások kialakításához 
nagyobb erőforrásokra van szükség. Az Északkelet-magyarországi régióban felme-
rült mobilitási igény megoldására a fenti folyamat végrehajtása megfelelő választ 
jelent.  
 
 
Munkahelyteremtő fejlesztésre adott mobilitási válasz 
 
Miskolc városa, fontos szerepet tölt be a környék közúti közlekedésében. Közép-
Európa kiemelt közlekedési folyosóinak metszéspontjában fekszik. Pár órányi autós 
távolságra a térség regionális központjaitól (Budapest, Debrecen, Kassa, Ungvár), 
illetve a nemzetközi repülőterektől. A megye főútjai és fontosabb összekötő útjai is 
itt találkoznak, valamint a város régió-, megye-, járásközponti jellegéből adódóan, 
jelentős bejáró forgalmat is lebonyolít. Az M30 autópálya és autóút Miskolc gyors-
forgalmú kapcsolatát teremti meg az M3-as autópályán keresztül Budapesttel, Deb-
recennel és Nyíregyházával. A város keleti részén elkerülő útként funkciónál. A 3. 
sz főút délről (Mezőkövesd felől) éri el a várost és azon keresztül futva keleten 
hagyja el azt. Miskolctól délre, Nyékládházán csatlakozik bele a 35 sz. főút mely 
biztosítja a dél-borsodi területekkel (Tiszaújváros), és Debrecennel a kapcsolatot. A 
város keleti végében csatlakozik az M30-as autópálya jelenlegi végcsomópontjához 
és megteremti a kapcsolatot az abaúji térség (Szikszó, Encs) valamint Kassa között. 
A végcsomóponttól egy kilométerre Felsőzsolca határában ágazik ki belőle a 37. sz. 
főút, mely a zempléni térséggel (Sárospatak, Sátoraljaújhely) teremt kapcsolatot. A 
26. sz. főút a belvárosban ágazik ki a 3. sz. főútból északon hagyja el a várost Bán-
réve felé. Kapcsolatot teremt a legjelentősebb megyei városok közül Ózddal, és Ka-
zincbarcikával. A 304. sz. út a város déli határában összekötést biztosít a 3 főút és az 
M30-as autópálya között. Tranzit forgalmi út szerepe van. A 306. sz. út (BOSCH út) 
a Város északi összekötést biztosít a 3 főút és az M30-as autópálya között. Tranzit 
forgalmi út szerepe van (6. ábra). 
 

 
6. ábra. A cég elhelyezkedése a közlekedési útvonalak figyelembe vételével 

 (google.hu alapján saját szerkesztés). 
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A Miskolci Járási Hivatal illetékességi területéhez a megyeszékhellyel együtt 

39 település tartozik. A járás lakosságszáma 2014-ben 242 ezer fő volt, ebből Mis-
kolcon 161 ezer fő, a többi településen 81 ezer fő élt. Ugyanakkor Miskolc nem csak 
a járás, hanem az egész megye foglalkoztatási központjává vált. Az 50 fő feletti 
foglalkoztatotti állománnyal rendelkező cégek száma 2014-ben 125 volt. A városban 
kéz ipari park is üzemel. A térség egyik legnagyobb ipari foglalkoztatójává vált a 
BOSCH cégcsoport azzal, hogy az elmúlt időszakban több jelentős beruházással 
fejlesztette a Miskolcon letelepedett két gyáregységét, a Robert Bosch Energy and 
Body System Kft-t (RBHM), valamint a Robert Bosch Power Tool Kft-t (PTHU). A 
beruházások eredményeképpen jelenleg meghatározó szerepet tölt be a két cég Mis-
kolc és vonzáskörzete lakosainak foglalkoztatásában. A legutóbbi, 2015-ben elindí-
tott beruházásnak is a gyár kapacitásának növelése a célja. Az új projekt keretében 
az eddigi kutatási eredményeket hasznosítva, többek között gyártósorokat és a hoz-
zájuk kapcsolódó tesztberendezések telepítenek az elektromos meghajtások üzletág 
termékei – mint például az eBike kerékpár hajtásrásegítő motor, a fékrásegítő motor 
vagy az elektromos kormányrásegítő motor – számára. Jelenleg több mint 2800 fő 
az állandó dolgozói létszám, a beruházással pedig legalább 425 új munkahelyet te-
remt a cégcsoport Miskolcon. Az új munkaerő 14 százaléka (61 fő) felsőfokú vég-
zettségű. A felvétel már elkezdődött, a betanított munkásoktól kezdve a szakmunká-
sokon át a mérnökökig terjed a foglalkoztatási paletta. 
 

 
7. ábra. A közlekedési közszolgáltatás struktúrája (saját szerkesztés). 
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A térség vasúti közlekedési közszolgáltatását a MÁV-START Zrt., az autóbuszos 
regionális helyközi személyszállítást az Észak-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt., míg Miskolc városi helyi közlekedést az MVK Zrt. biztosítja. A megyét feltáró 
autóbuszvonalakon a megye minden települése elérhető. A Miskolcot érintő (80-as 
vasúti vonalon 30-60 perces ütemes, a 90-es vonalon 60-120 perces ütemes, míg a 
94-es vonalon 120 perces ütemes közlekedés van érvényben. A hivatásforgalmi köz-
lekedési lehetőségeket megvizsgálva megállapítható, hogy a jelenlegi rendszer lehe-
tővé teszi a műszakos és normál munkába járási, valamint az iskolai eljutási igények 
kielégítését. A helyzet feltárásához tisztában kell lenni a közösségi közlekedés nyúj-
totta lehetőségekkel, a finanszírozás módjával is. A jelenlegi általános helyzetet a 7. 
ábra mutatja be. Miskolc esetében az érintett közszolgáltatók közül az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt., és a MÁV-START Zrt. a finanszírozó 
Nemzetgazdasági Minisztérium, és az ellátásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium irányítása, míg az MVK Zrt. Miskolc város Önkormányzatának irányítása 
alatt működik. Mint a 6. ábrán már bemutattuk a vizsgált vállalat a város szélén egy 
ipari parkban helyezkedik el. Mind a vasúti, mind a közúti elérhetősége biztosított, 
illetve a közelben található a város repülőtere is, mely azonban jelenleg ebből a 
szempontból nem vehető figyelembe. 

A BOSCH cég munkavállalói a projekt kezdetéig az alábbi módokon jutottak el 
munkahelyükre: 

− egyéni közlekedés: általában személygépkocsi és kerékpár, illetve elő-
fordult egyéb közlekedési eszközök használata is. A gyár bizonyos ese-
tekben támogatást nyújt a saját eszközökkel történő munkába járáshoz; 

− közösségi közlekedés: sokan az ÉMKK helyközi, illetve az MVK helyi 
járatait – illetve ezek kombinációját – vették igénybe. Elenyésző számú a 
vasúti közlekedés használata; 

− szerződéses járatok alkalmazása: A BOSCH által közlekedtetett járatok 
elsősorban a távolabbi vonzáskörzetben lakók esetében jelentettek meg-
oldást. 

 
A fejlesztéshez kapcsolódó igényeként jelentkezett a szerződéses járatok meny-

nyiségének, illetve az egyéni közlekedési eszközök támogatásának csökkentése. A 
jelenlegi közösségi közlekedési rendszer – bár megfelelt a hivatásforgalmi igények-
nek – mégsem tudott változtatás nélkül megfelelni az új kihívásoknak. Ennek oka 
kettős volt. Egyrészt a meglévő kapacitás nem lett volna teljes mértékben elegendő, 
illetve a kisebb településekről érkező dolgozók szállítása a meglévő eszköz struktú-
rával nem volt hatékonyan biztosítható. Másrészt a cég műszakos és nappalos mun-
karendjei több esetben eltolt munkakezdést alkalmaztak, melyekhez való alkalmaz-
kodás a menetrendben nem volt biztosított. Például a 6 órás műszakkezdés kezdő 
időpontjai a gyári kialakításnak megfelelően: 5:40, 5:50, 6:00 voltak, a munkafo-
lyamat függvényében. 

A forgalmi igények meghatározásához, a forgalomkeltéshez az adott területről 
kiinduló és az oda beérkező forgalmak meghatározása szükséges. A tervezéshez 
történő adatszolgáltatás érdekében a fejlesztési igények figyelembe vételével megál-
lapításra került a fontosabb beszállítási útvonalak mentén közlekedő dolgozók szá-
ma. 



Régiókutatás Szemle 
 

293 
 

 

 
8. ábra: Beszállítási folyosók teljesítményei (saját szerkesztés). 

 
A 8. ábrán látható 2795 fő nem Miskolcról érkező munkavállaló egyes főbb közle-
kedési irányok szerinti megoszlása. Az egyes útirányok jelentése: 
 

1. Ózd – Kazincbarcika – Sajószentpéter (26-os út) 
2. Szendrő – Edelény – Sajószentpéter (27-es út) 
3. Szikszó – Encs – Gönc (E71, 3-as főút) 
4. Szerencs – Tokaj (37-es út) 
5. Hajdúböszörmény – Polgár – Tiszaújváros (35-ös út) 
6. Mezőkövesd – Emőd és/vagy Tiszacsege – Balmazújváros (3-as főút/M3) 

 
A megjelölt 6 beszállítási útvonal átvizsgálását követően elsőként egy irány át-

alakításának a célja került megfogalmazásra. A választás a legtöbb dolgozót (1264 
fő) érintő Ózd – Kazincbarcika – Sajószentpéter irányra esett. Ilyen módon leszűkít-
ve a megoldandó közlekedési igényeket, felmérésre került az adott irányból érkezők 
pontos földrajzi megoszlása, jelenleg előtérbe helyezett közlekedési módja. Ez, fi-
gyelembe véve a jelenlegi feladat speciális jellegét (több helyszínről egy adott hely-
színre történő eljutás vizsgálata), már egyben a célforgalmi mátrix részbeni kitölté-
sét is jelentette. Az összesített eredményeket a 8. táblázat tartalmazza. 
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  Útvonal 
száma 

Igénybe vett közösségi közlekedési eszköz 

Vonattal 
bejárók 
száma (fő) 

Autóbusszal 
bejárók 
száma (fő) 

Szerződéses 
autóbusszal 
bejárók száma 
(fő) 

Egyéni közlekedési 
eszközzel bejárók 
száma (fő) (szgk., 
motor, kerékpár, 
stb.) 

A bejáró 
foglalkoztatotti 
létszám összesen 
(fő) 

PTHU 1 0 371 0 130 501 

RBHM 1 0 486 0 277 763 
BOSCH 
Összesen:  0 857 0 407 1264 

8. ábra. Forgalmi felmérés összesített eredményei (saját szerkesztés). 
 

A feladat jellegének megfelelően a forgalommegosztási folyamat (az egyéni és 
közösségi közlekedési módok közötti megosztás) került végrehajtásra a felméréseket 
követően. Ezek szerint a munkavállalók az autóbuszos és az egyéni közlekedési 
módokat részesítik előnybe. A két utazási forma aránya folyamatosan változik. A 
tapasztalatok szerint az, hogy melyik munkavállaló melyik formát választja, függ a 
munkarendjétől, a beosztásától, és ezáltal a jövedelmétől is. Megállapítható, hogy a 
közösségi közlekedési formák használatára elsősorban a műszakban dolgozók eseté-
ben van igény. A közösségi közlekedéssel szemben megfogalmazódott kihívás az 
egyéni közlekedéssel csak mint lehetséges opcióval számolt. Bár a bejárási módok 
között a vasúti közlekedés nem szerepel, mégis felmerült az igény arra, hogy ez a 
forma is vizsgálat alá kerüljön. A Nemzeti Közlekedési Stratégia15 elvárásainak 
megfelelően cél a „Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési módok erősítése”, 
mely többek között társadalmilag indokolt esetben a vasúti szállítás előtérbe kerülé-
sét jelentheti. Általánosságban a vasúti és az autóbuszos közösségi közlekedés elő-
nyei az alábbiakban foglalhatóak össze: 
Vasúti közlekedés előnyei: 

– Kisebb fajlagos fizikai ellenállás (súrlódás, légellenállás) 
– Alacsony vontatási költség 
– Környezetkímélő 
– Rendszeres szállításra kifejezetten alkalmas 
– Zárt rendszerű közlekedés 
– Nemzeti Közlekedési Stratégia 

Autóbuszos közlekedés előnyei: 
– Rugalmasabb menetrendi kialakítás 
– Gyorsabb alkalmazkodás a változásokhoz 
– Kötetlen pálya, „háztól házig” közlekedés 
– Egyszerűbb, olcsóbb megállóhely kialakítás 

 
 A gyárhoz a 92. és a 94. sz. vasúti vonalak biztosíthatnak elérést. Mindkettőn üte-
mes menetrend került bevezetésre, de a felmerült igények kezelésére ez nem alkal-
                                                 
15 STRATÉGIA KONZORCIUM (VEZETŐ: FŐMTERV): Nemzeti Közlekedési Stratégia (Nemzeti Közlekedési 
Koncepció) 2013. 
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mas. Legközelebb a Szirmabesenyő mh. (jelenleg nem állnak meg a kazincbarcikai 
vonatok) és Miskolc-Gömöri pu. szolgál megállóhelykén, mindkettő csak ráhordás-
sal lehet alkalmas. Új megállóhely a Repülőtéri utat áthidaló vasúti hídnál létesíthe-
tő, a közúttól külön szintben. Kiépített járda a Repülőtéri úton teljes hosszban csak a 
BOSCHal átellenes oldalon van. Ez a megoldás a 92. vonal elővárosi szakaszán 
elképzelt megállóhelyi koncepcióba beleillik, és egy nagyobb vasúti fejlesztéssel, 
Tram-Train funkció bevezetésével reális lehetőséget adhat a gyárba történő dolgozói 
szállítás jelenlegi struktúrájának módosítására. Ez mindenképpen egy hosszabb távú 
tervezési és megvalósítási folyamatot tételez fel, mely a jelenleg felmerült igényeket 
rövidtávon nem lépes kezelni. A fenti megfontolások alapján egyértelműen az autó-
buszos közösségi közlekedés fejlesztése került előtérbe.  

Az utazási szerkezet kialakítás (forgalomszétosztás) keretében megvizsgálva a 
korábban már említett forgalmi felmérés eredményeit, megfigyelhető, hogy a jelen-
leg vizsgált 1. sz. útvonalon 38 településről kell megoldani a bejárást, mely a mun-
karendek széles spektruma miatt nehezen megoldható. A rugalmas megoldás érde-
kében gyári ráhordó járatokat kellett igénybe venni. A közösen kidolgozott rendszer 
szerint a BOSCH cég szerződéses autóbuszai a dolgozók lakhelyéről indulnak ki és 
„ráhordják” a munkásokat a forgalmasabb csomópontokra, ahonnan közösségi köz-
lekedéssel utazhatnak a Bosch gyárakig. Összesen 5 csomópont kialakítására került 
sor. 
 

 
9. ábra. Ráhordási csomópontok (ÉMKK Zrt. térképe alapján saját szerkesztés). 

 
A forgalmi felmérés alapján a ráhordás kisbuszokkal, illetve egyes esetekben 

személygépkocsikkal is történhet, mely összességében sokkal hatékonyabb közleke-
dési rendszer kialakítását teszi lehetővé. Az egyes csomópontok ráhordási adatait a 
10. ábra tartalmazza. 
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Ráhordási pont Ráhordott település 
neve: 

Műszakrendek 
Reggel Nappal Délután Éjszaka 

Ózd Bátonyterenye 0 1 0 0 
Borsodnádasd 0 2 0 1 
Csernely 1 0 0 1 
Hangony 0 0 0 1 

Putnok Aggtelek 2 1 0 1 
Zubogy 0 1 0 0 
Felsőnyárád 5 1 1 0 
Jákfalva 1 0 0 0 
Alsószuha  0 0 0 0 
Zádorfalva 0 0 0 0 

Vadna Tardona 6 3 4 2 
Dédestapolcsány 2 1 0 1 
Sajógalgóc 0 1 1 0 
Sajókaza 5 3 0 6 
Bánhorváti 3 0 1 1 
Nagybarca 3 1 0 5 

Kazincbarcika Kánó 0 0 0 0 
Rudabánya 10 4 4 8 
Ormosbánya 11 5 1 12 
Izsófalva 7 1 2 6 
Rudolftelep 1 0 1 2 
Szuhakálló 4 0 0 6 
Múcsony 8 2 4 13 

Sajószentpéter Alacska 14 3 5 13 
Kondó 8 4 1 4 
Radostyán 12 2 4 12 
Parasznya  13 3 1 10 
Varbó 15 9 1 11 
Sajókápolna 6 1 1 5 
Sajólászlófalva 11 1 4 4 

Mindösszesen: 359 148 50 36 125 
10. ábra. Ráhordási adatok (saját szerkesztés). 

 
Az adatok alapján a meglévő menetrendi kínálat vizsgálatára került sor. A kivá-

lasztott 1. sz. vonalat két részletben érdemes kezelni. A Kazincbarcika – Sajószent-
péter – Miskolc vonal esetén a járatok a klasszikus három műszakos rend szerint 
biztosítják az eljutást. Kihasználtságuk 70 – 90 %-os, ami már nem teszi lehetővé 
további terhelésüket. Ez a megállapítás a szabad és munkaszüneti napokon történő 
forgalomban is igaz. Másik részletként az Ózd – Bánréve – Putnok – Sajókaza sza-
kaszt kell vizsgálni. Itt a menetrendi kínálat alapvetően a kazincbarcikai műszakos 
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rendre fókuszálva oldja meg a munkavállalók szállítását. Az új igényeknek megfele-
lően természetesen itt is módosításokra, fejlesztésekre van szükség. 

A fejlesztés során a buszjáratok közlekedési időpontjait elsősorban a műsza-
kokhoz kellett igazítani a várható igénybevételnek megfelelően. (RBHM: 12 órás 
műszak, PTHU: 8 órás műszak), figyelembe véve a busztól a gyárig való eljutást és 
a műszakra való felkészülés idejét (~15 perc plusz). Fontos szempont volt, hogy a 
közösségi járatok ne a belvárosban tegyék le a dolgozókat, hanem a gyár közelében 
található megállóhelyeken. Ezáltal egy további ráhordási igény szűnik meg. 
A közlekedési hálózat véglegesítése, a ráterhelés során az összeállított adatok alap-
ján a kereslet és kínálat összhangját kellett megteremteni. A kínálatot két vonal me-
netrendje jelentette, a kereslet a gyár által megfogalmazott igények összesítésével 
alakult ki. A két érintett vonal: 

3765 Miskolc – Sajóbábony – Sajószentpéter – Kazincbarcika 
3770 Miskolc – Kazincbarcika – Putnok – Ózd – Borsodnádasd 

 
Az indulási és érkezési idők beállításával, a ráhordási funkció biztosításával egy 

olyan módosító anyag jött létre, mely az aktuális menetrendi kínálathoz képest tar-
talmazta az igényeket. A fordai lehetőségek beállításával, a meglévő hivatásforgalmi 
kötelezettségek további biztosításával lehetett a végleges javaslatot kialakítani. A 
3770-es vonal jellemző változásait a 11. ábra tartalmazza. 
 

Vonal-
szám

Járat-
szám

Indulási 
idő (óó:pp)

Érkezési 
idő (óó:pp)

Korlátozó 
jelzés

Korlátozó jelzés 
magyarázata

Járati 
besorolás A módosítás rövid, szöveges leírása

3770 Regionális A vonalon közlekedő valamennyi jáérat vonalvezetésében menetidő korrekciót 
hajtunk végre.

3770 813 6:15 7:45 N Regionális A járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
3770 853 7:45 9:17 X Regionális A járat forgalmát munkaszüneti napokra is kiterjesztjük.
3770 849 12:40 13:40 M Regionális A járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
3770 877 21:40 22:26 N Regionális A járatot 70 perccel korábban közlekedtetjük.

3770 Regionális
A menetrendi mezőből töröljük a Sajóbábonyi elág., Sajószentpéter, Kossuth u. 
32., Sajószentpéter, posta, Sajószentpéter, Szabadság tp., Berente, PVC gyár bej. 
u., Kazincbarcika, VOLÁN tp. megállóhelyeket. 

3770 825 14:15 15:45 D szabadnapok kivételével 
naponta Regionális A járat forgalmát szabadnapokra is kiterjesztjük és 5 perccel később 

közlekedtetjük.
3770 839 18:20 19:50 M Regionális A járat forgalmát szabad- és munkaszüneti napokra is kiterjesztjük.
3770 Regionális Új járatot helyezünk forgalomba.

3770 810 4:30 5:54 Z szabad- és munkaszüneti 
napokon Regionális A járat forgalmát munkanapokra is kiterjesztjük és 30 perccel korábban 

közlekedtetjük.
3770 820 4:30 5:54 M Regionális A járat forgalmát szabad- és munkaszüneti napokra is kiterjesztjük.

3770 868 6:00 7:00 13 a hetek első iskolai előadási 
napján Regionális A járat forgalmát megszüntetjük.

3770 Regionális Új járatot helyezünk forgalomba Borsodnádasd-Miskolc viszonylatban.
3770 828 6:00 7:28 M Regionális A járat forgalmát szabadnapokra is kiterjesztjük.

3770 824 6:40 8:00 X Regionális a 824 sz. járatot 5 perccel később indítjuk és a járat forgalmát szabadnapokon 
megszüntetjük.

3770 844 9:50 12:03 M Regionális A járat forgalmát megszüntetjük.

3770 848 10:30 12:03 Z szabad- és munkaszüneti 
napokon Regionális A járat forgalmát munkanapokra is kiterjesztjük.

3770 838 11:45 13:15 N Regionális A járatot 15 perccel később közlekedtetjük.

3770 830 16:30 18:00 M Regionális A járatot 30 perccel korábban közlekedtetjük és a járat forgalmát szabad- és 
munkaszüneti napokra is kiterjesztjük.

3770 832 19:45 21:10 M Regionális A járatot 15 perccel később közlekedtetjük és a járat forgalmát szabad- és 
munkaszüneti napokra is kiterjesztjük.  

11. ábra. Menetrendi felterjesztés részlet (EMKK Zrt.-KTI adatok alapján 
 saját szerkesztés). 

 
Összességében éves szinten a 3765 sz. Kazincbarcika - Sajószentpéter – Sajó-

bábony – Miskolc, a 3770 sz. Borsodnádasd –Ózd – Putnok – Kazincbarcika – Mis-
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kolc, valamint a ráhordó vonalakon bevezetendő menetrendi fejlesztés teljesítmény-
növelő hatása kb. 160 000 km, amely kettő darab eszköz rendszerbe állításával való-
sítható meg. A folyamat az elért eredménnyel nem áll meg, a gyár képviselőivel 
egyeztetett módon 2016-ban várható a további frekventált vonalakra vonatkozó ja-
vaslat kidolgozása. 
 

3765 Miskolc-Sajóbábony-Sajószentpéter-Kazincbarcika  

Új járatok száma Munkanapokon 13 
Munkaszüneti napokon 1 

Módosított járatok száma 7 
Teljesítmény igény [km/év]: 88 179,0 
   
3770 Miskolc-Kazincbarcika-Putnok-Ózd-Borsodnádasd   

Új járatok száma 
Naponta 1 
Munkanapokon 1 
Szabad- és munkaszüneti napokon 5 

Menetidő korrekció valamennyi vonalon 
Egyéb módosított járatok száma 25 
Teljesítmény igény [km/év]: 81 646,2 
   
Összes teljesítmény igény [km/év]: 169 825,2 

12. ábra: Összesített teljesítmény igény  
(EMKK Zrt.-KTI adatok alapján saját szerkesztés) 

 
Konklúziók 
 
A mobilitás a társadalmi-gazdasági fejlődés motorjaként, katalizátoraként jelentős 
szerepet játszik az feltörekvő térségek életében. Folyamatos alkalmazkodásra van 
kényszerítve annak érdekében, hogy mindig az optimális szerepet tölthesse be az 
állandóan változó környezeti feltételek között. 

Ennek megfelelően a mobilitáson belül a közforgalmú közösségi közlekedés ki-
emelt feladataként jelentkezik a gazdasági folyamatok támogatása, a munkaerő fog-
lalkoztatási helyekhez történő eljutásának igényekhez szabott biztosításával. A gaz-
daság fejlődésével időszakonként megvalósulnak olyan fejlesztések, melyek az ad-
digi mobilitási folyamatokat megváltoztatják. A közösségi közlekedés ezekhez az 
elsősorban hivatásforgalmi területen jelentkező kihívásoknak a menetrendi módosí-
tások által tud és természetesen kell is eleget tennie. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a BOSCH cégcsoport jelentős innovációs 
tevékenységével a térség egyik vezető gazdasági erejévé és emellett az egyik legna-
gyobb foglalkoztatójává is vált. A folyamatos munkahelyteremtéshez kapcsolódó 
munkaerő mobilitási probléma a fejlesztési folyamat egyik fontos sarokpontjaként 
jelentkezett. A Közlekedéstudományi Intézet Személyközlekedési Igazgatósága 
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átlátva a feladat fontosságát, kiemelt ügyként kezelt a helyzetet. Az ellátásért felelős 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, valamint a szolgáltatást végző Észak Ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel egyeztetve az Északkelet-magyarországi 
Közlekedésszervező Iroda regionális közlekedésszervezési megoldások alkalmazá-
sával tudott megfelelő választ kialakítani.  A megvalósított támogatási folyamat és 
annak eredménye a gyár képviselői részéről teljes mértékben elfogadást és támoga-
tást nyert, a megvalósítás gyakorlatát pedig példaértékűnek tekintették. A projekt 
bebizonyította, hogy a közösségi közlekedés hatékonyan tudja segíteni a gazdasági 
fejlődést, a térségi innovatív beruházásokat. 
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