
A kom mu nis ta ha ta lom át vé tel től az 1956-os for ra da lom meg tor lá sá ig tar -
tó, úgy ne ve zett klas  szi kus szo ci a liz mus pe ri ó du sá ról szá mos elem zés
szü le tett, köz tük ér té kes tör té ne ti szak mun kák is. Az ezt kö ve tő, a rend -
szer vál tá sig tar tó idő szak azon ban ke vés bé fel tárt. Kü lö nö sen ér vé nyes ez
a jog rend szer tör té ne té re.1 Egy-egy jog ág in téz mé nyi fej lő dés tör té ne té vel
még fog lal koz tak, de nem tör tént meg a rend szer mű kö dé si sa já tos sá ga it
is elem ző át fo gó tör té ne ti ér té ke lés. Er re je len ta nul má nyom ban sem vál -
lal koz tam, ugyan is eh hez több szak mai cso port hos  szabb mun ká já ra len -
ne szük ség.

A po li ti kai kor sza ko kat elem ző ket az ér ték íté let re va ló haj lan dó ság jel -
lem zi, s et től az in téz mény tör té net-írók sem tel je sen men te sek. Az 1956 és
1989 kö zöt ti idő szak sze rep lői, in téz mé nyei ele ve nek, a kor szak men tá lis
örök sé ge és ru tin jai olyan mé lyen be ágya zot tak, hogy csak ko moly erő fe -
szí té sek árán le het el tá vo lod ni az ide o ló gi ai ter helt ség től. A kor szak tör té -
ne ti és szo ci o ló gi ai elem zé se még szá mos pon ton hi á nyos, jog ál la mi in téz -
mé nye ink mű kö dé sé nek meg ér té se is sok te kin tet ben tör té ne ti szem lé le -
tet fel té te lez.

A ter mi no ló gi ai bi zony ta lan sá gok el le né re lé te zik va la mi fé le kon szen -
zus ab ban, hogy a párt ál la mi kor szak egé szé re jel lem ző a po li ti kai ve zé -
relt ség, a gaz da ság, jog és egyéb szfé rák ki szol gál ta tott sá ga, alá ren delt sé -
ge, po li ti kai szol gá ló sze re pe. Eb ből kö vet ke ző en ezek nek a szfé rák nak a
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bel ső vi lá gát, a mű kö dé si lo gi ká it, a sze rep lők mo ti vá ció kész le tét is meg -
ha tá roz ta a po li ti kai-ide o ló gi ai lo gi ka. A ma gyar or szá gi szo ci a liz mus vál -
to za tos mó do kon je lölt el ső, klas  szi kus vagy Rá ko si-kor sza ka és a Ká dár
ne vé vel je lölt má so dik idő szak kö zöt ti kü lönb ség a leg ál ta lá no sabb szin -
ten ép pen et től a to tá lis, rend szer sze rű alá ve tett ség től va ló el tá vo lo dás -
ként ír ha tó le. En  nyi ben is, nem csak az élő örök ség okán, bo nyo lul tabb
ez a mun ka, mint az el ső kor szak elem zé se. Ugyan ak kor az el tá vo lo dás -
nak sú lyos korlátai vol tak: a gaz da sá got a bü rok ra ti kus ko or di ná ció, az
al kot má nyos rend szert a ha ta lom egy sé ge, a po li ti kai rend szert a párt ha -
tal mi mo no pó li u ma ke re tek kö zé zár ta. Ezek ben a ke re tek ben azon ban
sa já tos, a tár sa da lom élet mi nő sé ge szem pont já ból je len tős el moz du lá sok
kö vet kez tek be. A vis  sza ren de ző dé sek, az ide o ló gi ai tá ma dá sok, a tel je sí tő-
és fej lő dő ké pes ség vé ges sé ge és vég ső so ron a rend szer bu ká sa az át tör -
he tet len nek bi zo nyult kor lá tok nak kö szön he tő.

A kor szak egé szé nek tör té ne te és a szo ci a liz mus klas  szi kus vál to za tá tól
tör té nő el moz du lá sok meg ér té se szem pont já ból köz pon ti je len tő sé gű az a
tény, hogy a gaz da sá gi rend szer po li ti kai ve zé relt sé ge mó do sult, és a bü -
rok ra ti kus ko or di ná ció ki e gé szült at tól el té rő mű kö dé si sa já tos sá gok kal.
Eb ben az ér te lem ben pél dá ul a jog rend szer jel lem zői má sod la go sak. Fo -
ko zott fi gyel met ér de mel vi szont az a kér dés, ho gyan vál to zott a gaz da ság
jo gi sza bá lyo zá sa, és a jog rend szer nek mi lyen mó do sult sze re pei ala kul -
tak ki a gaz da ság po li ti kai ve zé relt sé gé ben. Ezt a kér dést azon ban le he tet -
len úgy meg vá la szol ni, hogy ne for dí ta nánk né mi fi gyel met a jo got és kü -
lö nö sen a jog al kal ma zást meg ha tá ro zó struk tu rá lis ös  sze te vők re. En nek
meg fe le lő en a Ká dár-ko ri ma gyar or szá gi szo ci a lis ta gaz da ság jo gi sza bá -
lyo zá sá nak ala ku lá sá val fog lal ko zom rész le te seb ben, de ki té rek a jog -
rend szer né hány ál ta lá nos vo ná sá ra is.

A szo ci a lis ta jog rend szer leg ál ta lá no sabb szin ten a lé te zé sé re vo nat ko -
zó kér dés sel kö ze lít he tő meg. A bi zony ta lan on to ló gi ai stá tus ar ra utal,
hogy a jog-ös  sze ha son lí tó tu do mány ko ra be li ér tel me zé se sze rint a szo ci -
a lis ta jog csa lád ide o ló gi ai je gyek és né hány spe ci á lis jog in téz mény alap -
ján kü lö nült el a kon ti nen tá lis jog csa lá don be lül.2 A spe ci fi kus vo ná sok
kö zött do mi náns volt a tu laj don, a ter me lé si esz kö zök tár sa dal mi tu laj do -
na. Az olyan att ri bú tu mok azon ban, ame lyek ily mó don kap cso lód nak a
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rend szert meg ha tá ro zó in téz mé nyek hez, má sod la gos rend szer spe ci fi ku -
mok.3 A jog rend sze ren be lü li vál to zá sok, a sok szem pont ból je len tős mó -
do su lá sok az öt ve nes évek ha tal mi gya kor la tá val szem ben te hát e má sod -
la gos rend szer jel lem zők di na mi kái kö zé tar toz nak. A rend szer szem pont -
já ból el sőd le ges tu laj don vi szony ok és bü rok ra ti kus ko or di ná ció mö gött
azon ban a tár sa dal mi vi szo nyok új ra ter me lő dé se, a hu mán erő for rás ok
ál la po ta, a tár sa dal mi, kul tu rá lis kö zeg mi nő sé ge szem pont já ból el ha nya -
gol ha tat lan vál to zá sok kö vet kez tek be a má sod la gos rend szer szin te ken.
E fo lya mat fel tá rá sa ma még meg le he tő sen tö re de zett, leg to vább ép pen a
gaz da sá gi rend szer di na mi ká já nak ér tel me zé se ju tott. Nyil ván szo ros ös -
sze füg gés ben az ott be kö vet ke zett vál to zá sok je len tő sé gé vel és ha tá sa i val.

A jog al kal ma zás po li ti kai kör nye ze te
A jog rend szer mű kö dé sé nek tár sa dal mi ha tá sát dön tő en be fo lyá sol ja a jo -
gi sza bá lyok al kal ma zá sa, azon be lül is a bí rói jog al kal ma zás. A po li ti kai
aka ra tot jog sza bály ok ba szer kesz tik, így vá lik a jog rend szer er re hi va tott
szer ve ze tei se gít sé gé vel va ló ság be fo lyá so ló té nye ző vé. A 20. szá zad dik ta -
tú rá i nak ta pasz ta la ta sze rint azon ban a po li ti kai rend szer egé sze ha tás -
sal van er re a fo lya mat ra, sőt gyak ran a po li ti kai aka rat a ma ga leg nyer -
sebb for má já ban ké pes köz vet le nül ér vé nye sül ni. To tá lis ha tal mi be ren -
dez ke dés ese tén a jog al kal ma zó szer ve zet – a po li ti kai kul tú rá tól a sze -
mély zet szo ci a li zá ci ó já ig és eg zisz ten ci á lis ki szol gál ta tott sá gá ig – az erő -
szak ra és a tel jes alá ve tés re, a lo ja li tás ki kény sze rí té sé re épül. E kény szer
ide o ló gi ai ter mé sze tű, te hát a köz vet len fe nye ge tett sé gen túl a jog al kal ma -
zó po li ti kai meg győ ző dé sé re épít. Ilyen ha tal mi vá ra ko zá sa i ban a po li ti kai
elit rit kán csa lat ko zik, a jog rend szer mű köd te tői a leg rit kább eset ben lép -
nek túl a po li ti kai-ide o ló gi ai igé nyek bur kolt vagy nyílt ki szol gá lá sán. Az a
meg le he tő sen szé les ter je del mű ér tel me zé si ha ta lom, amely min den jog -
al kal ma zó szá má ra adott, a po li ti kai kör nye zet hez ido mul. Így volt ké pes
a li be rá lis né met pol gá ri tör vény könyv, a BGB ar ra, hogy a ná ci idő szak -
ban jog al ko tói se gít ség nél kül ál lam pol gár ok tö me ge it fos  sza meg jo ga ik -
tól.4 A to tá lis rend sze rek ben a jog al kal ma zót meg foszt ják a sza bad jog ér -
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tel me zés le he tő sé gé től és a Führer pa ran csa, a párt aka ra ta, az ural ko dó
ide o ló gia biz to sí tot ta a jog sza bá lyi szö veg „he lyes” ér tel me zé sét. A szo ci a -
lis ta el mé let is ta gad ta a bí rói jog al ko tás, a pre ce dens, az al ko tó ér tel me -
zés le he tő sé gét. Ha a jog al kal ma zó ér tel me ző mun ká ja, dön té si te re tel jes
egé szé ben hi ány zott vol na, nem kel lett vol na gon dot for dí ta ni a sze mély -
zet po li ti kai meg bíz ha tó sá gá ra. Mint azt szá mos tör té ne ti elem zés ből tud -
juk, a po li ti kai sze lek tá lás a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel után nagy erő -
vel in dult meg és hos  szan el hú zó dott, majd a kulcs po zí ci ók, az igaz ga tá si
ve ze tők és fel ső szin tű al kal ma zot tak ese té ben a rend szer vál tá sig meg ma -
radt a po li ti kai meg bíz ha tó ság tesz te lé se. En nek leg egy sze rűbb for má ja
az volt, hogy a ki ne ve zés a párt szer vek jó vá ha gyá sá tól füg gött. A párt ha -
tás kö ri lis ta, az ar ra épü lő ki ne ve zé si gya kor lat fenn tar tá sa a jog al kal ma -
zó po li ti kai ha tal má nak je len lé té re utal. Va ló ban szá mos olyan ese tet is -
me rünk – s még szá mo sab bak ke rül het nek nap vi lág ra a kö zel jö vő ben –,
amely ben a po li ti kai meg bíz ha tó ság vagy a po li ti kai kap cso lat ér dem ben
be fo lyá sol ta a dön tést. De a jog al kal ma zói mű kö dés ezen ese te ken kí vül
is, lé nye gi pon to kon ha tá roz ta meg kü lön bö ző te rü le tek sor sát, a ben ne
mű kö dők eg zisz ten ci á ját. A rend szer ar ra a lo ja li tás ra épí tett, amely idő -
vel egy re tar tó sabb lett, ter mé sze tes sé vált, bel ső ru tin ná egy sze rű sö dött.
A szo ci a lis ta vi lá got nem is le het más hogy el kép zel ni, mint bi zo nyos ha -
tal mi igé nyek ki elé gí té sé nek rend sze rét, mint a pártelit pri vi lé gi u ma i nak
kor lát lan ér vé nye sü lé sét. A jog al kal ma zás po li ti kai ter mé sze tű kör nye ze -
ti ele mei a ká dá ri idő szak kon szo li dá ló dá sá val vál toz tak, de nem vesz tet -
ték el alap ter mé sze tü ket. Nem le het elég gé hang sú lyoz ni a kü lönb sé get az
öt ve nes évek kon cep ci ós pe rei és a het ve nes évek kon cep ci ós pe rei kö zött:
mé re tü ket, kö vet kez mé nye i ket, sőt az al kal ma zott esz kö zö ket te kint ve egy -
aránt. A po li ti kai aka rat köz vet len, jog sza bály okon kí vü li ér vé nye sü lé se,
il let ve en nek le he tő sé ge azon ban sta bil ma radt. El ha nya gol ha tat lan a kü -
lönb ség ab ban a te kin tet ben, hogy míg a to tá lis sza kasz ban a ha tal mi gé -
pe zet ál lam pol gár ok szá zez re it ér te el a kü lön bö ző bün te tő jel le gű tény ál -
lás ok al kal ma zá sá val, a for ra da lom meg tor lá sá nak le zá ru lá sa után a
bün te tő ha ta lom po li ti kai hasz ná la ta jól kö rül ha tá rol ha tó cé lok ból, né -
hány konk rét sze mél  lyel vagy in téz mén  nyel szem ben ak ti vi zá ló dott. A
rend szer ter mé sze tét, tár sa dal mi ha tá sa it te kint ve ezek lé nye ges kü lönb -
sé gek, a jog rend szer mű kö dé sé nek struk tu rá lis sa já tos sá ga it néz ve azon -
ban a kon ti nu i tá sok is szembetűnőek.
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A szo ci a liz mus el ső fe lé ben jel lem ző hely ze tet, a jo gi esz kö zö ket mű köd -
te tő ap pa rá tu so kat és a do mi nán san ér vé nye sü lő po li ti kai sze lek ci ót
utóbb a szak mai ki vá lasz tás és a mi nő ség egé szí ti ki. Az igaz ság szol gál ta -
tás szer ve i nél is az az egyik lé nye gi kér dés, hogy mi ként egé szült ki a meg -
bíz ha tó ság a pro fes  szi o na liz mus sal, mi köz ben a po li ti kai lo ja li tás szem -
pont ja nem vesz tett je len tő sé gé ből: to vább ra is a po li ti kai aka rat ér vé nye -
sí té sé nek vég ső biz to sí té ka ma radt. A jog al kal ma zó eb ben a kör nye zet ben
nem ér het te el a füg get len jo gász szak em ber stá tu sát, to vább ra is ál la mi
al kal ma zott ma radt. Az ál la mi ha ta lom gya kor lás hul lám zá sá nak ki szol -
gál ta tott al kal ma zott.

A jog rend szer egye net len fej lő dé se
Szá mos jog in téz mény bel ső mű kö dé si lo gi ká ja mó do sult lé nye ge sen a
pro fes  szi o ná lis ra ci o na li zá ció kö vet kez té ben; sőt a jog al ko tás fo lya ma tá -
ba is (a rend szer ter mé sze té ből kö vet ke ző kor lá tok kal) be épül tek a szak -
mai ra ci o na li tás ele mei. Ez, a for ra da lom meg tor lá sá nak idő sza ká ban
már meg fi gyel he tő elem a Ká dár-kor szak egyik je len tős paradoxona. Mi -
köz ben a po li ti kai ha ta lom a leg ke gyet le nebb mó don to rol ja meg a de mok -
ra ti kus for ra dal mat, res ta u rál ja a sztá li niz mus in téz mé nye it és ha tal mi
gya kor la tát, a jog rend szer egyéb sze le te i ben elő ké szí ti a szak mai elő re lé -
pés in téz mé nyes fel tét ele it. Mi köz ben a volt ál lam vé del mi ap pa rá tus si ke -
re sen szer zi vis  sza po zí ci ó it a rend vé de lem ben, az ál lam igaz ga tás és a pol -
gá ri jog po li ti ka i lag sem le ge sebb ága i ban a sztá li niz mus ad di gi gya kor la -
tá tól va ló je len tős el moz du lás fi gyel he tő meg. 1959-ben meg szü le tett az a
pol gá ri tör vény könyv, ame lyet 1953 óta ké szí tet tek elő; ez le he tő vé tet te az
áru for ga lom, a szer ző dé sek, a tu laj don nal kap cso la tos jo go sult sá gok kor -
sze rű sí té sét. Ép pen meg szü le tett a po li ti kai dön tés a me ző gaz da ság kol -
lek ti vi zá lá sá ról, de még ko ránt sem zá rult le a jo gá szi szak ma meg tisz tí tá -
sa az „el len for ra dal mi” ele mek től. A kor szak al ko tó mun kát vég ző szak mai
elő ter jesz tők, el ső sor ban Eörsi Gyu la egyik ál ta lá nos ér ve jel lem ző: a bün -
te tő jog he lyét egy re in kább át ve szi a pol gá ri jog sza bá lyo zá si esz kö ze, s a
tár sa da lom irá nyí tá sá ban ez lesz a do mi náns.5 A párt ve ze tő tes tü le te i ben
a kon zer va tív erők fo lya ma tos tá ma dá sai el le né re át evic kélt a ter ve zet, ám
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a tu laj do ni for mák ide o ló gi a i lag ké nyes kér dé sé ben Ká dár Já nos a Po li ti -
kai Bi zott ság 1959. már ci u si ülé sén a po li ti ka, va gyis a párt ha tás kö ré be
utal ta a lé nye gi dön tést: a tu laj don for mák kö zöt ti meg kü lön böz te tést.

Ha son ló el lent mon dás, hogy a meg tor lás és a res ta u rá ció kö ze pet te je -
len tős vál to zás kö vet ke zett be az ál lam pol gár ok jo gi hely ze té ben, s ez zel
ha tály ba lé pett az 1957. évi IV. tör vény. A tör vény az ál lam igaz ga tá si el já -
rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szólt, és bi zo nyos kör ben le he tő vé tet te a ha tó -
ság dön té sé nek meg tá ma dá sát bí ró ság előtt. Fel so rol ta azo kat a ha tó sá gi
dön té se ket, ame lyek jog sza bály sér tés ese tén meg tá mad ha tók: az anya -
köny vi be jegy zé sek; la kás vagy lak rész igény be vé tel ét el ren de lő, la kás cse -
re jó vá ha gyá sát meg ta ga dó ha tá ro zat; le fog lalt va gyon tár gyak fel ol dá sát
meg ta ga dó ha tá ro zat; föld nek vagy más va gyon tárgy nak tu laj don ba,
hasz ná lat ba vé tel ét el ren de lő ha tá ro zat (ha nem ta go sí tás, ki sa já tí tás ér -
de ké ben tör tént); az adó- vagy il le ték kö te le zett sé get meg ál la pí tó ha tá ro zat
(a jog alap te kin te té ben). A bí ró ság előtt meg tá mad ha tó ál lam igaz ga tá si
dön té sek kö re 1957 után még két szer, 1981-ben és 1986-ban bő vült. Már
az ál lam igaz ga tá si el já rás sza bá lyo zá sá ból is ki tű nik, hogy a ha ta lom ki -
vo nul az ál lam pol gá ri ci vil szfé rá ból. A res ta u rá ció és a kon szo li dá lás ha -
tá rai ugyan is erő sen jogágspecifikusak, így a párt ha tal mi mo no pó li u mát
és cse lek vé si sza bad sá gát nem érin tő te rü le te ken már a kor szak ele jén
meg in dul nak a kon szo li dá ci ót in téz mé nye sí tő vál toz ta tá sok.

Igaz ság szol gál ta tás: a vál to zá sok re la ti vi tá sa
Szer ve ze ti ér te lem ben az igaz ság szol gál ta tást, szem ben a jog rend szer né -
hány más te rü le té vel, nagy fo kú sta bi li tás jel lem zi. Az 1936-os sztá li ni al -
kot mány és az 1938-as bí ró sá gi szer ve ze ti tör vény a kor szak egé szé re
meg ha tá roz ta, ho gyan épül fel a szo ci a lis ta igaz ság szol gál ta tás a ha ta lom
egy sé gé nek el vé ből ki in dul va. A kon ti nen tá lis ha gyo mány meg fe le lő ala -
pot nyúj tott a hi e rar chi kus fel épí tés hez. A har mad fo kú el já rás fel szá mo -
lá sa, a Köz igaz ga tá si Bí ró ság meg szün te té se, il let ve az ál la mi és párt szer -
vek kel pár hu za mos há rom szin tű hi e rar chia ki épí té se után nem tör tént
lé nye ges szer ve ze ti vál to zás. Nem te kint het jük ilyen nek az 1970-es évek -
ben be kö vet ke ző, a he lyi bí ró sá go kat érin tő ös  sze vo ná so kat, ame lye ket az
anya gi esz kö zök kor lá to zott sá gá val in do kol tak.

Az 1956. évi for ra dal mat kö ve tő meg tor lá sok dön tő en be fo lyá sol ták az
igaz ság szol gál ta tás mű kö dé sét. In du lá sa kor a po li ti kai igény be vé tel a le -
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he tő leg dur váb ban rom bol ta az igaz ság szol gál ta tás szak mai és em be ri
kva li tá sa it. A res ta u rá ció ere jét fel tár ták Hu szár Ti bor ku ta tá sai, ame -
lyek ből nyil ván va ló, hogy az ál lam vé del mi ap pa rá tust a ko ráb bi ak hoz ha -
son ló an, a po li ti kai hul lám zás nak meg fe le lő en szer vez ték át.6 1953-ban a
bel ügy mi nisz té ri um ha tás kö ré be ke rül tek a po li ti kai nyo mo za ti funk ci ók,
de a for ra da lom után új já szer ve ző dő ál lam vé de lem az el nyo mó ha ta lom
szim bo li kus szer vé vé, a meg tor lás és a res ta u rá ció bá zi sá vá vált, el ső sor -
ban a rend őr ség és a bel ügy ká de re i nek „meg bíz ha tat lan sá gá val” szem -
ben. 1958. má jus 6-án a Po li ti kai Bi zott ság a bün te tő po li ti ká ról ér te ke zik,
és meg ál la pít ja, hogy 1958. feb ru ár vé gé re be fe je ződ tek a vizs gá la tok az el -
len for ra dal mi te vé keny sé ggel kap cso lat ban, de a bí ró sá gi el já rá sok még
tar ta nak. Az év áp ri li sá ig 208 ha lá los íté le tet hoz tak a bí ró sá gok. Az új já -
szer ve ző dő és meg erő sö dő ha ta lom, mi köz ben az ÁVH gya kor la tá tól va ló
el tá vo lo dást hang sú lyoz za, a le he tő leg tel je sebb mér ték ben fel hasz nál ja
az ál lam biz ton sá gi ap pa rá tus sze mé lyi ál lo má nyát.

A Nagy Im re-per ben, mint a meg tor lás szim bo li kus ak tu sá ban, a párt
leg fel sőbb ve ze té sé nek po li ti kai aka ra ta nyer sen és köz vet le nül ér vé nye -
sült – a ko ráb bi év ti zed ref le xe i nek meg fe le lő en. A Po li ti kai Bi zott ság meg -
tár gyal ta az ügyet, és fog lal ko zott a ki sza ban dó bün te té sek kel is. Szó ba
sem ke rül he tett, hogy a bí ró ság ra bíz zák az ér de mi dön tést. Szá mos ku ta -
tás iga zol ta, hogy a meg tor lá sok vég re haj tá sá ban a po li ti kai rend őr ség -
nek, a volt Ál lam vé del mi Ha tó ság nak köz pon ti sze re pe volt. A ko ráb ban
át ide o lo gi zált bün te tő po li ti ka és az önál ló mű kö dés re kép te len igaz ság -
szol gál ta tó ap pa rá tus kü lö nö sebb zök ke nők nél kül haj tot ta vég re a po li -
ti kai aka ra tot. Ám de míg a meg tor lás és a po li ti kai kri mi na li zá lás hos  szú
évek re el hú zó dott, a jog rend szer más te rü le te in szin te azon nal meg kez dő -
dött a normalizáció, a jog és a po li ti ka új tí pu sú vi szo nyá nak ki ala ku lá sa.
Mind két vo nat ko zás ban meg ál la pít ha tó az 1956 és 1963 kö zöt ti idő szak
meg ha tá ro zó, struk tú ra kép ző jel le ge. Az 1963-as rész le ges köz ke gye lem -
mel job bá ra le zá rult az az idő szak, ami kor a bün te tő jog-szol gál ta tást po li -
ti kai meg tor lás ra hasz nál ták föl, de nem szűnt meg a jog szol gál ta tó szer -
vek po li ti kai igény be vé tel ének le he tő sé ge. En nek ha tá ro zot tan po li ti kai
cél jai vol tak: po li ti kai meg ren de lés re kö vet kez tek be azok a bün te tő el já -
rás ok, ame lye ket a gaz da sá gi re form után a gaz dál ko dói önál ló sá gu kat
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pró bál ga tó szer ve ze tek ve ze tői el len in dí tot tak. Kü lö nö sen 1973 után vált
jel lem ző vé a gaz da ság kri mi na li zá lá sa. A re form po li ti kai sze mé lyi sé gei el -
le ni harc nak nyo ma té kot adott né hány po li ti ka i lag kez de mé nye zett és irá -
nyí tott kon cep ci ós el já rás, ame lye ket ki ter jedt saj tó kam pá nyok se gí té sé -
vel tet tek a meg fé lem lí tés és az ide o ló gi ai nyo más esz kö zé vé. Azok a „vál -
lal ko zó” gaz da sá gi ve ze tők, akik él tek az 1969-ben be ve ze tett köz ve tett irá -
nyí tás és pi ac ala pú ér de kelt ség be ve ze té sé vel, je len tős bi zony ta lan ság -
nak tet ték ki ma gu kat, hi szen a re form nak kö szön he tő na gyobb au to nó -
mia po li ti kai ér té ke lé se ki szá mít ha tat lan ma radt. Az ál la mi ki tün te tést és
a bör tön nel fe nye ge tést egy haj szál vá lasz tot ta el egy más tól. Önál ló sá guk -
kal élő, vál lal ko zó, újí tá so kat be ve ze tő, a mű kö dés kép te len és gaz da ság ta -
lan kol hoz tí pu sú gaz dál ko dás nál ru gal ma sabb for má kat „ki ta lá ló” ter -
me lő szö vet ke ze ti ve ze tők el le ni had já rat a bün te tő jo gi „gaz da ság irá nyí -
tás” mó do za ta volt a Ká dár-kor ban.7

Ha son ló fo lya ma tok más ága za tok ban is zaj lot tak, ezek egyik jel lem ző
pél dá ja a me ző gaz da sá gi gé pek be szer zé sé vel fog lal ko zó vál la lat, a
MEGÉV ügye.8 Ahogy a ter me lő szö vet ke ze tek a mel lék üzem ágak le gi ti mi -
tá sá ért, ez a vál la lat a ke res ke del mi jo go sult ság ki ter jesz té sé ért foly ta tott
küz del met. A kül ke res ke del mi jo go sult ság meg sze gé se, az im port jo go sult -
sá gon va ló túl ter jesz ke dés vált a po li ti kai, majd jo gi tá ma dás oká vá. Vé gül
bí ró ság elé hur col tak egy vi ta tott gaz da sá gi sza bá lyo zá si ele met, amely fe -
lett a re for mer és a kon zer va tív párt ká de rek ér tel me zé si vi tát foly tat tak.
For má li san lé te zett ugyan kül ke res ke del mi jo go sult ság, sőt a re form ide -
o ló gi a i lag tá mo ga tott in téz mé nye volt, ezt azon ban a gya kor lat ban ru gal -
ma san le he tett ér tel mez ni. Szük ség ese tén, a po li ti kai ér tel me zés meg vál -
toz ta tá sá val, a gaz dál ko dói sza bad ság szű kí té sé re elő vet ték a bün te tő jo gi
szank ci o ná lást. A re form el le nes erők, a kor rup ció el le ni harc jel sza vá val,
a „nem kö vet ke ze te sen szo ci a lis ta tu laj don tí pu sú” gaz da sá gi szer ve ze tek
el le ni bün te tő ügyek ben ak ti vi zál ták az igaz ság szol gál ta tás in téz mé nye i -
vel va ló, jól be vált for má lis és in for má lis kap cso la ta i kat.
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hat va nas évek ben. In: RAINER M. Já nos (szerk.): „Hat va nas évek” Ma gyar or szá gon. Ta nul má -
nyok. 1956-os In té zet, Bu da pest, 2004. – A ké sőbb be mu ta tott Ko or di ná ci ós Bi zott ság na pi -
rend jé ből is kö vet kez tet ni le het e ha ta lom gya kor lá si for ma gya ko ri sá gá ra és je len tő sé gé re:
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Ezek a het ve nes évek ele jé től jel lem ző el já rá sok is jel zik, hogy a rend vé -
de lem erős kon ti nu i tá sá nál a jog al kal ma zás egé sze szem pont já ból je len -
tő sebb sze re pe van a klas  szi kus igaz ság szol gál ta tó in téz mé nyek nek, a bí -
ró ság nak és az ügyész ség nek.

Ügyész ség
Az ügyész ség sza bá lyo zá sá ban, fel hasz ná lá sá ban és mű kö dé sé ben tet ten
ér he tő, mit je len tett va ló já ban a tör vé nyes ség, amely a kor szak le gi ti má ci -
ó já ban és a szer ve ze tek min den na pi mű kö dé sé nek sza bá lyo zá sá ban is
meg nyil vá nult. A klas  szi kus, fran cia min tá jú ügyé szi in téz mény a cárok
ál tal adaptált, majd utóbb a szov jet ál lam igé nye i re for mált vál to za ta a hír -
hedt fő ügyész, Visinszkij te vé keny sé ge alatt vált a szov jet tí pu sú igaz ság -
szol gál ta tás do mi náns ele mé vé. Mint a po li ti kai-ál la mi aka rat köz vet len
kép vi se le te, az ügyé szi szer ve zet is erő tel jes sta bi li tást mu ta tott, bár ha zai
„had rend be ál lí tá sa” nem volt zök ke nő men tes. Ko ráb ban a rend őr ség és
az ÁVH ját szott dön tő sze re pet a bün te tő el já rás ban. Az önál ló ügyész sé get
a szo ci a lis ta tör vé nyes ség je gyé ben Ma gyar or szá gon csak az 1953. évi 13.
szá mú tör vény ere jű ren de let te rem tet te meg. Po li ti kai ér te lem ben az
1953-as for du lat adott új le gi ti má ci ót az in téz mény nek: kül de té se a tör -
vény te len sé gek fel szá mo lá sa volt, amit ter mé sze te sen csak sú lyo san kor -
lá to zott ér te lem ben tel je sít he tett. Az ál ta lá nos tör vé nyes sé gi fel ügye let,
amely a po li ti kai igény nek meg fe le lő jo gi esz köz volt az ügyész ség ke zé ben,
egy ben a szi go ro dás po li ti kai igé nye i nek ki szol gá lá sá ra is al kal mas nak
bi zo nyult. A fel épí té sé ben pa rancs ural mi hi e rar chi á val le ír ha tó jog al kal -
ma zó szer ve zet az adott po li ti kai vi szo nyok kö zött csak gyors re a gá lá sú
po li ti kai vég re haj tó le he tett. Az 1956-os for ra dal mat kö ve tő meg tor lá sok
után a „tör vé nyes ség hely re ál lí tá sa” ki fe je zés el vesz tet te je len té sét, és
csak las san, a kon szo li dá ció elő re ha lad tá val nyert új ra olyan ér tel met,
amely kü lön bö zött a nyers erő szak tól. 1959-től olyan jog sza bály ok szü let -
tek, ame lyek bő ví tet ték az ügyé szi szer ve zet le he tő sé ge it, fel ügye le ti in téz -
ke dé se it (1959. évi 9. sz. tvr.). 

1960-ban a párt Po li ti kai Bi zott sá ga ér té kel te az ad di gi mun kát. To -
vább ra is ér vé nyes nek te kin tet te az osz tály szem pon to kat, a volt ki zsák -
má nyo ló osz tá lyok el le ni vé de ke zést – ám a tör vé nyes ség je gyé ben. Há rom
év vel ké sőbb egy úgy ne ve zett há ro mez res (va gyis nem publikus) kor -
mány ren de let ben meg fo gal ma zott el ső jog po li ti kai irány mu ta tás sze rint a
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tör vé nyes sé gi fel ügye let irá nya az ál lam igaz ga tás mű kö dé se fe lé ori en tá -
ló dott (3231/1963. [V. 30.] Korm. sz. rend.). Ez az irány vál tás, leg alább is az
ügyé szi fel ügye let mun ká já ban, je len tős mó do su lást jel zett a tör vé nyes -
ség fo gal má nak gya kor la tá ban. Volt azon ban egy nem ke vés bé je len tős,
ko moly kö vet kez mé nyek kel já ró ki té te le is e jog po li ti kai feladatmeghatá-
rozásnak: a fel ügye let hang sú lyo zá sa a gaz dál ko dó szer vek te vé keny sé ge
fö lött. Ez az irány a gaz da sá gi re form dog ma ti kus el len zői szá má ra tar ta -
lé kolt le he tő sé ge ket. Az ügyész ség te vé keny sé gé re jel lem ző ak ti vi tá si for -
ma, a tör vé nyes sé gi vizs gá la tok hul lám zá sa pe dig ál ta lá nos ság ban is a
gaz da sá gi re form és a po li ti kai köz pont vi szo nyá val volt pár hu za mos. A
szo ci a lis ta tör vé nyes ség fo gal má nak jogiasítása irá nyá ba már az 1959.
évi 9. szá mú tör vény ere jű ren de let is tett lé pé se ket. A Po li ti kai Bi zott ság
1960-as ér té ke lé se az ál ta lá nos tör vé nyes sé gi fel ügye let ről a leg főbb ügyé -
szi tá jé koz ta tó je len tés alap ján ké szült, a po li ti kai ha tá ro zat esz me i sé ge
pe dig leg főbb ügyé szi uta sí tás ban öl tött jo gi for mát (14/1960. Legf. Ü. sz.
ut.). Ezek ben a do ku men tu mok ban a „po li ti kai tör vé nyes ség” fo gal ma
mel lé jo gi je len tés ré te gek tár sul tak.9

A „tör vé nyes ség” szo ci a lis ta fo gal ma a jog rend szer leg ma ga sabb szint je,
az al kot mány mó do sí tá sa so rán ke rült ki az ügyész ség ki zá ró la gos ha tás -
kö ré ből. Az 1973. évi V. tör vén  nyel ha tály ba lé pő al kot mány mó do sí tás az
1970-es po li ti kai bi zott sá gi irány el vek nek meg fe le lő en meg szün tet te az
ügyész ség tör vé nyes sé gi mo no pó li u mát, és a szer ve zet fő fel ada tát ki zá ró -
lag a jo gi ak tu sok ra kon cent rá ló fel ügye let ként ha tá roz ta meg. Az igaz ság -
szol gál ta tás te rü le tén az ügyész ség fel adat kö ré ből ki ke rült a bí ró sá gok fe -
let ti fel ügye let funk ci ó ja, csak a per be li ügyé szi rész vé tel és ter mé sze te sen
a vád kép vi se le te ma radt. Ezek az esz kö zök, bár mi lyen nagy vál to zást je lez -
tek is a szo ci a lis ta tör vé nyes ség jog in téz mé nyek ben tes tet öl tött je len tés -
mó do su lá sai, adott eset ben éles fegy ver ként mű köd tek. A jog al kal ma zás
min den nap ja it azon ban a po li ti kai-ide o ló gi ai aka rat ér vé nye sí tés nyers
köz vet len sé gé től job bá ra men te sí tet ték. A kor szak sa já tos el lent mon dá sa,
hogy a ha ta lom egy sé gé nek el ve vál to zat lan, de meg je len nek azok a bel ső
el ha tá ro lá sok, konk rét nor ma tív esz kö zök höz va ló hoz zá ren de lé sek, ame -
lyek tük rö zik a po li ti kai kon szo li dá ci ót. Ugyan ak kor elég pu hák ah hoz,
hogy az ide o ló gi ai hi deg hul lám is mét éles fegy ver ré vál toz tas sa őket.
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Mi u tán a ha tó sá gi jog al kal ma zás lett az ügyé szi vizs gá la tok fő irá nya, a
jog sza bály ok ra tá masz ko dó te vé keny ség alap ja i ban tért el a tör vény te len -
sé gek éve i nek gya kor la tá tól. De adott ese tek ben le he tő ség nyílt a tisz tán
po li ti kai cél sze rű sé gi vagy ide o ló gi ai hasz ná lat ra. Az in téz mé nyi alá ve tett -
ség és a po li ti kai párt tal va ló kap cso lat ter mé sze te sta bil ma radt. A szo ci -
a lis ta tör vé nyes ség gya kor la tát az egypárti rend szer ben nem vá lasz tot ta
el in téz mé nyes kor lát a tör vény te len sé gek gya kor la tá tól, meg ma radt a po -
li ti kai hasz ná lat le he tő sé ge. A po li ti ka i lag nem kí vá na tos je len sé gek el le ni
kam pá nyok leg fel jebb jogiasabb for mát, jo gi le gi ti má ci ót kap tak. A szo ci -
a lis ta rend szer ben a vál to zá sok a for ra dal mi tör vé nyes ség től a szo ci a lis ta
jog ál la mi ság jel sza vá ig ter jed tek, de a po li ti kai for du la tok nak ki tett, köz -
vet len po li ti kai cé lok ra fel hasz nál ha tó in téz mény rend szer el vi leg sem jut -
ha tott a jog ál la mi ság ha tá rá ig. A vál to zá sok min dig vi szony la go sak ma -
rad tak: ki lép tek a Rá ko si-idő szak tör vény te len sé gei és a ká dá ri meg tor lá -
sok vi lá gá ból, de el ma rad tak azok az in téz mé nyes moz gá sok, ame lye ket
le he tet len né tett a szo ci a lis ta ha tal mi gé pe zet lé nye gi, el vi vál to zat lan -
 sága.

Bí ró sá gok
A bí ró sá go kat 1948 után az 1936-os szov jet al kot mány és az 1938-as bí ró -
sá gi tör vény min tá já ra ren dez ték át szer ve ze ti leg, a ha ta lom egy sé gé nek
el ve alap ján. Eb ből kö vet ke ző en az ál la mi és párt szer vek kel pár hu za mos
hi e rar chia jött lét re az igaz ság szol gál ta tás ban, amely meg kön  nyí tet te a
be avat ko zá sok, a be fo lyá so lás gya kor la tát. For má li san a mi nisz té ri u mi
be fo lyás köz vet len sé ge, va ló já ban a párt meg fe le lő szint je i nek ma ni pu lá -
ci ós po ten ci ál ja szá mol ta fel a jog szol gál ta tás au to nó mi á ját. A szo ci a liz -
mus épí té sé nek el ső idő sza ká ban az igaz ság szol gál ta tás is a gaz da ság és
a tár sa da lom át ala kí tá sá nak esz kö ze lett – a po li ti ka i lag irá nyí tott per en -
nek a kül de tés nek a meg je le né si for má ja. A kö vet kez mé nye nem pusz tán
a per ma nens meg fé lem lí tés volt – a közel lá tás el le ni bűn cse lek mé nyek, a
mun ka fe gyel mi ügyek tö me ge ket érin tet tek –, ha nem az is, hogy a for má -
lis irá nyí tá si szá la kon kí vül in téz mé nye sült az ál lam pol gár köz vet len ki -
szol gál ta tott sá ga a párt nak és az ál lam vé de lem nek. A ha ta lom egy sé gé -
nek el vé ből kö vet ke ző en a bí rói ha ta lom ré sze az ál la mi ha ta lom gya kor -
lás nak, nem mű kö dik más lo gi ka sze rint, a bí ró ság is te re pe az osz tály -
harc nak és az ide o ló gi ai meg győ zés nek. A kor szak ele jén, a kom mu nis ta
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ha ta lom gya kor lás ki épí té sé nek idő sza ká ban, az igaz ság szol gál ta tás ban
is meg tör tént a sze mély zet meg fe le lő sze lek ci ó ja, a po li ti kai meg bíz ha tó -
ság biz to sí tá sa a sze mély ze ti po li ti ka se gít sé gé vel. Az igazolóeljárások az
1080/1945. ME sz. ren de let alap ján kez dőd tek meg, majd az 1948. évi
XXII. tv. fel ha tal maz ta az igaz ság ügy-mi nisz tert, hogy a po li ti ka i lag meg -
bíz ha tat lan bí rá kat moz dít sa el és he lyez ze át a szer ve zet ből. Sú lyos kö -
vet kez mé nyek kel járt a hos  szan tar tó eg zisz ten ci á lis bi zony ta lan ság, hi -
szen a meg bíz ha tó ság és a szár ma zás alap ján va ló ap pa rá tus-át ala kí tá -
sok a hat van évek ele jé ig hú zód tak. Ami kor mind ez le zá rult, a bí rói kart
már nem az ál lás vesz tés, az el moz dí tás fe nye get te; a bí rák el moz dít ha tat -
lan sá gá nak ga ran ci á ját ko mo lyan le he tett ven ni min den po li ti kai ve szély
nél kül. Ek kor ra ugyan is a bí rói kar eg zisz ten ci á lis hely ze te alap ve tő en
meg vál to zott. Az ala csony jö ve de lem és presz tízs, az eh hez já ru ló vi szony -
lag je len tős mun ka idő-ked vez mény nö vel te a női mun ka vál la lók ará nyát,
nö vel te a fluk tu á ci ót és sta bi li zál ta a kont ra sze lek ci ót. A kor szak egyet len
szo ci o ló gi ai fel mé ré se, amely a jo gász fog lal ko zá sok de mog rá fi ai, tár sa dal -
mi stá tu sát vizs gál ta, egy ala csony jö ve del mű, a bü rok rá cia al só szeg men -
se i re ha son lí tó hely ze tet re giszt rált a bí rák ese té ben.10 Ez a tár sa dal mi
hely zet ön ma gá ban is ve szé lyez tet te az au to nóm jo gá szi mun ka, a füg get -
len ítél ke zés le he tő sé gét. Csak hogy ter mé sze te sen kö vet ke zett ab ból a po -
li ti kai, ál lam szer ve zé si elv ből, hogy az igaz ság szol gál ta tás, mint az egy sé -
ges ha ta lom ré sze, sem mi ben sem kü lön böz het az ál lam ap pa rá tus egyéb
ré sze i től. Az egye di jog al kal ma zó en nek az ap pa rá tus nak a leg al só szint -
je. A klas  szi kus szo ci a liz mus jog szol gál ta tás hoz va ló vi szo nyá ra jel lem ző,
hogy ide o ló gi a i lag az ügy vé di kar is a párt po li ti ká já nak szol gá la tá ban ál -
lott. Eb ben a te kin tet ben a po li ti kai szo rí tás eny hü lé sé vel a Ká dár-kor -
szak ban je len tős vál to zás kö vet ke zett be, el ső sor ban az ál lam pol gár ok tu -
laj don vi szo nya i nak meg vál to zá sa, a ké ső Ká dár-ko ri pol gá ro so dás foly -
tán. A jo gá szi fog lal ko zá si mo bi li tás azon ban csak na gyon szűk csa tor ná -
kon ke resz tül ha ladt, az ügy vé di pá lya is zárt, az ügy vé di kar lét szá má ban
kor lá to zott ma radt. Ez a tár sa dal mi igé nyek nö ve ke dé sé vel je len tős mo no -
pó li u mo kat és jö ve de lem több le tet ered mé nye zett az ügy véd ség szá má ra,
de to vább ron tot ta az „ál la mi” pá lyák megtartóképességét.

A szo ci a liz mus ál lam szer ve zé si el vé ből kö vet ke ző en a bí rói füg get len ség
el vi leg is kor lá to zott. Nem ér tel mez he tő úgy, mint az ál lam rend szer től és
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an nak cél já tól, eb ből kö vet ke ző en a párt ál tal meg ha tá ro zott po li ti kai
irány vo nal tól va ló füg get len ség. Ab ban azon ban, hogy en nek a po li ti ká -
nak a konk rét meg va ló sí tá sát mi lyen esz kö zök kel kény sze rí tik ki, a ma -
gyar or szá gi szo ci a liz mus je len tős vál to zá so kat pro du kált. At tól a feladat-
meghatározástól, hogy a bí ró ság a párt egyik ök le, vég re hajt ja an nak aka -
ra tát, a hi va ta los ide o ló gia is las san el ju tott ad dig, hogy bár az igaz ság -
szol gál ta tás a kom mu nis ta párt po li ti ká já nak vég re haj tá sát vé di, a konk -
rét ügy ben a bí ró le het füg get len. Nem me rült fel ko mo lyan so ha az a kér -
dés, hogy mi ként le het sé ges a még oly kor lá to zott füg get len ség, ha szá mon
kér he tő a po li ti kai szem pont.

Az igaz ság szol gál ta tás köz pon ti prob lé má ja: a szer ve zet és az ítél ke ző
bí ró füg get len sé ge a kül ső be fo lyá so lá sok tól. A klas  szi kus szo ci a liz must a
tör vény te len sé gek idő sza ka ként ír ják le a tör té ne ti ér té ke lé sek. Ér de mes
azon ban kü lönb sé get ten ni – és ez a dis tink ció nem ma gyar sa já tos ság,
ha nem min den dik ta tú rá ra igaz – a po li ti ka i lag re le váns ügyek és a hét -
köz na pi, a ha ta lom szá má ra ér dek te len jo gi te rü le tek, konf lik tu sok kö -
zött. A Rá ko si-kor szak ag resz  szív mó don po li ti zál ta át a hét köz na pi élet, a
ter me lés, a csa lá di vi szo nyok szfé rá it, és en nek meg fe le lő en tö me ge sen
szü let tek olyan bí rói íté le tek, ame lyek a köz vet len po li ti kai, ha tal mi szán -
dé kot szol gál ták ki. Mind azo nál tal még a dik ta tú ra leg ke gyet le nebb éve i -
ben is lé te zett a jog al kal ma zás po li ti ka men tes te rü le te, amely el vi leg le he -
tő vé tet te az au to nóm ér tel me zést, a rend szer től füg get len konf lik tus meg -
ol dást. Ezen az au to nó mi án per sze na gyot ron tott a tu da to san elő idé zett
kont ra sze lek ció, az eg zisz ten ci á lis fé le lem, hi szen a leg szű kebb kö rű au to -
nó mia gya kor lá sa is szak mai és em be ri fel ké szült sé get igé nyel. Mint is me -
re tes, a ká dá ri kon szo li dá ció egyik tu da tos és lát vá nyos ele me volt a pri -
vát vi szo nyok ból va ló ki vo nu lás. A po li ti kai ügyek kel fog lal ko zó bün te tő bí -
ró sá go kat el le pő meg tor lás igé nyek ki szol gá lá sá val pár hu za mo san a civi-
lisztikai, sőt a mun ka jo gi gya kor lat is depolitizálódott. Nem csak az ide o ló -
gi ai meg győ zés, a tár sa da lom át ala kí tá sá nak igé nye szo rult vis  sza, ha -
nem mind ezek nek a jo gi el já rá sok ban va ló tel je sí té se is. Ez nem azt je len -
ti, hogy szá mos eset ben ne tör tént vol na vis  sza élés a ha ta lom mal, ne be -
fo lyá sol ták vol na a jo gi el já rást a ha ta lom bir to ko sa i nak sze mé lyes ér de -
ké ben. De ezek az ese tek el vi leg kü lön böz nek at tól az ál la pot tól, amely ben
pél dá ul még a vá lás és a kö zös tu laj don meg osz tá sa is át po li ti zál ha tó volt.
A ká dá ri kon szo li dá ció ak ti vi zál ta a be fo lyá so lás kor rup ci ó sze rű lo gi ká -
ját, és a po li ti kai ügyek re szo rí tot ta a po li ti kai lo gi ká jú be avat ko zást. Ez
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utób bi nem kor lá to zó dott az 1956-os for ra da lom meg tor lá sá ra, sőt in téz -
mé nyi for rá sa is rög zült több év ti zed re. A Ko or di ná ci ós Bi zott ság mű kö dé -
sé ről Ré vész Bé la ku ta tá sai alap ján tu dunk.11 Ez a jog rend sze ren kí vü li,
po li ti kai tes tü let ér dem ben be ha tolt a bí ró ság éle té be, sőt a konk rét ítél -
ke zés te rü le té re, hi szen az el vi, jog po li ti kai, igaz ság ügyi prob lé mák meg -
tár gya lá sán, ja vas la tok meg fo gal ma zá sán kí vül meg ha tá ro zott ügye ket is
meg vi ta tott. A Ko or di ná ci ós Bi zott ság fel ada ta az volt, hogy az MSZMP KB
Ad mi niszt ra tív Osz tá lyán be lül meg tár gyal ja a jo gi, igaz ság ügyi prob lé má -
kat, a fegy ve res tes tü le tek kel, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat tal kap cso la tos
ügye ket, s meg szűr je a Po li ti kai Bi zott ság elé ke rü lő ja vas la to kat. Tag ja
volt az igaz ság ügy-mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter, a leg főbb ügyész, a Leg fel -
sőbb Bí ró ság el nö ke. Az 1957-től lé te ző szer ve zet hi va ta los meg bí za tá sa a
szo ci a lis ta tör vé nyes ség elő se gí té se volt, va ló já ban a köz vet len párt irá nyí -
tás csa tor ná ja lett. Fő tiszt vi se lő tag jai ter mé sze te sen egyéb ként önál ló an
dön töt tek, a párt köz pont ezen a csa tor nán ke resz tül sem uta sít hat ta őket,
de ez elé a bi zott ság elé kel lett vin ni az olyan ügye ket (bün te tő po li ti kai és
konk rét bűn ügye ket), ame lyek tisz tá zás ra szo rul tak. Ha nem ju tot tak dű -
lő re, a fel sőbb párt fó rum ok hoz kel lett for dul ni uk. A po li ti ka i lag re le váns
ügyek konk rét meg ol dá sát is itt kör vo na laz ták: el dönt het ték, hogy le gyen
vagy ne le gyen be lő lük bí ró sá gi ügy; sőt, hogy mi lyen tar tal mú vég ső meg -
ol dás kí vá na tos; ho gyan in téz zék ki emelt ká de rek vagy ro ko na ik ügye it.
Kü lön kér dés, mi ként le he tett eze ket és más, a párt leg fel ső fó ru ma in vagy
a me gyei párt köz pont ok ban meg fo gal ma zott óha jo kat az ítél ke ző bí ró fe lé
köz ve tí te ni. Er re szá mos le he tő ség adód ha tott, de hogy konk ré tan ho gyan
men nek a dol gok, az több nyi re nyo mon kö vet he tet len. Egy részt a kon ti -
nen tá lis jo gi ha gyo má nyok nak meg fe le lő en az igaz ság szol gál ta tást erős
hi e rar chia jel lem zi, amely ki szol gál ta tott sá got, le kö te le zett sé get, kar ri er -
nyo mást és igaz ga tá si esz kö zö ket te remt. Más részt en nek a hi e rar chi á nak
a fel ső szint jei (a me gyei bí ró sá gok el nö ké ig) a párt ha tás kö ri lis tán sze rep -
lő po zí ci ók ma rad tak a rend szer vál tá sig.

A Leg fel sőbb Bí ró ság ítél ke zést irá nyí tó, il let ve a jog ér tel me zés egy sé ges -
sé gét biz to sí tó sze re pe ki emelt po li ti kai fi gyel met és kö rül te kin tő ká der ki -
vá lasz tást tett szük sé ges sé. Az öt ve nes évek ben a po li ti kai élet kri mi na li -
zá lá sa és a tár sa da lom meg fé lem lí té se, az osz tály szem pont ok ér vé nye sí té -
se a jog sza bály ok ér tel me zé sé nek irá nyí tá sá val kön  nyebb nek bi zo nyult.
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A be is me rő val lo mást pél dá ul a bű nös ség meg ál la pí tá sa kor ügy dön tő -
ként ér té kel ték, és ez a leg fel sőbb bí rói szint köz ve tí té sé vel ter jedt el a
bün te tő bí ró sá gok gya kor la tá ban. A klas  szi kus jog el ve ket fi gyel men kí vül
ha gyó bün te tő po li ti ka, az ir ra ci o ná lis bün te té si té te lek itt kap tak kö vet he -
tő jo gi for mát, ki kény sze rít he tő konk rét meg ol dá so kat. Min den po li ti kai
hul lám köz vet le nül érin tet te az ítél ke zés irá nyí tá sát, nyo mot ha gyott a jog -
po li ti kán. En nek meg fe le lő en a tör vény sér té sek fel szá mo lá sá nak kí sér le -
te a Leg fel sőbb Bí ró sá gon is mun kát oko zott: az el vi dön té sek és a kol lé gi -
u mi ál lás fog la lás ok fe lül vizs gá la ta 1962-ig le zá rult. A Leg fel sőbb Bí ró ság
azon ban so ha nem sza ba dult meg a ki tün te tett po li ti kai fi gye lem től és bi -
za lom tól. Ez a bi za lom a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel után rög tön ab ban
ma ni fesz tá ló dott, hogy meg al kot ták a köz ér de kű ki fo gás in téz mé nyét, az -
az a Leg fel sőbb Bí ró ság ra bíz ták, hogy el dönt se, hasz nál ha tó-e az 1944
előt ti jog anyag, és el vé gez ze a po li ti kai-ide o ló gi ai de re gu lá ci ót. 

A jog al kal ma zá son be lül a bün te tő jog van a leg in kább ki szol gál tat va a
dik ta tú ra igé nye i nek, de a pol gá ri jog al kal ma zás sem men tes a köz vet len
ide o ló gi ai, po li ti kai be fo lyá sok tól. A di rekt terv uta sí tás ra épü lő gaz da ság -
irá nyí tás ha tá sa a vál la la tok kö zöt ti vi szo nyo kat, a ma gán ér dek illegitimi-
tása pe dig a ma gán fe lek kö zöt ti vi szo nyo kat tá vo lí tot ta el a klas  szi kus
civilisztika for má i tól. Az 1959. évi Ptk-kodifikáció, amely kez dő lé pés ként
ér té kel he tő a gaz dál ko dói és ma gán au to nó mia eman ci pá ci ó ja fe lé, igye ke -
zett a gya kor lat irá nyí tá sá ban is új la pot nyit ni: a ha tály ba lép te ten dő tör -
vény ere jű ren de let min den ko ráb bi el vi irány mu ta tást ha tá lyon kí vül he -
lye zett. Ám a dik ta tú ra leg dur vább ol da la i tól va ló meg sza ba du lás – a
rend szer ter mé sze té ből kö vet ke ző en – nem je len tet te a po li ti kai ha tá sok -
tól va ló meg sza ba du lást is. Nincs le he tő ség a po li ti ka i lag sem le ges jog po -
li ti kai irá nyí tás ra a kor lá to zott bí rói füg get len ség, a po li ti kai meg bíz ha tó -
ság ra épü lő ká der ki vá lasz tás és a ha ta lom egy sé gén ala pu ló szo ci a lis ta
ál lam szer ve ze ten be lül. Erő söd tek a szak mai ele mek, de nem tűn tek el a
po li ti ka i ak; ezek rész be ni el fe dé sé re, dog ma ti kai bu rok ba rej té sé re bi zo -
nyá ra nagy ener gi át for dí tot tak.

Kü lö nös je len tő sé ge van a vég re haj tó ha ta lom nak, azon be lül az ad mi -
niszt ra tív igaz ga tást ve ze tő igaz ság ügyi mi nisz té ri um nak. A mi nisz té ri um
azon túl, hogy a bí ró sá gok mű kö dé sé nek sze mé lyi és do lo gi fel tét ele it biz -
to sí tot ta, fi gye lem mel kí sér te az ítél ke zé si gya kor la tot, nem pusz tán a jog -
al ko tói fe le lős ség, ha nem a jog gya kor lat egy sé ges sé gé nek elő moz dí tá sa
ér de ké ben is. A bel ső igaz ga tás ban je len tős ha tal mi kon cent rá ci ót meg -
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tes te sí tő me gyei el nö kök ki vá lasz tá sa és ki ne ve zé se (a párt szer vek kel va -
ló kon zul tá ció után) biz to sí tot ta a szer ve zet egé szé nek lo ja li tá sát. A me -
gyei el nök az egy sze mé lyi fe le lős igaz ga tá si és szak mai ve ze tő, en nek meg -
fe le lő en a mi nisz té ri u mi irá nyí tás és min den egyéb kül ső be fo lyá so lá si le -
he tő ség is raj tuk ke resz tül tör tén he tett. A konf lik tus men tes mű kö dést a
po li ti kai ká der ki vá lasz tás és a fo lya ma tos, in for má lis kap cso lat tar tás tet -
te le he tő vé. Az öt ve nes évek tör vény te len sé ge i nek ta pasz ta la tai mi att, a
ká dá ri kon szo li dá ció után, nem na gyon le he tett a köz vet len po li ti kai pa -
rancs osz tás sal pró bál koz ni; cél ra ve ze tőbb volt a kö zös va cso rá kon, va dá -
sza to kon, egyéb rep re zen ta tív ese mé nye ken ba rá ti an meg be szél ni az ak -
tu á lis prob lé má kat. A ko ráb ban em lí tett Ko or di ná ci ós Bi zott ság hoz ha -
son ló, ke vés bé for ma li zált esz köz a „me gyei ko or di ná ci ós ér te kez let”, ahol
az igaz ság szol gál ta tás me gyei ve ze tő in kí vül az ál lam igaz ga tás he lyi ve ze -
tői és a párt is kép vi sel tet te ma gát. Ab ban a gon dol ko dá si és szer ve ze ti sé -
má ban, amely ben a párt ál tal irá nyí tott egy sé ges ál lam ha ta lom nak egy -
for mán ré sze az ügyész ség, a bí ró ság, a me gyei vég re haj tó bi zott ság és a
né pi el len őr zés he lyi szer ve, szó ba sem jö he tett a po li ti kai, szak mai esz -
me cse rék prob le ma ti kus sá ga. Igaz ugyan, hogy a me gyei bí ró ság el nö ke
igaz ga tá si ér te lem ben a mi nisz té ri um alá ren del je volt, de a rend szert el ső -
sor ban nem az igaz ga tá si alá ren de lő dés, ha nem a po li ti kai meg bíz ha tó -
ság és a kap cso lat rend szer mű köd tet te.

A bí rói füg get len ség má sik di men zi ó ja, az ítél ke ző bí ró au to nó mi á ja e
mi att a szer ve ze ti meg ol dás és po li ti kai kör nye ze te mi att csak cson ka,
erő sen kor lá to zott le he tett. A konk rét ítél ke zés köz vet len be fo lyá so lá sa po -
li ti ka i lag nem kí vá na tos sá, nyil vá no san vál lal ha tat lan ná vált, de nem is
volt rá szük ség. A szer ve ze ti, struk tu rá lis ki szol gál ta tott sá gok rend sze re
meg ma radt: a lo já lis ve ze tő igaz ga tá si esz kö zei, a bí rói pá lya ala csony
presz tí zse kö vet kez té ben sta bi li zá ló dott kont ra sze lek ció, a füg get len ség
el vi relativizálása, az el vi irá nyí tás ha té kony ér vé nye sí té si le he tő sé gei pe -
dig a bí ró sá gi hi e rar chi á ban ös  szes sé gé ben je len tő sen kor lá toz ták az ítél -
ke zés au to nó mi á ját. Ez a Ká dár-kor szak ban vé gig szin te sem mit nem vál -
to zott, amen  nyi ben igen, az az ér tel me zé si ha ta lom hasz ná la tá nak né mi
el moz du lá sa le he tett. En nek azon ban ép pen az ítél ke zők sú lyos kont ra -
sze lek ci ó ja, a bí rói sze rep má sod la gos sá ga volt a ha té kony aka dá lya.
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El já rás jo gi esz kö zök

Az igaz ság szol gál ta tás mű kö dé sé nek szer ve ze ti ke re te ket adó igaz ga tá si
vi szo nyo kon túl az el já rást sza bá lyo zó tör vé nyek hat nak leg in kább a jog -
al kal ma zó min den nap ja i ra. Mind a bün te tő-, mind a pol gá ri el já rás ban
meg je len tek a po li ti kai vál to zá sok. A bün te tő el já rás a hi va ta los ide o ló gia
egyik leg tar tó sabb és leg kár té ko nyabb el vé nek, az ob jek tív igaz ság tel jes
fel tá rá sá nak köz vet len meg va ló sí tá sát cé loz ta. En nek meg fe le lő en a jog al -
ko tó a nyo mo zó el vű (inkvizitórius) el já rást in téz mé nye sí tet te, amely le he -
tő vé tet te a to tá lis ál la mi ha ta lom igé nye i nek ér vé nye sí té sét a po li ti ka i lag
de fi ni ált igaz ság ke re sé sén ke resz tül. Ez zel a szo ci a lis ta el já rás jog je len -
tő sen el tá vo lo dott a 20. szá zad má so dik fe lé ben már ál ta lá nos kon ti nen -
tá lis, ve gyes (vád el vű és inkvizitórius ele me ket is tar tal ma zó) el já rá si ha -
gyo mány tól. A szov jet tí pu sú in téz mé nyek az 1951. évi III. tör vén  nyel épül -
tek be hos  szú táv ra a bün te tő el já rás ba, s kap tak tör vé nyi ala pot a kor lá -
to zott vé dői jo gok. Be fe je ződ tek a szer ve ze ti át ala kí tá sok is, elő re ha ladt a
sze mély zet drasz ti kus le cse ré lé se, ki ala kul tak a jog al kal ma zás sa já to san
dik ta tó ri kus vi szo nyai. A po li ti kai meg tor lá sok el já rá si alap ját a ka to nai
rög tön bí rás ko dás ról szó ló 1956. évi 22. tör vény ere jű ren de let te rem tet te
meg, majd különtanácsokat lé te sí tet tek. A Ká dár-kor szak tör té ne tét a
bün te tő el já rás fej lő dé se szem pont já ból a ter hel ti, vé dői jo gok las sú eman -
ci pá lá sa, az inkvizitórius ele mek rész le ges hát tér be szo ru lá sa, a vád el vű
el já rá si ele mek meg je le né se jel le mez te. A kor szak ele jé nek tör vény mó do -
sí tá sa (1962. évi 8. tvr.) még a bün te tő tör vény könyv ál tal meg kö ve telt vál -
to zá so kat épí tet te be, de meg kez dő dött a vé de lem jo gá nak ga ran tá lá sa is.
A hat va nas évek ele jé től egy re in kább a nyo mo za ti sza kasz vált a dön tő
elem mé. Túl sú lyos ma radt ugyan az inkvizitórius el já rás, de a vád el vű el -
já rá si elv is be épült. A ha tó sá gok szignalizációs kö te le zett sé ge a meg elő -
zés ha té kony sá ga ér de ké ben ke rült had rend be, a dif fe ren ci á lat lan, a bí ró -
ság tól is bűn ül dö zést el vá ró ide o ló gia je gyé ben. A het ve nes évek ele jén is -
mét a Btk. 1971-es mó do sí tá sa kényszerítette ki az el já rás jog kor sze rű sí -
té sét.

Két ség kí vül je len tős vál to zás a vé dői jo gok bár mi lyen ga ran ci á ja a nyílt
tör vény te len sé gek gya kor la tá hoz ké pest: óri á si kü lönb ség van a kon cep -
ci ós pe rek, a bru tá lis meg tor lás pe rei és a kon szo li dált szo ci a lis ta rend -
szer bün te tő pe rei kö zött. Ezek a vál to zá sok azon ban nem az el já rás jo gi
kodifikáció, ha nem a po li ti kai vál to zá sok kö vet kez té ben je len tek meg a
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bün te tő el já rás ban. Tar tós nak bi zo nyult vi szont az a men ta li tás, hogy az
el já rás el sőd le ges cél ja az el kö ve tő meg bün te té se, az az eta tis ta alap ál lás,
hogy az egyé ni jo go sult sá gok meg sér té se nem szá mít, hi szen a né pi ál lam
cél ja a kollektívum jó lét ének, biz ton sá gá nak meg te rem té se, a szo ci a liz -
mus vív má nya i nak vé del me. Ön ma gá ban az is szá mot te vő elő re lé pés
azon ban, hogy a nyo mo zás köz pon ti sze re pe mel lett a bí ró sá gi sza kasz -
ban is erő söd tek a ga ran ci á lis jel le gű for ma li tá sok. A szo ci a lis ta jog rend -
szer re jel lem ző, hogy a min den nap ok ban az eny hü lés vagy a szi go ro dás
hul lá ma it a po li ti kai erő vi szony ok és a szo ci a lis ta tör vé nyes ség ide o ló gi ai
ér tel me zé se job ban meg ha tá roz ta, mint az el já rás jog fej lő dé se.

A ki sebb köz vet len po li ti kai je len tő sé gű pol gá ri el já rás jog el ső, in téz -
mény épí tő sza ka sza szin tén a szov jet min tát kö vet te, amely ben a köz pon -
to sí tó szán dék do mi nált. De a Ká dár-kor szak leg ele jén le he tő vé vált az et -
től va ló el moz du lás. A po li ti kai igé nyek tá vo labb ke rü lé se, a rész le ges
depolitizálódás le he tő vé tet te, hogy az 1954-es tör vény mó do sí tás hoz ké -
pest az 1957. évi VIII. tör vén  nyel be kö vet ke ző újabb át fo gó mó do sí tás ra ci -
o ná lis jog tech ni kai vál toz ta tá sok kal kon szo li dál ja az el já rást, és le tér jen a
szov jet min tát kény sze rű en má so ló jog al ko tás út já ról.12 Jel lem ző el já rás -
jo gi in téz mény a Leg fel sőbb Bí ró ság el nö ké nek és a leg főbb ügyész nek tör -
vé nyes sé gi óvást kez de mé nye ző jo ga, a per újí tá si ké re lem meg en ged he tő -
sé ge fe let ti dön tés. Ezek, az ügyé szi fel leb be zé si óvás sal együtt, az ál lam -
pol gár jog or vos la ti jo gá nak je len tős kor lá to zá sa mel lett a jog gya kor lat ala -
kí tá sá nak esz kö zei is vol tak. Ké sőbb a Leg fel sőbb Bí ró ság el nö ké nek per -
újí tás sal kap cso la tos ha tás kö re meg szűnt, de az el nök bár mi kor a Leg fel -
sőbb Bí ró ság ha tás kö ré be von ha tott fo lya mat ban le vő ügyet, s er re a leg -
főbb ügyész is ja vas la tot te he tett. Az 1973. évi 1. tv. 26. § 3. be kez dé se sze -
rint: „A Leg fel sőbb Bí ró ság el nö ke má sod fo kú el já rás ra ki vé te le sen bár -
mely ügyet a Leg fel sőbb Bí ró ság ha tás kö ré be von hat.” A 34.§ (4) még in -
kább ki bő ví ti az ügy el vo nás le he tő sé gét: „A Leg fel sőbb Bí ró ság a leg főbb
ügyész in dít vá nyá ra az il le té kes bí ró ság he lyett azo nos ha tás kö rű más bí -
ró sá got je löl ki, ha ezt az ügy elő ké szí té se, a bi zo nyí tás fel vé tel ének meg -
kön  nyí té se vagy más fon tos ér dek nyo ma té ko san in do kol ja.”

A Ká dár-kor szak ban az jel le mez te a bí ró sá gi el já rá so kat, hogy a ci vil vi -
ták las san le sza kad tak a po li ti kai-ide o ló gi ai kény sze rek ről. Egy re ke vés bé
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volt ér tel me a tisz tán ide o ló gi ai ér ve lés nek; ez zel pár hu za mo san egy re in -
kább ér vé nye sül tek a szak mai, jo gá szi meg fon to lá sok, ame lyek nek egy
idő után in kább a sze mé lyi ös  sze té tel volt az aka dá lya, mint sem a jog sza -
bá lyi hát tér. Lé nye ge sen kü lön bö zött et től a bün te tő el já rás fej lő dé se: el ső -
sor ban a meg tor lá sok el hú zó dá sa, a po li ti kai jel le gű ként ér tel me zett bűn -
cse lek mé nyek ki emelt ke ze lé se mi att. De a bün te tő el já rás mű köd te tői
szá má ra is las san evi den ci á vá vált, hogy az igaz ság szol gál ta tás nak van -
nak a po li ti kai rend szer től füg get len, az ide o ló gi ai cé lok kal ös  sze nem füg -
gő ele mei. Igaz vi szont, hogy ezt a kap cso la tot bár mi kor ak ti vi zál ni le he -
tett, az át po li ti zált ság lo gi ká ja nem halt ki. Er re, ter mé sze té nél fog va, a
bün te tő el já rás al kal ma sabb.

A pol gá ri el já rás te rü le tén a gaz da sá gi re form és az új gaz da ság irá nyí -
tás sal ös  sze füg gő al kot mány re form (1972. évi I. tv.) ho zott újabb ér zé kel -
he tő vál to zást. Mind a bí ró sá gi szer ve ze ti tör vény (1972. évi IV. tv.), mind
az ügyész ség ről szó ló tör vény (1972. évi V. tv.) mó do sult, és új el já rá si mó -
do sí tás is élet be lé pett (1973. évi I. tv.). Ös  szes sé gé ben az el já rás egy sze -
rűb bé és gyor sab bá vá lá sát cé loz ta a vál to zá sok több sé ge; ez (és az ítél ke -
zés ben va ló la i kus rész vé tel, az ül nök rend szer fe les le ges sé gé nek fel is me -
ré se) ve ze tett az egyes bí ró in téz mé nyé nek vis  sza ál lí tá sá hoz. Ide o ló gi ai,
nyel vi ér te lem ben ér de kes mó do su lás, hogy a tör vény al ko tó im már nem a
szo ci a lis ta or szá gok gya kor la tá ra hi vat ko zott, ha nem klas  szi kus ha zai és
kon ti nen tá lis ha gyo mány ból szár ma zó in téz mé nyek kel igye ke zett ki elé gí -
te ni a mo der nebb gaz dál ko dás és for gal mi vi szo nyok igé nye it, amen  nyi re
le het, ide o ló gi a i lag sem le ge sen. Ezek kel és az 1972. évi 26. sz. tör vény ere -
jű ren de let tel, amely az ügyész pol gá ri per be li rész vé tel ét szű kí tet te, a
rend szer vál tá sig le zá rult az el já rás jo gok kon cep ci o ná lis mó do sí tá sa. Nem
si ke rült töb bé az egy sze rű sí tés és gyor sí tás, és kü lö nö sen nem az ál lam -
pol gá ri jo gok ér de ké ben re for mál ni az igaz ság szol gál ta tást. Meg ma radt a
szo ci a lis ta rend szer spe ci fi ku ma ként a per be li fe lek pas  szi vi tás ra kény -
sze rí té se, ren del ke zé si jo guk cson kí tá sa, a bí rói ak ti vi tás, a bí ró tól el várt
ob jek tív igaz ság. Eb be a lo gi ká ba nem fért be le, hogy az ál lam pol gár ok sa -
ját ér de ke ik kép vi se le té ről a per fo lya mán is ma guk dönt se nek, s így az
ügy ura i vá le gye nek. Ter mé sze te sen az al kot má nyos ga ran ci ák gyen ge sé -
ge, gya kor la ti ér vé nye sít he tő sé gük aka dá lyai is tar tós ele mei vol tak a szo -
ci a lis ta rend szer nek. Ilyen for mán sú lyos gát jai ma rad tak a bí rói sze rep -
fel fo gás vál to zá sá nak. Az öt ve nes évek dur va tör vény sér té se i nek ta pasz -
ta la tai csak rész ben vál hat tak el ha tá ro ló dást ki vál tó re fe ren ci á vá. Eb ben
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min den bi zon  nyal sze re pet ját szott a tör vény te len sé gek ter mé sze te: a jog -
al kal ma zói, jog ér tel me zői ak ti vi tás, amely ki szol gál ta a leg dur vább po li ti -
kai cé lo kat is. Ki rály Ti bor ös  szeg ző mon da ta er ről a fe le lős ség ről szól:
„Tisz tes sé ges jog al kal ma zás mel lett azon ban még egy ilyen, ga ran ci á lis
szem pont ból erő sen ki fo gá sol ha tó tör vény nek sem kel lett vol na ah hoz ve -
zet nie, ami bün te tő-igaz ság szol gál ta tás cí mén az öt ve nes évek ben zaj -
lott.”13

Az 1972. évi IV., úgy ne ve zett bí ró sá gi tör vény a szer ve ze ti ke re te ket a
kor szak egé szé re jel lem ző en sta bi li zál ta, lé nye ges, kon cep ci o ná lis vál to zá -
so kat nem ve ze tett be. De a gaz da sá gi re form nak meg fe le lő en a gaz da sá gi
és mun ka ügyi dön tő bi zott sá go kat meg szün tet te, át ala kí tot ta az ügyész -
ség sze re pét, amely ez után már nem el len őriz te a bí ró sá gi el já rást, ha nem
csak részt vett ben ne. A fon tos vál to zá sok a po li ti kai rend őr ség sze re pé -
nek vis  sza szo ru lá sá ban, a köz vet len párt irá nyí tás gyen gü lé sé ben volt ér -
zé kel he tő.

A po li ti kai be fo lyá so lás min tá za tai
A Ká dár-kor szak leg szem be öt lőbb sa já tos sá ga az igaz ság szol gál ta tás és a
po li ti ka vi szo nyá ban az, hogy a po li ti kai be fo lyás az ál lam el le ni bűn cse -
lek mé nyek egy re szű kü lő kö ré re és a gaz da sá gi bün te tő ügyek re hú zó dik
vis  sza. A po li ti ka te hát nem vo nult ki tel je sen a jog szol gál ta tás ból, a vis -
sza hú zó dás vi szony la gos ma radt, de a jog szol gál ta tók au to nó mi á ja még is
je len tő sen emel ke dett, sőt egy re több mód nyílt a köz vet len be fo lyá so lá sok
el le ni vé de ke zés re. A kor sza kot nem a meg ren delt íté le tek, a bí rót köz vet -
le nül be fo lyá so ló dön té sek jel lem zik, ha nem a mond va csi nált ok kal in dí -
tott el já rá sok, a szer ve ze ti ki szol gál ta tott sá got ki hasz ná ló ki sebb ma ni pu -
lá ci ók (ügyek ki osz tá sa, ju tal ma zás, ked vez mé nyek meg vo ná sa) és a szer -
ve zet ben min dig je len lé vő lo ja li tás ak ti vi zá lá sa.

A ki szol gál ta tott ság hoz ve ze tő, ala csony presz tí zsű és kont ra sze lek tált
jo gá szi fog lal ko zás a po li ti kai le he tő ség meg je le né se ese tén sem ké pes az
ön vé de lem re; ter mé sze tes sé vá lik az el várt igé nyek ki szol gá lá sa. A bü rok -
ra ti kus sze rep tu dat a kon ti nen tá lis ha gyo mány ré sze, de ezt jó val meg ha -
la dó mér ték ben vált jel lem ző vé az önál ló dön té si fe le lős ség hi á nya, az at -
tól va ló me ne kü lés. A pre ce dens ha tás hi va ta los til tá sa, az ügyé szi „fel -
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ügye let”, az igaz ga tás fel sőbb ren dű sé ge, az ala csony szin tű jog sza bály ok
do mi nan ci á ja ha té ko nyan kör be épí tet te az el bá tor ta la ní tott jog al kal ma -
zót, és meg szi lár dí tott egy olyan rend szert, amely prob lé mát lan ma radt a
po li ti kai ve ze tés kon zer va tív jai szá má ra is.

Ez a prob lé mát lan ság adott te ret a gaz da sá gi re form el len fe le i nek, hogy
új ra kri mi na li zál ják a gaz da sá gi éle tet, s ak kor is be fo lyá sol has sák a gaz -
da sá gi sze rep lők mo ti vá ci ó it, dön té se it, ha konk ré ten nem avat koz nak be.
A ra ci o ná lis pi a ci vi sel ke dés koc ká za tai kö zött sze rep lő bün te tő el já rás sú -
lyo san kor lá toz ta a gaz dál ko dói önál ló ság ra épü lő re form ha tá sa it. Egy
olyan rend szer ben, amely ben az el já rá sok in dí tá sa kor je len tős a nem in -
téz mé nye sí tett po li ti kai vagy sze mé lyes kap cso la tok sze re pe, vagy azok
ép pen el ma rad nak, a nyo mo za ti vagy per be li cse lek mé nyek ki szá mít ha -
tat la nok. Eb ben a rend szer ben sem fa ir el já rás ra, sem a tör vény előt ti
egyen lő ség re, sem más alap el vek ér vé nye sü lé sé re nem le he tett biz ton szá -
mí ta ni. Az el vi leg lé te ző jo go sult sá gok kép mu ta tó tá mo ga tá sa mel lett a jog
hét köz na pi gya kor la ta csak rész ben tet te zá ró jel be, szo rí tot ta vis  sza a jog
ide o ló gi ai ré te gét, az bár mi kor elő ve he tő fegy ver, az ar ze nál ré sze ma radt.
A gaz da sá gi re form nagy di lem má ját a jog al kal ma zás nem old hat ta fel.
Egy hi e rar chi kus tu da tú, ki szol gál ta tott ság hoz szo kott, irá nyít ha tó jog al -
kal ma zói ap pa rá tus sal ho gyan mű köd tet he tő a jog na gyobb sze re pé re
épü lő re form, amely az áru for ga lom biz ton sá gát kí ván ja meg va ló sí ta ni, ha
köz ben nem szá mol ják fel a po li ti kai-ide o ló gi ai és sze mé lyes be fo lyá so lá -
sok le he tő sé ge it? Pa ra dox mó don a gaz da sá gi re form a tár sa dal mi kon -
szo li dá ció és le gi ti má ció je len tős esz kö zé nek bi zo nyult, de a párt irá nyí -
tás hoz va ló ra gasz ko dás a jog al kal ma zás te rü le tén is szű kí tet te a le he tő -
sé ge ket.

A szo ci a liz mus el ső kor szak ára jel lem ző nyílt bru ta li tás a meg tor lás le -
zá ru lá sá val je len tő sen eny hült. A Ká dár-kor sza kot a rend őr ség in for má ci -
ós mo no pó li u ma, a ha ta lom kü lön bö ző szeg men se i nek for má lis és in for -
má lis kap cso lat rend sze re, eb ben és a ká der ki vá lasz tás ban a párt szer vek
köz pon ti sze re pe jel le mez te. Az 1960-as évek má so dik fe lé ben va ló ban mó -
do sult a po li ti ka és a jog al kal ma zás vi szo nya, a jog hoz va ló ál ta lá nos vi -
szony vál to zá sá val pár hu za mo san. A jog már nem a leg fon to sabb ha tal mi
esz köz, al kal ma zá sa is ki ke rül a min den na pi po li ti kai fi gye lem alól. Ez a
mó do sult vi szony tet te le he tő vé a vi szony la gos depolitizálódást. He lyé re
lé pett a ra di ká lis ir re le van cia: nem a bí ró sá gon dől nek el iga zá ból az
ügyek, a bí ró sá gi el já rás csak ki egé szí tő esz köz, ha ilyen dra ma tur gia
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szük sé ges. Kü lö nö sen a gaz da sá gi re form meg in du lá sá val, de szá mos te -
rü le ten azt meg elő ző en is, nö ve ke dett a nor ma tív sza bá lyo zás, a for má lis
ra ci o na li tás sze re pe. En nek azon ban sú lyos korlátai is vol tak, kö zöt tük az
egyik a jog al kal ma zás fö löt ti gyám ko dás meg ma ra dá sa.

Ha a „lé te ző szo ci a liz mus” ál la mi be ren dez ke dé sét, ha tal mi ide o ló gi á ját
néz zük, a jog alá ve tett sze re pe, a jo gi instrumentalizmus (esz köz jel leg), a
normativizmus meg le he tő sen sta bil ma radt. A jog egé sze az ál la mi szer -
vek dön té se i ben él, a szer ve zet rend szert cent ra li zált ság, bü rok ra ti kus ko -
or di ná ció jel lem zi. A jog ha té kony ha ta lom kon zer vá ló erő, a jog al kal ma -
zás is köz vet le nül e cél szol gá la tá ban áll. Azt, hogy ezen be lül men  nyi re
jel lem ző a konk rét po li ti kai cé lok ki szol gá lá sa, a po li ti kai ve ze tő gar ni tú ra
ép pen ak tu á lis ál la po ta szab ja meg, rend szer szin tű aka dá lya nincs.

Min den in téz mé nyes vál to zás ér té ke, tény le ges tár sa dal mi ha tá sa a jog -
al kal ma zó ál la po tá tól függ. A bí rói jog al kal ma zás nak a jog rend szer re gya -
ko rolt ha tá sát dön tő en be fo lyá sol ta, hogy el vi je len tő sé ge erő sen kor lá to -
zott volt. Erő sí tet te ezt a súly ta lan sá got a jog al kal ma zói mun ka meg be -
csü lé sé nek hi á nya és az ez zel ös  sze füg gő sze mély ze ti gyen ge ség. Mind -
ezek kö vet kez mé nye az íté le tek vég re hajt ha tat lan sá ga, a jog is me re té nek
hi á nyos sá gai, a bí rói íté let presz tí zsé nek gyen ge sé ge volt. Sem a jo gi ren -
de zés el is mert sé gé nek gyen ge sé ge, sem a jog al kal ma zói kva li tá sok el ha -
nya go lá sa nem ma radt kö vet kez mé nyek nél kül a bí rói sze rep fel fo gás ra,
men ta li tás ra. Az ilyen tí pu sú nem in téz mé nyes sa já tos sá gok nak van a
leg tar tó sabb, rend sze re ket túl élő ha tá sa. A rend szer vál tás előtt né hány
év vel ezt a sú lyos men tá lis le ma ra dást tet te szó vá Só lyom Lász ló a bü rok -
ra ti kus, au to nó mi á ját vesz tett bí rói kart is érin tő kri ti ká já ban.14 Min den
nem til tott cse lek vés sza bad, ha a jog al kal ma zá sá ra hi va tot tak is így gon -
dol ják. A ká dá ri szo ci a liz mus még nem en nek a li be rá lis sza bad ság fel fo -
gás nak az idő sza ka, de a le he tő sé gek meg va ló su lá sá nak több aka dá lya
van a jog min den na pi ér vé nye sü lé sé ben, a sze rep fel fo gá sok ban, a jo gá szi
hi va tá sok örö költ ru tin ja i ban, mint a for má lis jog ban. Az ál lam pol gár stá -
tu sá nak leg ér zé ke nyebb ele me, az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog pél dá ul el vi -
leg lé te zik, a gya kor lat ban ki kény sze rít he tet len. Min den ál ta lá nos jog elv,
abszt rakt mó don meg fo gal ma zott jo go sult ság csak olyan szer ve ze ti kör -
nye zet ben ér vé nye sül het, amely el tá vo lo dik a hi va ta li en ge dé lye zés gya -
kor la tá tól. Az a jog ág is, amely ter mé sze té nél fog va a leg in kább ke rült ki a
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köz vet len po li ti kai gyám ko dás alól, a jog al kal ma zói gya kor lat ban be le ra -
gadt a kis pol gá ri vi szo nyok ba. Az au to nó mi á nak az in tim szfé rá ra kor lá -
to zá sa, a tu laj don sza bad sá gá nak a kor lá to zott sze mé lyi tu laj don ra szo rí -
tá sa a kis pol gá ri szükségletkielégítés tyúk pe re i hez szok tat ta a jog al kal -
ma zót; eh hez volt szab va önál ló sá ga, an nak ha tá rá ig ért jog ér tel me zé si
haj lan dó sá ga. Kul csár Kál mán vizs gá la ta sze rint a het ve nes évek kö ze pén
az ös  szes el ső fo kú pol gá ri per több mint ne gye de há zas sá gi per, több mint
20%-a gyer mek tar tá sa irán ti per, az újí tás sal és a sze mély hez fű ző dő jo -
gok ös  szes sé gé ben a pe rek 0,25%-át érik el. A klas  szi kus áru for ga lom hoz
és tu laj don vi szony ok hoz kap cso ló dó pe rek ará nya is ala csony: a tu laj don -
jog gal kap cso la tos a per be li igé nyek 4%-a, csak úgy mint a bir tok vé del mé -
vel kap cso la tos pe rek. Az ös  szes kö tel mi (szer ző dé ses) vi szony ból szár ma -
zó pe rek ará nya alig ha lad ja meg a 10%-ot.15 Ilyen kö rül mé nyek kö zött ki
sem ala kul ha tott a sze mély au to nó mi á ját biz to sí tó jog al kal ma zás gya kor -
la ta. Azért sem, mert a leg több el vi és jog ér tel me zé si vál to zást igény lő gaz -
da sá gi re form a klas  szi kus pol gá ri jog al ko tá son és igaz ság szol gál ta tá son
kí vül, a gaz da ság ál lam igaz ga tá si vi szo nya i ban zaj lott. Ezért fel ké szü let le -
nül ér te a jog al kal ma zót az a né hány per, amely a meg vál to zott gaz da sá gi
élet ből még is át ke rült a bí ró sá gok zárt vi lá gá ba. Eb be a kis pol gá ri vi lág ba
nem fér el a re la tív vál lal ko zói sza bad ság és tu laj do ni kö vet kez mé nye, a
tu laj don nal kap cso la tos igé nyek le gi ti mi tá sa. Az év ti ze dek so rán nőtt a bí -
rói au to nó mia a gya kor lat ban is, de a szem lé le ti vál to zá sok ki kény sze rí té -
sé ig nem ju tott el. „Az igaz ga tás – tel jes jóhiszemmel – nem is szá mol az -
zal, hogy a bí ró ság az ő ügye i be be le szól hat. És a bí ró ság vol ta kép pen nem
is akar: a ha gyo má nyos pol gá ri kis vi lág mo dell jé be ne ve lő dött be le; nem
tart ja ma gát kom pe tens nek a pe res fe lek va gyo ni vi szo nya in túl nyú ló, il -
let ve egy ál ta lán na gyobb hor de re jű dön té sek ho za ta lá ra. Az íté let tel az
adott jog vi ta vé gé re akar pon tot ten ni, nem pe dig szé le sebb tár sa dal mi fo -
lya ma tok ala kí tó já vá len ni.”16
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A gaz da ság jo gi sza bá lyo zá sa a szo ci a liz mus ban. 
A re for mok és a jog

Gaz da ság irá nyí tás és bü rok rá cia

A szo ci a lis ta terv gaz da ság ok tör té ne te a fo lya ma tos re form kény sze rek
tör té ne te, amely ben a jo gi sza bá lyo zás mint esz köz sa já tos sze re pet tölt
be. Az el múlt fél év szá zad tör té ne tét a po li ti kai, gaz da sá gi, jo gi és tár sa dal -
mi vál to zá sok egy más sal ös  sze füg gő fo lya ma tai jel lem zik. Mi vel a rend -
sze rek vál to zá si üte me el té rő, ha tá sok és el len ha tás ok kü lön bö ző ki me ne -
te lű so ro za ta it ész lel het jük egy-egy or szág gaz da ság- és tár sa da lom tör té -
net ében. Né hány mé lyen gyö ke re ző struk tu rá lis jel lem ző a szo ci a lis ta kor -
szak után is be fo lyá sol ja e tár sa dal mak sor sát. A kom mu nis ta mo dell
olyan sa já tos sá go kat épí tett be, vagy erő sí tett fel, ame lyek a po li ti kai és
gaz da sá gi rend szer vál tás sal sem ik tat ha tók ki, mó do su lá suk hoz több idő
szük sé ges. A szo ci a lis ta gaz da ság sza bá lyo zá sa a jo gi rend szer egyik leg -
bo nyo lul tabb te rü le te és a szo ci a lis ta tá bo ron be lül leg mar kán sabb el té -
ré sek for rá sa volt. Ezért ér de mes a ma gyar szo ci a liz mus tör té ne té nek má -
so dik, úgy ne ve zett re form kor sza ká ra fi gyel ni. Szá mos je len tős mó do su lás
kö vet ke zett be a jog rend szer egyéb ré sze i ben is, még is jel lem ző en ez a szfé -
ra mu tat ja leg in kább a jo gi sza bá lyo zás le he tő sé ge it és el lent mon dá sa it.

A terv uta sí tá sos rend szer nyil ván va ló vál sá ga so ro za tos re for mo kat
kényszerített ki a kom mu nis ta ál la mok ból. Ezek a mó do sí tá sok azon ban
se hol sem ér ték el ki tű zött cél ja i kat, se hol nem fej lőd tek ko he rens és sta bil
rend szer ré; meg ma rad tak a vál ság szül te, bi zony ta lan lé pé sek szint jén,
ame lye ket bár mi kor fel le he tett ál doz ni rö vid tá vú po li ti kai vagy gaz da ság -
po li ti kai cé lok ol tá rán. Ám a kis lé pé sek is szét zi lál ták, mó do sí tot ták az ere -
de ti di rekt uta sí tás ra épü lő terv gaz da sá got an  nyi ra, hogy je len tős te rü le te -
ken vis  sza for dít ha tat lan vál to zá sok kö vet kez tek be. Eb ben a fo lya mat ban a
ma gyar gaz da sá gi re form „atyái” me rész ked tek a leg mes  szebb. De a ma -
gyar re form sor sát is meg ha tá roz ta a szo ci a lis ta gaz da sá gok át ala kí tá sá -
nak alap el lent mon dá sa: a vál ság me ne dzse lés kény sze re hív ta élet re, er re
azon ban a köz pon ti be avat ko zás és nem a pi a ci ele mek a leg al kal ma sab -
bak.17 A rö vid tá vú prob lé mák meg ol dá sá ra fel hasz nált esz kö zök kez det től
fog va aka dá lyoz ták a pi a ci me cha niz mu sok ér vé nye sü lé sét. A terv uta sí tá -
sos rend szer élet ké pes sé gét az ál la mi ap pa rá tus ha ta lom őr ző különérde-
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kei, meg ha tá ro zó elit cso por tok sta bi li tás igé nye erő sí tet te, az vi szont ele ve
ga ran tál ta, hogy a szo ci a lis ta gaz da ság re form ját komp ro misz  szu mok, kö -
vet ke zet len sé gek, be épí tett fé kek és rész le ges ség jel le mez te. A leg több szo ci -
a lis ta ál lam nem is pró bál ko zott tény le ges pi a ci re for mok kal, meg elé ged tek
a terv uta sí tá sos rend szer ra ci o na li zá lá sá val, nagy gaz dál ko dó szer ve ze tek -
re épí tő, a dön tés ho zást de cent ra li zá ló mó do sí tá sok kal.18 A Ma gyar or szá -
gon meg va ló sult re form ke re té ben cé lul tűz ték ki a terv le bon tás meg szün -
te té sét, a terv gaz da ság nak pi a ci ko or di ná ci ó val tör té nő ki egé szí té sét, ami
két ség kí vül ne he zebb út ja a vál ság ból va ló ki lá ba lás nak, hi szen egy más sal
ös  sze nem egyez tet he tő ko or di ná ci ós me cha niz mu so kat pró bál tak együ vé
te rel ni, meg le he tő sen kö vet ke zet len mó don. Kornai Já nos sze rint a pi a ci
ko or di ná ció ele ve in kom pa ti bi lis a köz tu laj don do mi nan ci á já val. Így a bü -
rok ra ti kus ko or di ná ció ha tá roz ta meg a re for mok után is a szo ci a lis ta gaz -
da sá go kat.19 En nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy mind a gaz da ság mű kö -
dé sé ben, mind a jog rend szer ben sa já tos el lent mon dás ok ke let kez tek.

A terv gaz da ság ki sebb mó do sí tá sai 1968 előtt is több hul lám ban je len
vol tak, és rész ben elő ké szí tet ték a gaz da sá gi re for mot, rész ben pe dig to -
váb bi aka dá lyo kat épí tet tek be tény le ges ér vé nye sü lé se elé. A mó do sí tá -
sok kö zül a leg jel lem zőbb a hat va nas évek el ső fe lé ben le zaj lott cent ra li zá -
ci ós hul lám, amely ben a bü rok rá cia ra ci o na li zá lá sa és a nagy vál la lat ok
meg erő sí té se ké sőbb a re for mok el len ha tó erő ket tá mo gat ta. A di rekt irá -
nyí tás fo lya ma to san új ra ter me lő dött, mi vel a re form mal sok vo nat ko zás -
ban szem be sze gül tek a nagy vál la lat ok és a bü rok rá cia ön ér de kei. Mi vel
az 1968-ban ki dol go zott re form sem volt kö vet ke ze tes, a bü rok ra ti kus erő -
ket so ha sem le he tett ha té ko nyan kor lá toz ni.

A pi a ci re for mok lé nye ge az volt, hogy a terv uta sí tá sos rend szer hez ké -
pest a vál la lat nem tar to zott töb bé az ál lam igaz ga tás hoz, a ter ve ket nem
bon tot ták le konk rét uta sí tá sok ra, s a gaz dál ko dó egy sé gek nye re ség ori -
en tált vál lal ko zá sok ká vál tak. De a vál la la tok ver ti ká lis füg gé si rend sze re
meg ma radt: szer ve ze ti re form hi á nyá ban sta bi li zá ló dott az igaz ga tó egy -
sze mé lyi ve ze té se, az el lá tá si fe le lős ség, a köz pon ti anyag- és de vi za gaz dál -
ko dás, az ár kép zés és a fog lal koz ta tá si, il let ve bér po li ti ka ál la mi ke ze lé se.
Ki ter jedt ma radt az en ge dé lye zé si rend szer. A bü rok ra ti kus ko or di ná ci ó -
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nak az ál ta lá nos sza bá lyo zó kon túl ter jesz ke dő egye di be avat ko zá sa it a
bü rok rá cia és a füg gés hez szo kott, bü rok ra ti kus ma ga tar tás for má kat
mu ta tó vál la lat ve ze tés egy aránt igé nyel te. A ko ráb bi uta sí tá sok he lyett
alap elv vé vált ugyan a nor ma tív sza bá lyo zás, de en nek ere jét le ron tot ta
né hány, a kö vet ke zet len ség ből szár ma zó té nye ző: min de nek előtt az ál ta lá -
nos sza bá lyo kon kí vü li, jo gi for mát nem öl tő egye di, in for má lis esz kö zök
hasz ná la ta és a nor ma tív irá nyí tá si esz kö zök in sta bi li tá sa. Meg szűn tek
ugyan a pa ran csok, eny hült a fe gye lem, de nem szűnt meg a bü rok ra ti kus
ko or di ná ció, csak re mény te len küz de lem be kez dett a fél szív vel lét re ho -
zott pi a ci szer ve ző dé sek kel. E ket tős ség nek komp lex tár sa dal mi és jo gi
meg je le né si for mái és kö vet kez mé nyei vol tak.

Tár sa dal mi vá lasz re ak ci ók
A ma gyar tár sa da lom ra di ká lis át ala kí tá sá ban a po li ti kai rend szer nek
fon tos esz kö ze volt a jog, amely min den tár sa dal mi cso port élet fel tét ele it
erő tel je sen be fo lyá sol ta. Az ipa ro sí tá si prog ram, az ál la mo sí tás, a me ző -
gaz da ság kol lek ti vi zá lá sa, a po li ti kai lo ja li tás ki kény sze rí té se át szab ta
ugyan a tár sa da lom szer ke ze tét, de a la zu lás leg ki sebb je lé re új al kal maz -
ko dá si for mák szü let tek, to vább bo nyo lít va a gaz da ság irá nyí tás ha té kony -
sá gá nak fel té tel rend sze rét. A hi va ta los gaz da ság ból tör té nő ki vo nu lás, a
fe ke te gaz da ság, a mun ka erő-ván dor lás, a tel je sít mény-vis  sza tar tás, az ön -
el lá tó pa rasz ti mun ka, a köz va gyon ma gán cél ra va ló hasz ná la ta és a tár -
sa da lom egyéb – a gaz da sá got vál ság ba sod ró – im mun re ak ci ói ar ra a fel -
is me rés re ve zet ték a po li ti kai eli tet, hogy a ha té kony ság ér de ké ben en ged -
jen bi zo nyos au to nó mi á kat. A gaz dál ko dói, fo gyasz tói au to nó mi ák ter je dé -
se pe dig vis  sza for dít ha tat lan fo lya mat tá vált, újabb út füg gő sé get ho zott
lét re a szo ci a lis ta gaz da ság ban. Er re a leg jobb pél da a má so dik gaz da ság
sor sa. A feszültséglevezető, el lá tást biz to sí tó cél lal en ge dett gaz dál ko dói
ma gán au to nó mi ák új tí pu sú tő kék fel hal mo zó dá sá hoz já rul tak hoz zá, és
meg ket tőz ték a tár sa da lom szer ke ze tét: pi a ci jel le gű te vé keny ség gel egy re
szé le sebb tár sa dal mi cso por tok mó do sí tot tak jö ve del mi hely ze tü kön.
A gaz da sá gi re form alig ja ví tot ta az el ső gaz da ság ter me lé keny sé gét, vi -
szont lá tens kö vet kez mény ként eman ci pál ta a pi a ci el vű, au to nó mi á ra
épü lő má so dik gaz da sá got.20 A má so dik gaz da ság ter je dé se, a gaz da sá gi,
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kul tu rá lis és tár sa dal mi tő kék fel hal mo zá sa alá ás ta a bü rok rá cia ha tal -
mát, a má so dik gaz da ság kü lön bö ző for mái, fő ként a ház tá ji gaz dál ko dás
a ci vil tár sa da lom fel éle dé sé hez ve zet tek, a gaz da ság tel jes ös  sze om lá sa
nél kül nem le he tett ra di ká li san vis  sza von ni eze ket. A het ve nes évek kö ze -
pén az or szág me ző gaz da sá gi ter me lé sé ben már nagy ré sze volt a ház tá ji
gaz dál ko dás nak: kü lö nö sen a ku ko ri ca-, tej-, to jás-, ser tés hús ter me lés -
ben, de rész ará nya a bur go nya, a zöld ség és gyü mölcs, il let ve a bor ter me -
lé sé ben is meg kö ze lí tet te vagy meg ha lad ta az 50%-ot. Míg a hat va nas évek
vé gé től a het ve nes évek ele jé ig a szö vet ke ze ti ház tar tá sok kö zül a vál lal ko -
zó, áru ter me lő gaz da sá gok ará nya 20-ról mint egy 30%-ra nőtt, a het ve nes
év ti zed vé gé re ez az arány meg kö ze lí tet te a 60%-ot.21 A kol lek ti vi zált me ző -
gaz da ság ár nyé ká ban meg ma ra dó ház tá ji ter me lés nem csak a pa raszt -
gaz dál ko dók nak, ha nem szé les tár sa dal mi cso por tok nak is le gi tim jöve-
delemkiegészítést ho zott. Becs lé sek sze rint a má so dik gaz da ság kü lön bö -
ző for mái a het ve nes évek vé gé re a csa lá dok há rom ne gyed ének jö ve del mi
hely ze tét mó do sí tot ták.22 A ter me lők ra gasz kod tak fo gyasz tói és kis ter me -
lői au to nó mi á ik hoz, a vál la lat ve ze tés a de cent ra li zá ci ó val meg erő sí tett
me ne dzse ri au to nó mi ák hoz. A pi a ci re for mok azon ban ak kor vál tak iga -
zán vis  sza for dít ha tat lan ná – és a szo ci a lis ta rend szer ment he tet len né –,
ami kor a nyolc va nas évek ele jén be ve ze tett újabb re for mok kal a ma gán-
és az ál la mi gaz da ság ha tá rai el mo sód tak, s a má so dik gaz da ság jö ve de -
lem kom pen zá ló funk ci ó ja ki e gé szült az elit cso por tok hely ze té nek ja ví tá -
sá val. Az új vál lal ko zá si for mák (vgmk) be ve ze té sé vel az ál lam el vesz tet te
fog lal koz ta tás po li ti kai mo no pó li u mát is.23

A szo ci a lis ta gaz da ság re form jai ál ta lá ban az el ső és a má so dik gaz da -
ság szim bi ó zi sá hoz, a bü rok ra ti kus és a pi a ci ko or di ná ció együt tes je len -
lét éhez ve zet tek. Kö vet ke zet len sé gek, fél me gol dás ok, el lent mon dás ok és a
vis  sza  ren de ző dés fo lya ma tos ve szé lye jel le mez te ezt a hely ze tet. A szo ci a -
lis ta gaz da sá gok re form ja ál ta lá ban sem men tes a ma gyar vi szo nyok
elem zé sé ből éle sen ki raj zo ló dó pa ra do xon tól: a re form igé nye ak kor me rül
fel, ami kor a terv uta sí tá sos rend szer még meg sem szi lár dult; ugyan ak kor
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a re form min dig csak rész le ges és el lent mon dá sos, ezért egy idős az el len -
re form mal. Hogy csak né há nyat em lít sek a hi á nyok kö zül: a re form nem
ter jedt ki a bér rend szer re, így csak a vál la lat ve ze tő ket eman ci pál ta; a
mun kás el ső gaz da ság be li mun ka vál la ló ként nem so kat nyert ve le, nem
erő sí tet te a re form tö meg bá zi sát. Ehe lyett in téz mé nye sült a sé rel mi po li -
tika: a bé rek és az árak meg ha tá ro zá sa mind vé gig po li ti kai kér dés ma -
radt, és ezen az ala pon a rend szer ben ele ve ben ne rej lett a bur kolt terv -
uta sí tás ok le he tő sé ge.24 A vál lal ko zói stá tus min dig bi zony ta lan, mert
nem for dult meg a lo gi ka: csak az szá mí tott le gi tim nek, ami ki fe je zet ten
meg en ge dett volt. A ki szá mít ha tat lan ság az eny hü lő vagy szi go ro dó bü -
rok ra ti kus re ak ci ók ból kö vet ke zett. Min den pi a ci lo gi kát csak az el ső
gazda ság vál sá ga mi att en ged tek meg, s bár mi kor vis  sza von hat ták; a te vé -
keny sé gek egy ré sze így min dig át haj lott az il le gi tim szfé rá ba; a meg tűrt,
szür ke gaz da ság ha tá rai ho má lyo sak ma rad tak.25 Az 1972 és 1978 kö zöt -
ti el len re for mok azt mu tat ták, hogy az el ső gaz da ság ér de ké ben a bü -
rokrá cia erő tel jes és ki szá mít ha tat lan kor lá to zá so kat ve ze tett ugyan be,
de nem ér te el cél ja it, vagy csak je len tő sen de for má lód va. A le he tő sé gek
vis  sza fo gá sá ra a tár sa da lom az el ső gaz da ság ban a tel je sít mény vis  sza fo -
gá sá val re a gált, il let ve a má so dik gaz da ság be li több let mun ká val igye ke -
zett a ne héz sé ge ket kom pen zál ni. A nyolc va nas évek ele jé nek újabb re -
form hul lá ma ezt a túl mun kát leg ali zál ta, ami to vább bo nyo lí tot ta a vi -
szonyt a ko or di ná ci ós me cha niz mu sok kö zött. Jel lem ző, hogy a re form si -
ker ága za ta, a ház tá ji me ző gaz da sá gi ter me lés úgy já rult hoz zá a ci vil tár -
sa da lom munkaintenzív fel tá masz tá sá hoz, hogy a ma gán-, il let ve csa lá di
mun ka inf rast ruk tu rá lis hát te rét, az alap ve tő ter me lé si fel té te le ket nem
ren dez ték jo gi lag. Meg ma rad tak pél dá ul a tu laj do ni kor lá to zá sok, a gép ja -
ví tó te vé keny ség alegális (jo gon kí vü li, sza bá lyo zat lan) ma radt, az ag -
rotech ni kai újí tá sok hoz csak kor lá to zot tan jut hat tak a vál lal ko zók, s a
hiány mi att a gé pe ket új ra „fel kel lett ta lál ni”.26 A spon tán bü rok ra ti kus
el len ál lás, az ide o ló gi ai gá tak és a jo gi inf rast ruk tú ra hi á nya meg aka dá -
lyoz ta a pi a ci re for mok ha té kony mű kö dé sét, de azt el ér te, hogy a bü rok -
ra ti kus ko or di ná ció mű kö dés kép te len né vált.27
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Mind ezek el le né re a gaz da ság irá nyí tás, a ha ta lom gya kor lás mó do su lá -
sai, a tár sa da lom szer ke zet dif fe ren ci á ló dá sa je len tő sen át ala kí tot ta a szo -
ci a lis ta mo dellt. A re form el lent mon dá sos sor sa a megnövekedett funk ci -
ó jú jo gi irá nyí tás esz köz rend sze ré nek sor sá val és el lent mon dá sa i val pár -
hu za mo san ala kult.

A szo ci a lis ta jo gi sza bá lyo zás sa já tos sá gai
A szo ci a lis ta hi ány gaz dál ko dás kö vet kez té ben a jog nak a ré gi ó ban min dig
is meg lé vő he lyet te sí tő sze re pe a vég le te kig erő sö dött, s a jog rend szer au -
to nó mi á ja a kor lát lan vo lun ta riz mus kö vet kez té ben sú lyo san sé rült.28

A klas  szi kus szo ci a liz mus a gaz da sá got nagy rész ben jo gi jel le get nél kü lö -
ző pa ran csok kal, uta sí tá sok kal igaz gat ta. Mi vel az ál la mi vál la lat nem
önál ló sze rep lő, a gaz da sá got irá nyí tó ad mi niszt ra tív uta sí tá sok nem ál ta -
lá nos sza bá lyok, ha nem a po li ti kai aka rat köz vet len meg je le ní té sei, az au -
to nóm cse lek vés hi á nyá ban nem is ma ga tar tás sza bá lyok. A terv for ma i -
lag elő írt jo gi kö te le zett sé ge ket – ez azon ban tar tal mi lag nem je len tett
mást, mint a bü rok rá cia szám sze rű sít he tő gaz da ság po li ti kai óha ját –,
ame lye ket konk rét ad mi niszt ra tív uta sí tá sok ká kel lett bon ta ni, te hát
önál ló an kép te le nek vol tak az ér vé nye sü lés re. A gaz da sá gi re form meg vál -
toz tat ta ugyan a jog sze re pét, a gaz da sá gi sze rep lők ma ga tar tá sát nor ma -
tív mó don kí ván ta sza bá lyoz ni, de rész ben a tar tós nak bi zo nyult jog tu da -
ti és kul tu rá lis ele mek, rész ben a re form kö vet ke zet len sé gei aka dá lyoz ták
az ere de ti szán dé kok ér vé nye sü lé sét, és sú lyo san de for mál ták a jog rend -
szert. A de for má ló dás egyik leg fon to sabb oka nyil ván va ló an az volt, hogy
a szer ve ze ti vál to zá sok csak ke vés sé, meg kés ve, bi zo nyos te rü le te ken egy -
ál ta lán nem kö vet ték a gaz da sá gi re for mo kat, így a bü rok rá cia kez det től
fog va ké pes volt a re form el len ha tó esz kö zö ket be vet ni. Ez jel lem ző en jo gi
esz kö zök igény be vé te lé vel, ala cso nyabb szin tű jog for rás ok köz ve tí té sé vel
zaj lott. A visz  sza ren de ző dés ben sze re pet kap tak az ad mi niszt ra tív esz kö -
zök is, ame lyek so ha sem szo rul tak vis  sza tény le ge sen: a re form ban ele ve
kó dol va volt a vis  sza vo nás le he tő sé ge. A szo ci a lis ta jog ra ál ta lá ban jel lem -
ző ren de le ti túl súly nem vál to zott, a ke vés és ke ret jel le gű tör vény nem
aka dá lyoz hat ta a ren de le ti túl sza bá lyo zást és a jog sza bály nak nem mi nő -
sü lő, de jog sza bá lyi funk ci ó val mű kö dő uta sí tá sok és egyéb irá nyí tá si esz -
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kö zök túl bur ján zá sát.29 A gaz da ság re form já val egy idő ben nem vál to zott
az a gya kor lat, hogy a bü rok rá cia sa ját ma ga te rem tett nor má kat, ál ta lá -
ban jog al ko tói ha tás kö rö ket is igé nyel ve fel ada ta i hoz – az az a bü rok rá cia
ön moz gá sa nö vel te az uta sí tás tí pu sú nor mák tö me gét.30 A kön  nyen vál -
toz tat ha tó és sza po rít ha tó jog sza bály ok át te kint he tet len né tet ték a jog -
rend szert és ki szá mít ha tat lan ná an nak mű kö dé sét.31 Spon tán sza bá lyo -
zá si me cha niz mus in dult be a ros  szul vagy nem tel je se dő sza bá lyok kor -
ri gá lá sá ra és a bü rok rá cia bi zo nyos ré sze i vel al ku po zí ci ó ban le vők – ál ta -
lá ban nagy vál la lat ok – sza bá lyo zá si al ku i nak for má ba ön té sé re. A jog a
bü rok rá cia csap dá já ba ke rült.

A sza bá lyok ál lan dó mó do sí tá sai a re form és a vis  sza fo gás cik lu sa it kö -
vet ték. Ál lan dó sult a sta bi li tás hi ány, a re for mot kez det től jel lem ző át me -
ne ti ség, a gaz da sá gi sze rep lők au to nó mi á ját kor lá to zó túl sza bá lyo zás.

Bün te tő jog
A szo ci a lis ta gaz da ság irá nyí tá sá nak jel lem ző esz köz rend sze re a bün te tő -
jog. A gaz da sá gi rend és a tár sa dal mi tu laj don bün te tő jo gi vé del me meg le -
he tő sen sta bil ma radt, a gaz da ság po li ti kai mó do su lá sok ki sebb jog sza bá -
lyi vál to zá sok ban, né hány jog tu do má nyi vi tá ban tük rö ződ tek ugyan, de
lé nye gé ben a jog al kal ma zás hang súly vál tá sa i ban, a gya kor lat vál to zá sa i -
ban je len tek meg.

A bün te tő tény ál lás ok szer ke ze te ki fe jez te a gaz da ság irá nyí tás di na miz -
mu sát, a gyors vál toz ta tá sok igé nyét. Er re a jog al ko tó olyan ke re te ket sza -
bott, ame lyek a mö göt tes, ala cso nyabb igaz ga tá si nor mák ra, il let ve a bí rói
gya kor lat ra bíz ták a po li ti kai irány vál tás ok meg je le ní té sét. Ily mó don vál -
ha tott a gazda sá gi bűn cse lek mé nyek alap jo gá vá a há bo rús gaz dál ko dás,
a sú lyos hi á nyok kö rül mé nyei ál tal ins pi rált 8800/1946 ME. sz. ren de let
a gaz da sá gi rend bünte tő jo gi vé del mé ről. A gya kor la ti meg va ló sí tás ban
ter mé szet sze rű leg a leg maga sabb bí rói tes tü let nek volt meg ha tá ro zó sze -
re pe, amely a po li ti kai és ideo ló gi ai hul lám zá so kat te kin tet te mű kö dé se
irá nyí tó já nak, nem pe dig a tár sa dal mi, gaz da sá gi va ló sá got. Ezért az ítél -
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ke zé si gya kor lat ban po li ti kai ha tárvo na lak ta lál ha tók: a gaz da ság vi -
szony la gos sta bi li tá sa el le né re 1953 nya rá ig, a po li ti kai for du la tig a há bo -
rús gaz dál ko dás ra jel lem ző szi gor nem vál to zott.

A tör vény ho zó olyan tör vé nyi tény ál lá so kat al ko tott, ame lyek al kal ma -
sak vol tak ar ra, hogy igaz ga tá si sza bá lyok ban vagy po li ti kai ál lás fog la lás -
ok ban ká ros nak, nem kí vá na tos nak tar tott ma ga tar tá so kat a jog al kal ma -
zó a bün te ten dő ma ga tar tá sok alá ren del jen. Így tu dott al kal maz kod ni a
vál to zó gaz da ság hoz a po li ti ka i lag irá nyí tott jog al kal ma zás, pél dá ul az ár -
drá gí tó üzér ke dés tény ál lá sa se gít sé gé vel. A gya kor lat ki szá mít ha tat lan ná
vált, a bün te tő jo gon kí vü li ele mek meg ha tá ro zó sze re pet kap tak.

Nagy te ret en ge dett a po li ti kai szem pont ok ér vé nye sü lé sé nek a terv gaz -
dál ko dás bün te tő jo gi vé del me (14200/1947. Korm. sz. ren de let és az 1950.
évi 4. sz. tör vény ere jű ren de let). A jog al kal ma zó ér tel me ző fe le lős sé gé nek
leg ér zék le te sebb pél dá ja a sza bo táz  zsal kap cso la tos; en nél a tény ál lás nál
ele ve fel té te lez ték a nép gaz da ság meg gyen gí té sé nek szán dé kát, s a po li ti -
kai in ten ci ók nak meg fe le lő en en nek kü lön vizs gá la tá tól meg kí mél ték a
bí rót. Sőt a leg ma ga sabb bí rói tes tü let az ön ké nyes ki lé pé sek meg íté lé sét
is be von ta e kör be, te hát a leg sú lyo sabb bün te té si té te lek kel fe nye ge tett
bűn cse lek mé nyek kö zé. A ko ra be li bí rói gya kor lat elem zé sé ből azon ban
tud juk, hogy az 1954-ig élő ki ter jesz tő ér tel me zés – a nyil ván va ló arány ta -
lan ság mi att – csak ím mel-ám mal ha tott az al sóbb fo kú bí ró sá gok ra.32

A bí ró sá gok te vé keny sé gé ben pon to san le ké pe ződ tek a po li ti kai irány -
vál tás ok: a tervbűntett vagy a közel lá tás el le ni bűn cse lek mé nyek 1953
utá ni csök ke né se a kor mány prog ram eny hü lő ten den ci á ját jel zi.

Az 1956 utá ni po li ti kai for du lat ha tá sa is leg in kább a jog gya kor lat ban
mu tat ko zott meg; a jog sza bály ok alig vál toz tak. Az 1968 utá ni gaz da ság -
po li ti kai for du lat ha tá sá ra sem mó do sult je len tő sen a bün te tő jo gi esz köz -
rend szer lo gi ká ja. A bün te tő jog to vább ra is al kal mas ma radt a köz vet len
po li ti kai cé lok ér vé nye sí té sé re, mert szá mos tény ál lás tar tal mi ele mét
igaz ga tá si nor mák ad ták. A jog al kal ma zó nak kel lett fel mér nie, hogy me -
lyik ala csony szin tű jog sza bály ban meg fo gal ma zott ti la lom al kal ma zan dó
a konk rét ügy ben. Jel lem ző pél da az üzér ke dés tény ál lá sa, amely ben a jo -
gi lag vé dett tárgy a ter me lé si, el osz tá si rend, amit a gaz da ság irá nyí tá si
sza bá lyok tar tal maz nak. Ti pi ku san ezt a ke ret tény ál lást hasz nál ták a
gaz da sá gi re form vis  sza fo gá sát cél zó kon cep ci ós el já rá sok ban. Ha son ló -
an ál ta lá nos ke ret tény ál lás volt a ,,gaz dál ko dá si kö te les ség meg sze gé se”;
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en nek alap ján min den olyan gaz da sá gi jel le gű ma ga tar tást bün tet ni le he -
tett, amely bár me lyik ala cso nyabb jog sza bály ba üt kö zött.35

Az ál lam gaz dál ko dó te vé keny sé gé nek szol gá la tá ba ál lí tott bün te tő jog
az ál la mi tu laj don vé del me so rán is a tár sa da lom gaz dál ko dá si szo ká sa it
igye ke zett át ala kí ta ni. Az 1960-as évek má so dik fe lé től lé nye ge sen csök -
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Tervbűntett Közellátás elleni bűncselekmények

1951 46 637

1952 7043 39 111

1953 3508 19 782

1954 262 3 894

1955 464 5 818

1. táb lá zat. Jog erő sen el ítél tek száma33

2. táb lá zat. A tár sa dal mi tu laj don el le ni bűn cse lek mé nyek szá ma, 1952–195534

Vádlottak

1952 36 414

1953 33 421

1954 20 822

1955 35 316

3. táb lá zat. Tár sa dal mi tu laj don el le ni bűn cse lek mé nyek szá ma 1965–1971

Vádlottak

1965 22 478

1966 21 007

1967 15 584

1968 12 202

1969 13 451

1970 11 231

1971 15 437



kent a tár sa dal mi tu laj don el le ni bűn cse lek mény mi att in dí tott el já rá sok
szá ma, de csak a Btk. 1971-es mó do sí tá sa szün tet te meg a tár sa dal mi tu -
laj don dog ma ti kai kü lön ál lá sát. A bí rói jog ér tel me zést te kint ve azon ban
meg ma radt sú lyo sí tó kö rül mény nek a bün te tés ki sza bás so rán.36

A bün te tő bí ró sá gok előtt azon ban még a na gyon szé les ér tel me zé si le -
he tő sé ge ket en ge dő gaz da ság irá nyí tá si nor mák sem je len tet tek aka dályt,
hi szen spe ci á lis jog sza bály hi á nyá ban a szo ci a lis ta er kölcs is ele gen dő hi -
vat ko zá si alap volt a nem kí vá na tos gaz da sá gi te vé keny sé gek szank ci o ná -
lá sá ra. E szé les ér tel me zé si ha ta lom nak több kö vet kez mé nye volt: a bün -
te tő tény ál lás ok mö gött nagy és gyor san vál to zó jog sza bály tö meg szin te ál -
ta lá nos sá, tö me ges sé, így el fo ga dot tá tet te a nor ma sze gést, bi zony ta lan ná
a nor ma ér vé nye sí tést. A jog gya kor lat köz vet le nül a min den ko ri gaz da ság -
po li ti kai irá nyok, va gyis a bü rok rá cia ki szol gál ta tott ja lett. A bün te tő jo gi
szank ci ók a jog al kal ma zók ér tel me zé si ha tal ma se gít sé gé vel vál tak po li ti -
kai cé lok meg va ló sí tó já vá. Ez az ér tel me zé si ha ta lom azon ban a ma gyar -
or szá gi szo ci a liz mus má so dik sza ka szá ban je len tő sen eny hébb, sok kal
ke vés bé represszív jog gya kor la tot pro du kált.37

Mun ka jog
A gaz da ság irá nyí tás ban stra té gi ai je len tő sé gű mun ka jog a terv uta sí tás
idő sza ká ban a köz pon ti mun ka erő-gaz dál ko dás és a mun ka fe gye lem esz -
kö ze ként mű kö dött, fő funk ci ó ja a terv tel je sí té se volt. A köz pon ti bér- és
mun ka erő-gaz dál ko dás, a mun ka erő ,,rög höz kö té se” és po li ti kai el len őr -
zé se, a vál la lat ha tó sá gi funk ci ói a mun ka jo got tisz tán köz jo gi szer ke ze tű -
vé tet ték, és ezen a re for mok kal sem si ke rült vál toz tat ni. A gaz da sá gi re -
form ugyan is eb ben a jog ág ban sem ih le tett át fo gó reformkodifikációt,
meg ma radt a mun ka fe gye lem-köz pon tú, a nép gaz da sá gi ér de ket min de -
nek fö lé he lye ző, túl zott mun kál ta tói jo gok kal ope rá ló sza bá lyo zás. Az
1967-es tör vény mó do sí tás ke ret tör vény jel le ge le he tő vé tet te a bü rok rá ci -
á nak, hogy a min den ko ri gaz da ság po li ti ká nak meg fe le lő en tölt se meg tar -
ta lom mal a mun ka vi szony ok sza bá lyo zá sát. Az ala csony szin tű, kazuisz-
tikus jog sza bály ok és irá nyí tá si esz kö zök ál ta lá ban to vább szű kí tet ték a
mun ka vál la lók moz gás te rét.
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A po li ti kai nyo más csök ke né se ter mé szet sze rű leg a mun ka vi lá gát, a
mun ka erő ke ze lé sét is érin tet te; a mun ka hely nem szá mí tott har ci te rep -
nek töb bé, depolitizálódott. Rá adá sul mun ka vál la lók tö me gei lép tek be jö -
ve de lem ki egé szí tő cél lal a pi ac ra ter me lés vi lá gá ba, relativizálva a hi va ta -
los mun ka hely fon tos sá gát.

Pol gá ri jog
A civilisztika, a gaz da ság ma gán jo gi sza bá lyo zá sa volt az a te rü let, amely -
re a gaz da sá gi re form a leg na gyobb ha tást fej tet te ki. A vál to zó gaz da sá gi
me cha niz mus a szo ci a lis ta jog rend sze rek kö zött je len tős el té ré se ket ho -
zott lét re, vagy en ge dett a fel szín re. A terv gaz dál ko dás ér tel me vál to zott
meg: a gaz dál ko dó egy sé gek meg sza ba dul tak a kö te le ző uta sí tá sok tól, au -
to nó mi á ju kat el vi leg csak a jog sza bály ok ha tá rol ták be. Mi vel a szo ci a lis -
ta be ren dez ke dés alap ele me, a tár sa dal mi tu laj don pri má tu sa nem vál -
toz ha tott, a gaz da sá gi re form ha tá sai el ső sor ban a gaz da ság irá nyí tás és a
szer ző dé sek jo gá ban je lent ke zett.

A szo ci a lis ta gaz da ság re form ja a pol gá ri jog te rü le té re is el lent mon dás -
ok kal ter hel ten ha tott, szá mos, a ko ráb bi kor szak ra jel lem ző zár vány tar -
tós nak bi zo nyult. Ezért a gaz da sá gi re form jo gát né hány olyan in téz mény
is mer te té sé vel kell kez de ni, amely a terv uta sí tá sos rend szer sa ját ja volt.

A szer ző dé ses rend szer – a há bo rú előt ti, meg le he tő sen eta tis ta, szá mos
köz igaz ga tá si elem mel ren del ke ző sza bá lyo zás ra is tá masz kod va – az öt -
ve nes évek ele jé re tel je sen a terv tel je sí té sé nek cél já hoz ido mult.38 Mi vel a
di rekt terv uta sí tás nem fel té te le zett au to nóm gaz da sá gi sze rep lő ket, csak
köz pon ti lag elő írt kö te le zett sé ge ket, hát tér be szo rult a szer ző dés alap ele -
me, a sza bad meg ál la po dás. A gaz da sá gi egy sé gek kö zöt ti szer ző dé sek kö -
te le ző ere je nem ma gá ból a meg ál la po dás ból szár ma zott, ha nem a fe let tes
szer vek ál tal al ko tott, ma ga sabb szin tű, köz vet le nül a terv ből le ve ze tett
,,szer ző dé sek ből”, ame lyek tisz tán igaz ga tá si jel le gű meg ál la po dá sok vol -
tak. A do mi náns vi szony rend szert a ver ti ká lis kap cso la tok al kot ták. En -
nek meg fe le lő en a kö te le zett sé gek ről és a tel je sí té sek ről fo lyó al kuk is
igaz ga tá si, jo gon kí vü li al kuk vol tak a vál la lat és az irá nyí tó szerv kö zött.
A gaz dál ko dó szer ve ze tek vi tá it ki von ták a ren des bí ró ság ha tás kö ré ből és
egyez te tő bi zott sá gok ha tás kö ré be utal ták, köz igaz ga tá si ren de zést biz to -

83Fleck Zoltán – Jogrendszer, állami szabályozás és igazságszolgáltatás…

38 HARMATHY At ti la: Szer ző dés, köz igaz ga tás, gaz da ság-irá nyí tás. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da -
pest, 1983.



sít va az igaz ga tá si jel le gű sze rep lők szá má ra. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a
szer ző dé ses rend szer ben a tí pus kény szer vált ural ko dó vá: a szál lí tá si
szer ző dés sza bá lya it kel lett al kal maz ni, tar ta lom tól füg get le nül min den
olyan eset ben, ami kor az egyik fél ál la mi szerv vagy vál la lat volt. A szer ző -
dés jo ga ,,for mát lan ná” vált, a tí pu sok el vesz tet ték je len tő sé gü ket. Az ál la -
mi tu laj don nal kap cso lat ban csak bi zo nyos tí pu sú szer ző dé sek köt tet het -
tek, vi szont eze ket a for má kat más jog alany ok nem is ve het ték igény be.
A klas  szi kus kö tel mi jog tól el té rő en a sza bad meg ál la po dás he lyett a
kógencia (kö te le ző ele mek al kal ma zá sa) vált ál ta lá nos sá.

A terv uta sí tá sos irá nyí tás köz pon ti szer ző dé se a kü lön bö ző tí pu sok in -
teg rá ló dá sá val lét re jött terv szer ző dés, amely nek lé nye gi funk ci ó ja a terv
vég re haj tá sa. Az 1959-ben al ko tott pol gá ri tör vény könyv a klas  szi kus libe-
rálkapitalista sza bá lyo zá si lo gi ká ra épült, a ma gán sze mé lyek for gal mi vi -
szo nya i ra, a ci vil szfé rá ra. Eb be in teg rál ta be a jog al ko tó a gaz da sá gi szer -
ve ze tek vi szo nya it sza bá lyo zó terv szer ző dé se ket.39 Ez a rend szer ta ni el he -
lye zés le he tő vé tet te, hogy a gaz da ság irá nyí tás meg vál to zá sa kor a gaz da -
sá gi szer ve ze tek szer ző dé ses kap cso la ta it a klas  szi kus va gyo ni kap cso la -
tok hoz kö ze lít sék. A pol gá ri tör vény könyv nem zár ta el a for gal mi vi szo -
nyok fej lő dé sé nek út ját, meg fe le lő en nyi tott nak bi zo nyult: már a re form
előtt sem volt a jo gi sza bá lyo zás tel je sen al kal mas a szi go rú terv le bon tás
pon tos jo gi ki fe je zé sé re.40 A pol gá ri tör vény könyv szá mos szer ző dés tí pust
sza bá lyo zott ugyan, de a ko ráb ban ki ala kult gya kor lat csak na gyon ne he -
zen vál to zott: hos  szú tá von a szál lí tá si szer ző dés ma radt a mö göt tes jog.
A szer ző dé sek ál ta lá nos sza bá lya it a bí ró sá gok nem al kal maz ták, nem is
volt ér de mes hi vat koz ni rá juk; a gaz dál ko dó szer ve ze tek kö zöt ti vi szo -
nyok ban a terv szer ző dés re vo nat ko zó sza ka szok a tör vény könyv más ré -
sze i től füg get le nül ér vé nye sül tek, te hát tar tal mi lag nem épül tek be a ci vil
jog ba. Vi szont a terv le bon tás meg szű né sé vel, a gaz dál ko dó szer ve ze tek
önál ló sá gá nak nö ve ke dé sé vel a terv szer ző dés fo ko za to san vesz tett je len -
tő sé gé ből; sze re pét át vet ték a klas  szi kus, szektorálisan sem le ges szer ző -
dés tí pu sok, pél dá ul a vál lal ko zá si szer ző dés. Az ál lam igaz ga tá si jel leg
gyen gü lé sé vel meg erő sö dött a szer ző dé sek tí pus sza bad sá ga, en nek azon -
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ban a re form idő szak ban is ko moly korlátai vol tak: a szo ci a lis ta vál la la tok
vi szo nyai nem let tek ci vil vi szo nyok ká, meg ma radt a szer ző dés kö té si kö -
te le zett sé gük, a szükségletkielégítés el ve, lé nye ge sen több kógens sza bály
vo nat ko zott rá juk, mint az ál lam pol gár ra. Ami nem vál to zott: a vál la la tok -
nak to vább ra sem volt meg a tu laj do no si önál ló sá ga, az ál la mi tu laj don
egy sé ges ma radt. Ami vál to zott: meg élén kül tek az áru- és pénz vi szony ok,
nőtt a gaz dál ko dói önál ló ság, eh hez erő sebb jog ala nyi ság és sza ba dabb
jo gi for mák já rul tak, a terv és a szer ző dés vi szo nya meg for dult, a re form
után a vál la la tok ter vei a szer ző dé sek re épül tek. Csak hogy a Ptk.-nak a
kis áru ter me lő pa raszt gaz da ság ok és a sze mé lyi tu laj don for gal mi vi szo -
nya i ra al ko tott klas  szi kus liberálkapitalista konst ruk ci ói csak ke vés sé
vol tak al kal ma sak ar ra, hogy köz vet le nül ren dez zék a gaz dál ko dók kö zöt -
ti kap cso la to kat. A vál la la tok a ko ráb ban be vált for má kat ré sze sí tet ték
előny ben, a bí ró sá gok is a ko ráb bi gya kor lat fenn tar tá sát pre fe rál ták.
A szer ző dé si elv a gaz dál ko dók kö zöt ti kap cso la tok ban so ha nem vált za -
var ta lan ná, az igaz ga tás egye di jel le gű be avat ko zá sai to vább ra is az irá -
nyí tó szer vek kel va ló kap cso lat tól tet ték füg gő vé a szer ző dé ses kap cso la -
to kat. Azok nál a szer ző dé si for mák nál, ame lye ket az ál la mi vál la la tok
hasz nál tak, meg je len tek az ál la mi kor lá to zá sok, a spe ci á lis köz ér de ket vé -
dő sza bá lyok: nem tört meg a köz jo gi as szem lé let. A szer ző dés jo ga nem
mó do sult át fo gó an a kodifikáció szint jén sem, de kü lö nö sen nem a jog gya -
kor lat szint jén. A vál la la tok az igaz ga tá si szer vek kel kö tött al kuk kal, a tá -
mo ga tás ke re sés sel töb bet tud tak el ér ni, mint a for má lis jog ér vé nye sí tés -
sel; a bí ró sá gok elő sze re tet tel al kal maz tak kor lá to zó, a ko ráb bi gya kor lat
fenn tar tá sát mu ta tó sza bá lyo kat. A kö vet ke zet len ség ab ban is meg mu tat -
ko zott, hogy a re form el len ző i nek meg erő sö dé sé vel a szer ző dé si elv ér vé -
nye sü lé se vis  sza szo rult: a rész le ges mó do sí tá sok ele gen dő nek bi zo nyul -
tak ar ra, hogy a gaz da sá gi vál to zá so kat ne aka dá lyoz zák, vagy elő se gít -
sék, de gyen gé nek bi zo nyul tak a re form sta bi li zá lá sá hoz; sé rü lé ke nyek, a
po li ti kai hul lám zá sok nak ki szol gál ta tot tak ma rad tak.

A fél szív vel be ve ze tett re for mok nö vel ték a nor ma tív esz kö zök sze re pét,
de a gaz da sá gi sza bá lyo zás ból nem tűnt el a ké zi ve zér lés le he tő sé ge. Ere -
de ti leg a pi a ci át ál lás súr ló dá sa i nak or vos lá sá ra be épí tett egye di esz kö -
zök sa já tos sza bá lyo zó al ku vá te re bé lye sed tek. Az egye di el bí rá lás, a ked -
vez mé nyek, a men tes sé gek a bü rok rá cia ha tal mát kon zer vál ták; az ope ra -
tív irá nyí tás csa tor nái al kal ma sak vol tak a re form vis  sza for dí tá sá ra,
gyen gí té sé re. Az egye di le irat ok, bel ső uta sí tá sok tö me ge nem vált egy sé -
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ges el len re form má, de a bü rok ra ti kus ko or di ná ció el len ál ló nak bi zo nyult
ma rad vá nyai si ke re sen aka dá lyoz ták a gaz da sá gi re form cél ja i nak el éré -
sét.41 A bü rok rá cia ma ga men tő ha tal mi har ca az ala csony szin tű nor mák
te rü le tén zaj lott. A gaz da sá gi re form tör vé nyi elő ké szí té se vi szony lag gyor -
san meg tör tént, és ez meg fe le lő ke re te ket biz to sí tott a pi a ci ko or di ná ció
in téz mé nye sí té sé re. Szá mos sza bá lyo zá si te rü le tet azon ban ele ve ala cso -
nyabb szin tű jog sza bály ok ra bíz tak, mert nem vál lal ták a po li ti kai koc ká -
za tot vagy a vi tá kat. Ily mó don az el sőd le ges jog hi á ba elé gí tet te ki a re -
form igé nye it, sőt ment túl a gaz da sá gi le he tő sé ge ken, a má sod la gos jog -
for rás ok és nem jo gi irá nyí tá si esz kö zök rög tön a kez de tek től ron tot ták ér -
vé nye sü lé sük esé lye it. A le ira ti, uta sí tá sos sza bá lyo zás gyen gí tet te a nor -
ma tív gaz da sá gi sza bá lyo zást, hi ány zott a gaz dál ko dói jog biz ton ság, az
ala csony igaz ga tá si sza bá lyok ér vé nye sü lé sét jog sza bály ként kér te szá -
mon a bü rok ra ti kus el len őr zés. A jog rend szer al só ré gi ó i nak re form el le -
nes ha tá sa azért le he tett szá mot te vő, mert a vál la lat ve ze tés füg gő hely zet -
ben ma radt a bü rok rá ci á tól, nem ke re sett ma ga sabb szin tű, ál ta lá nos
sza bályt au to nó mi á ja vé del mé ben. Ez ért he tő, hi szen a jog al kal ma zók
sem sza kad tak el a ko ráb bi idő szak gya kor la tá tól: té te les sza bá lyo kat ke -
res tek min den konk rét eset re. Így a tör vény ben meg fo gal ma zott ga ran ci -
ák nak az ezek kel el len té tes ala csony szin tű sza bá lyok kal szem ben nem
volt esé lyük az ér vé nye sü lés re. A bí rói jog al kal ma zás is a bü rok rá cia ha -
tá sa alatt ma radt: sem a gaz da sá gi sze rep lők, sem a jog al kal ma zók nem
vol tak ké pe sek vál toz tat ni ma ga tar tá si rend sze rü kön a fe le más, el lent -
mon dá sos po li ti kai és jo gi kör nye zet ben. A re form el len zői fo lya ma to san
szá mít hat tak a több év ti zed del ko ráb ban meg cson to so dott ér tel me zé si
gya kor lat ra. El csúsz tak egy más tól a po li ti kai re form kon cep ci ók, ezek tör -
vé nyi meg for má lá sa, a vég re haj tá suk ra al ko tott sza bá lyok és a jog kö ve tés,
il let ve a jog al kal ma zó ér tel me zé se. Ez volt az ára a kö vet ke ze tes ség hi á -
nyá nak, az ide ig le nes ség fenn tar tá sá nak, an nak, hogy kon zer vál ták a
vissza ren de ző dés csa tor ná it. Nem csak a szer ve ze ti át ala kí tás hi ány zott a
tel jes ér té kű gaz da ság po li ti kai for du lat mö gül, ha nem a ko he rens jo gi
meg ol dá sok, a komp lex, kö vet ke ze tes jo gi re form is. Ily mó don a bü rok rá -
cia el len ér de kelt sé ge, a vál la la ti ve ze tés elég te len önál ló sá ga és ezt ki fe je -
ző jog tu da ta, a jog al kal ma zók tech ni cis ta, köz jo gi as szem lé le te – az ala -
csony szin tű jog sza bály ok és nem jo gi jel le gű irá nyí tá si esz kö zök tö me gé -
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vel meg tá mo gat va – si ke re sen aka dá lyoz ta a re form ki bon ta ko zá sát, s
hoz zá já rult an nak vis  sza fo gá sa i hoz, po li ti kai ki szol gál ta tott sá gá hoz.

A jog mikroviszonyai
A gaz da ság po li ti kai re form ha tá sá ra je len tő sen meg nőtt ugyan a nor ma -
tív irá nyí tás sze re pe, de az em lí tett okok mi att nem jö he tett lét re sta bil jog -
biz ton ság. Ugyan ak kor a jog rend sze ren be lül is sta bi li zá lód tak az el len re -
for mer erők, s ha tá suk a nor mák szer ke ze ti ös  sze te vő i ben is tük rö ző dött.
A tár sa da lom to tá lis át ala kí tá sát cél zó in no va tív haj lam csök kent, he lyet -
te egy faj ta sze lek tív intervenció42 vált jel lem ző vé. De a sze lek ció a po li ti kai
ra ci o na li tás szem pont jai sze rint tör tént, gyak ran egye di esz kö zök kel, ami
ön ma gá ban is ger jesz tet te a kor rup ci ót és ron tot ta a re form ko he ren ci á -
ját. A „programmatikus”, a je lent egé szé ben meg vál toz tat ni aka ró cél za tot
fel vál tot ta a ho me osz ta ti kus lo gi ká jú jo gi sza bá lyo zás, de a sta bi li tás ra
épü lés, a kö vet ke zet len re for mok mi att az öt ve nes évek ma rad vá nya it rög -
zí tet te: nem a je lent, ha nem a múl tat sta bi li zál ta. A gaz da sá gi ma ga tar tá -
sok be fo lyá so lá sá ban nem szo rult vis  sza elég gé a bün te tő jel le gű szank ci -
ók, ti lal mak rend sze re; ezért a bü rok rá ci á tól va ló füg gés nem csök kent, a
gaz da sá gi kap cso la tok „köz jo gi a sod tak”, a pi a ci lo gi ka de for má ló dott.
A jog sza bály ok nak sem a cím zett je it, sem a hi po té zi se it nem fo gal maz ták
meg elég ál ta lá no san. Az irá nyí tá si vi szo nyok tar tó sí tot ták az ad mi niszt -
ra tív kötelezettkijelölést és a konk rét fel ada tok ki je lö lé sét.43 A disz po zí ci ók
en nek meg fe le lő en nem ma ga tar tás-elő író jel le gű ek, ha nem ered mény le -
író, ál la pot sza bá lyo zó lo gi ká jú ak vol tak. Mi vel az el éren dő ál la po tot csak
ke vés sé le he tett va ló ban el ér ni, ez újabb sza bá lyo kat, sza bály mó do sí tá so -
kat ge ne rált. A ma ga tar tás sza bá lyok gyen ge sé ge mi att a nor mák tech ni -
kai jel le gű ek, ál lan dó an vál toz tat ha tók ma rad tak, a min den ko ri po li ti kai
aka rat nak meg fe le lő ál la pot meg fo gal ma zá so kat ki fe je ző mó don. A sza bá -
lyo zás kógens jel le ge is sta bil nak mu tat ko zott, a diszpozivitás nem tört át:
sem mi sem ga ran tál ta az el té rés le gi ti mi tá sát.

Az el lent mon dás ok éle sen ve tőd tek fel a re form mal le gi tim mé mi nő sí -
tett, de e le gi ti mi tás bi zony ta lan sá ga mi att fe nye ge tett ség ben mű kö dő má -
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so dik gaz da sá gon be lül. Ál ta lá nos sá vált a né zet, hogy a má so dik gaz da -
ság sze rep lői csak ak kor tud ná nak meg fe lel ni a jo gi elő írá sok több sé gé -
nek, ha sa ját ér de ke i ket sú lyo san sért ve, a pi a ci ra ci o na li tást fel ad va mű -
köd né nek. A sza bály sze gés ala pú sza bá lyo zás foly tán a sza bá lyok meg -
sér té se ál ta lá nos sá vált; gyen gült a sza bá lyok ere je és ál ta lá ban a jog, de
a gaz da sá gi cse lek vők ere je is.44 Hi ány zott a jo gi sza bá lyo zás ál ta lá nos el -
fo ga dott sá ga, le gi ti mi tá sa, a jog ke rü lés út jai in téz mé nye sül tek, ugyan ak -
kor ál lan dó vá vált a bi zony ta lan ság, ki szá mít ha tat lan ná a bü rok rá cia re -
ak ci ó ja. A tár sa da lom nagy tö me ge al kal maz ko dott az el len té tes sza bá lyo -
zá si lo gi kán ala pu ló el ső és má so dik gaz da ság vi szo nya i hoz, az egyik kel
kom pen zál va a má sik hi á nyos sá ga it. Ezt a kom pen zá ci ót azon ban a jog
nem ké pes el vé gez ni. Mind a meg ma ra dó uta sí tá sos sza bá lyo zás, mind a
sza bá lyok nem ér vé nye sí té sé re ala po zó dó sza bály ke rü lés kor ro dál ta a jog
ra ci o na li tá sát.

Tar tós ha tá sok
A gaz da sá gi re form sor sát meg ha tá roz ták azok a kö rül mé nyek, kor lá tok,
ame lyek kö zött szü le tett: a re form szán dé kok fél ol da las sá ga, a bü rok rá cia
ön ér de kei, a jo gi és a po li ti kai át ala kí tás le ma ra dá sa. A jog rend szer mű -
kö dé sé ben pe dig azok a ten den ci ák ha tot tak, ame lyek az óta is, jog ál la mi
kö rül mé nyek kö zött is je len van nak. Ezek a jo gi kul tú ra mé lyen fek vő, ne -
he zen vál to zó jel lem ző i nek bi zo nyul tak. Egy részt je len van a jo gi sza bá -
lyo zás tól va ló túl zott füg gés, a paternalizmusig el me nő el vá rás, amely a
túl sza bá lyo zás, il let ve a túl sza bá lyo zás irán ti igény ter mé sze tes ta la ja. Ez
a jo gi esz köz irán ti vágy a sza bá lyo zás ala nya i nak ere den dő pas  szi vi tá sá -
val ma gya ráz ha tó, és to vább erő sí ti a jog cél ori en tált, pil la nat nyi cé lok ér -
de ké ben vál toz tat ha tó fel fo gá sát. Más részt to vább él, sőt bi zo nyos vo nat -
ko zá sa i ban meg erő sö dött a jo gi ni hi liz mus, a jog sza bály ma ga tar tás irá -
nyí tó ere jé nek kor lá to zott sá ga, a jo gi ra ci o na li tás fi gyel men kí vül ha gyá -
sa. Az ál ta lá nos sza bá lyok nak ma ki sebb a sze re pük, mint va la ha; a sta -
bil nak lát szó jog in téz mé nyek mö gött sze mély füg gő ér dek ér vé nye sí tés mű -
kö dik, ter jed a kor rup ció, és kor ro dá ló dik a jog. Nyíl tan sem mi be le het
ven ni a bí ró ság dön té se it; mi nél na gyobb ha ta lom mal ren del ke zik va la ki,
an nál bát rab ban és gát lás ta la nab bul. En nek kö vet kez té ben to vább ra
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sincs presz tí zse a jo gi ren de zés nek, a jog ál la mi el vek alap ján va ló ér ve lés -
nek, a for má lis jog nak. A köz sze rep lők – és kü lö nö sen a po li ti kai rend szer
sze rep lői kö zül so kan – őr zik az al kot má nyos ság gal szem be ni ata visz ti -
kus aver zi ó i kat, a jog ál la mi au to nó mi ák irán ti ér zé ket len sé get. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött a jog al kal ma zói men ta li tást még min dig erő tel je sen jel -
lem zi az ad mi niszt ra tív meg fe le lé si kény szer, a köz jo gi as szem lé let, a po li -
ti kai el vá rá sok nak va ló meg fe lel ni aka rás, a me ne kü lés az ér tel me zé si
sza bad ság tól. A bü rok ra ti kus füg gés és önál lót lan ság tar tó sabb nak bi zo -
nyul, mint az azt ere de ti leg ki kény sze rí tő po li ti kai rend szer. Ezt az ös  sze -
füg gést azon ban a Ká dár-ko ri gaz da ság irá nyí tá si vi szo nyok ér tel me zé se -
kor is ér de mes fi gye lem be ven nünk.
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