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AZ ELISMERÉSI SZABÁLY ALKALMAZHATÓSÁGA 

JOGTÖRTÉNETI PÉLDÁK TÜKRÉBEN 

 

GEDEON MAGDOLNA 

 

Hart elismerési szabálya a gyakorlatban is alkalmazható elmélet, amit jogtörténeti példák-

kal lehet alátámasztani. A példák azt mutatják, hogy az állam elismerési szabályának két 

kritériumot mindenképpen tartalmaznia kell ahhoz, hogy a rá alapozott jogszabályok érvé-

nyesek legyenek és alkalmazzák őket. Az egyik a naturalis ratio, a másik a nemzeti ha-

gyományok vagy másképpen a Volksgeist. Hart elmélete szerint egy jogszabály érvényes-

ségében nagy szerepet játszik a gyakorlat, vagyis az, hogy a jogalkalmazók hajlandóak-e 

egy adott szabályt jogként alkalmazni. A jogtörténet körében számos olyan esettel találkoz-

hatunk, mikor a jogalkalmazók a fenti kritériumokkal nem rendelkező szabályokat nem 

akarták elfogadni. A hatalom gyakorlói pedig az abszolutizmus vagy valamely diktatórikus 

rendszer kialakításakor az általuk jognak minősített szabályok alkalmazását a hozzájuk hű 

jogalkalmazókra bízták. 

Kulcsszavak: Hart, elismerési szabály, Volksgeist, naturalis ratio, jogtörténet 

 

Die Erkenntnisregel von Hart ist eine in der Praxis anwendbare Theorie, die auch mit 

rechtsgeschichtlichen Beispielen unterstützt werden kann. Die Beispiele zeigen, dass die 

Erkenntnisregel eines Staates zwei Kriterien enthalten soll, damit die darauf gelegten Re-

geln wirksam und anwendbar seien. Eine der Kriterien ist die naturalis ratio, die andere der 

Volksgeist. Nach der Theorie von Hart spielt in der Wirksamkeit einer Rechtsregel die 

Übung eine große Rolle, also ob die Rechtsanwender sich neigen, ein Norm, als Rechtsre-

gel anzuwenden. Wir können im Kreis der Rechtsgeschichte mehrere Fälle treffen, als die 

Rechtsanwender die die erwähnten Kriterien nicht enthaltenen Regeln nicht akzeptieren 

wollten. Die Machtinhaber beauftragten ihre treue Offiziere bei dem absoluten oder diktato-

rischen System die von ihn als Recht vorgelegten Normen anzuwenden.  

Schlüsselwörter: Hart, Erkenntnisregel, Volksgeist, naturalis ratio, Rechtsgeschichte 

 

A joggal kapcsolatban felmerülő legalapvetőbb kérdésekre (egyáltalán mi a jog, s 

mitől nyeri el normativitását, érvényességét?) sokan megpróbáltak már választ 

adni. Az egyik közülük Herbert Hart, aki szerint vannak elsődleges és másodlagos 
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szabályok. A másodlagos szabályok a kötelezettséget megállapító elsődleges sza-

bályokra vonatkoznak. A másodlagos szabályok közül legfontosabb az elismerési 

szabály. Az elismerési szabályról Hart a következőket írja A jog fogalma című 

művében: „Ahol elfogadnak egy elismerési szabályt, ott ez hivatalos kritériumot 

nyújt mind a magánemberek, mind a hivatalos személyek számára a kötelezettséget 

megállapító elsődleges szabályok azonosításához.”1 Leegyszerűsítve és képletesen 

ez azt jelenti, hogy valakinek a kezében van egy pecsétnyomó, és ha elé kerül egy 

szabály, megnézi, megfelel-e az az elismerési szabályban megfogalmazott kritéri-

umoknak, és ha igen, rányomja az „érvényes jogszabály” feliratú pecsétet. Kérdés, 

milyen kritériumokat fogalmaz meg az elismerési szabály. Hart szerint ugyanis az 

elismerési szabályt többnyire nem fogalmazzák meg, hanem léte abban mutatkozik 

meg, ahogyan a bíróságok, a hivatalos személyek, a magánemberek vagy tanács-

adóik megállapítják az egyes szabályokat.2  

A jogelméleti elgondolásokat gyakran hiábavalónak, a valóságtól elrugaszko-

dott elméleteknek véljük. Ezért érdemes lenne megvizsgálni konkrét jogtörténeti 

példákon keresztül, hogy vajon a gyakorlatban lehet-e alkalmazni ezeket az elméle-

teket. Lehet-e például az elismerési szabályt alkalmazni, és ha igen, az milyen kri-

tériumokat fogalmaz meg, azaz milyen feltételek esetén lehet egy szabályra a pe-

csétet ráütni, vagy másképpen megfogalmazva, milyen kritériumok megléte alapján 

hajlandó ráütni valaki a pecsétet, és vajon van-e értelme annak, hogy a jogalkalma-

zókon kívül más is kezébe vegye ezt a pecsétnyomót? A választ néhány jogtörténe-

ti példán keresztül szeretném megadni e kérdésekre. 

Ha az ókori Rómára gondolunk, elég egyszerűnek mutatkozik a helyzet. Az 

actiójogi gondolkodásnak megfelelően ugyanis a pecsétnyomót a jogszolgáltatást 

végző magistratus tartotta a kezében, és az általa jognak tekintett szabályok alapján 

adta ki az edictumot. Ebben az esetben az elismerési szabály némiképp fordítottan 

is működött. A jogszolgáltató egyszerre azt is vizsgálta, hogy mit lehet jogként 

alkalmazni, és azt is, hogy melyek azok az igények, melyeket a jog segítségével 

védelemben lehet részesíteni. Így lepecsételésre került a ius civiléhez tartozó jog-

anyag, melyen belül a formális érvényesség követelményeinek megfelelő jogot is 

találjuk, s mikor az már nem volt elegendő az igények érvényesítéséhez, a praetor 

a naturalis ratio alapján kitágította az actiók körét, ami a ius praetorium kialakulá-

sához vezetett.  

Ha a magyar jogtörténetből keresünk példákat, a szokásjog meghatározó szere-

péből kell kiindulnunk. Az is kérdéses lehet, hogy a rendelkezésre álló jogforrások 

közül melyik volt az erősebb: a megfelelő szervek által, megfelelő módon alkotott 

és kihirdetett szabályok, vagy a szokásjogi szabályok, amiket a jogalkalmazók a 

formális érvényesség kritériumának megfelelő szabályokat figyelmen kívül hagyva 

inkább alkalmaztak. Ha a Hármaskönyv jogforrási rendszerét megvizsgáljuk, a 

törvények mellett szerepel benne constitutio, privilégium, statutum és természete-

                                                           
1 HART, H. L. A.: A jog fogalma (ford. Takács Péter), Osiris, Budapest, 1995, 121. 
2 HART: i. m. 122–123. 
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sen a szokásjog.3 A privilégium mint lex specialis a törvénynél is erősebb, hiszen 

egy törvény csak akkor szüntette meg a privilégium hatályát, ha arról kifejezetten 

rendelkezett.4 Ha konkrét példán keresztül vizsgáljuk meg ezt a kérdést, a követke-

zőt látjuk.  

A Habsburg uralkodók már a XVI. században, a kincstár bevételeinek növelése 

érdekében elkezdték központosítási törekvéseiket. Ez a bányajog területén egy 

osztrák mintára alkotott bányarendtartás magyarországi bevezetésének kísérletében 

jelentkezett.5 I. Ferdinand törvényként akarta elfogadtatni a rendtartást, a rendek 

viszont azt mondták, hogy ők ilyen kérdésekkel nem foglalkoznak, ez a bányavá-

rosok dolga a szokásjog szerint. És igazuk volt, mert a király a selmecbányaiak régi 

szokásjogon alapuló jogkönyvét privilégiummal erősítette meg.6 A rendtartást vé-

gül rendeletileg hirdették ki a bányavárosokban, de úgy, hogy bele kellett foglalni a 

selmeci és körmöci szabályokat is, melyek mellett a rendtartás szabályai csak 

szubszdiáriusan érvényesülhettek.7 Így láthatjuk, hogy a képzeletbeli pecsétnyomó 

ebben az esetben ténylegesen a bányajogot alkalmazó hivatalnokok és bírák kezé-

ben volt, hiszen azok nem voltak hajlandók azt rányomni az idegen, osztrák szabá-

lyokra, melyek ellenkeztek az ősidőktől kialakult hagyományaikkal és szokásaik-

kal. Ezért az osztrák uralkodók más módszerhez folyamodtak, kicserélték azokat, 

akik a pecsétnyomót a kezükben tartották. Azaz a bányavárosok vállalkozói által 

saját soraikból választott hivatalnokokat leváltották a királyi hatalmat képviselő 

főkamaragrófnak8 esküt tett jogalkalmazókra.9  

                                                           
3 L. WERBŐCZY István: Tripartitum (ford. Csiky Kálmán), Téka, Budapest, 1990 (a továb-

biakban: HK) HK. Praef. 
4 HK. 2,8,1. 
5A bányarendtartás keletkezési körülményeiről bővebben l. PAULINYI Oszkár: A 

bányajoghatóság centralizációjának első kísérlete Magyarországon, Századok 1980/1, 7–

21. A bányarendtartás szövegét l. Neue Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn, und 

solcher Cron einverleibten Gold, Silber, Kupfer, und anderer Metall- Bergwerken, Sammt 

denen Erläuterungen zweyer Alten Berg-Ordnungen Der sieben königl. Freyen Berg-

Städte 1. Chemnitz u. Königsberg 2. Schemnitz, Neusohl, Bugganz, Dülln und Libeten, 

Aus der k. auch k. k. Hof- und Staats Druckerey, Wien, 1805 (a továbbiakban: MBO). 
6A privilégiumlevél és Selmecbánya jogkönyvének szövegét l. Selmecbánya város közép-

kori jogkönyve: Selmecbánya városi és bányajogi kódexe (ford.: FUCHS Péter), Montan-

Press, Budapest, 2009. 
7 A bányarendtartást csak úgy lehetett kihirdetni a bányavárosokban, hogy a rendtartásba 

felvilágosító szabályokként („Erläuterungen”) fel kellett venni Selmec- és Körmöcbánya 

régi statutumait is. A felvilágosító szabályok a bányarendtartás bécsi, 1805-ös kiadásában 

is szerepelnek, l. 5. lj. 
8 A főkamaragróf a bányavárosokban a király akaratát képviselő főhivatalnok volt, akinek 

fő feladatai közé tartozott a kincstár bevételeinek felügyelete és gyarapítása. A 

főkamaragróf hivataláról bővebben ld. GEDEON Magdolna: A főkamaragróf hivatala Má-

ria Terézia korában, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et 

Politica 30 (2012), 53–65. 
9 Így pl. az alsó-magyarországi Selmecbánya jogkönyvéből tudjuk, hogy a város bíráját a 

városi tanács hivatalban lévő esküdtjei választották Gyertyaszentelőkor azok közül, akik 
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És itt lényegében elérkeztünk az abszolutizmus lényegéhez. Olyanok kezébe 

kell adni a pecsétnyomót, akik azt hajlandóak olyan szabályokra rányomni, ame-

lyek az uralkodó által meghatározott elismerési szabályban lévő kritériumoknak 

megfelelnek, azaz, amit az uralkodó rendeletileg megfogalmazott. 

Ha megfigyeljük a részleteket, láthatjuk, hogy az érdekeltek a pecsételők elé 

rendszerint olyan szabályokat igyekeztek letenni, melyek magukon viselték a for-

mális érvényesség kritériumait. Így az uralkodó addig iparkodott, míg 1723-ban a 

bányarendtartás szövegét törvényként fogadták el a selmeci felvilágosító szabá-

lyokkal együtt.10 Annak ellenére, hogy a Hármaskönyv autoritását a benne össze-

foglalt régi szabályok adták, Werbőczy is törvényként akarta a jogkönyvet elfogad-

tatni, pedig az abban fellelhető szabályok a jogalkalmazók pecsétjei nyomán már 

régen érvényesültek.11  

Egy másik hasonló próbálkozás volt 1853-ban az Osztrák Polgári Törvény-

könyv bevezetése Magyarországon. Christian Neschvara bécsi professzor levéltári 

kutatások alapján ismerteti egyik írásában az OPTK magyarországi bevezetésének 

körülményeit.12 Ebből kiderül, hogy az „ez jogszabály” feliratú pecsétet senki sem 

akarta ráütni az idegen, osztrák szabályokra, pedig még egy hivatalnokot is küldtek 

Ausztriából, aki oktatást szervezett a bíróságokon az osztrák törvénykönyv alkal-

mazásáról. A levéltári iratok között fellelhetőek ennek a hivatalnoknak a feljegyzé-

sei. Ebből megtudjuk, hogy az egyik helyen az OPTK egyik példányát az ágy alatt 

találta meg, a bíróságon dolgozók közül sokan írni, olvasni sem tudtak. Tudjuk, mi 

lett az OPTK sorsa: bár többször megpróbálták bevezetni, az nem sikerült. Ebben 

                                                                                                                                                    
már legalább egy éve a tanácsban ültek (Selmecbánya jogkönyve, városi jog, 8. §). A vá-

ros bányajoga szerint pedig a bányászati ügyekben eljáró központi személyt, a bányames-

tert a bíró és a tanács jelölte ki, és bár fizetését a királyi kamara fizette, mégis elsősorban a 

bányavállalkozók érdekeit képviselte, hiszen közülük kerültek ki a városi tanács tagjai, 

akik megválasztották, és akiknek a bányamester esküt tett (Selmecbánya jogkönyve, bá-

nyajog 2. §). Bár a központosítás érdekében bevezetett új Miksa-féle bányarendtartás sze-

rint a bányamestert vagy a bányabírót az addigi szokás szerint kellett megválasztani, az 

összes bányászatban érintett személy nem a városi tanácsnak, hanem a főkamaragrófnak 

tett esküt. A bányarendtartásban az esküminták is megtalálhatók, melyek szerint a 

főkamaragrófnak teljes engedelmességet fogadtak a bányamesteren és a bányabírón kívül 

a bányabírósági esküdtek és írnokok, a froners vagy urbarer, aki a bányavám beszedéséért 

volt felelős, a bányamérnökök, az ezüstfinomítók, a kémlészek, az erdőmesterek, a bánya-

számvevők, a mosó- és surlóművekben dolgozók, a szakmányvájárok és a bányaadomá-

nyozásban eljáró személyek, valamint a közönséges dolgozók is (MBO I. 4.). Így a bányá-

szattal kapcsolatos teendőket végzők nem a városi tanácsban helyet foglaló bányavállal-

kozóknak tartoztak felelősséggel, hanem a király érdekeit képviselő főkamaragrófnak. 
10 L. 1723:CVIII. tc. 
11 L. Werbőczynek a Tripartitumhoz fűzött elöljáró beszédét. 
12 NESCHWARA, Christian: Das ABGB in Ungarn (Az ABGB Magyarországon), in: 

Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Band 57: Österreichs 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Eine europäische Privatrechtskodifi-

kation, Band III: Das ABGB außerhalb Österreichs (Hrsg. von Elisabeth Berger). Duncker 

& Humblot, Berlin, 2010, 33–134. 
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az esetben pedig a jogalkalmazók lecseréléséről sem lehetett szó a nyelvi nehézsé-

gek miatt.  

Ez az eset egybecseng egy korábbi történettel. Zsigmond híres 1405. évi kivált-

ságlevele Buda jogát Debrecenre is ki kívánta terjeszteni. Iványi Béla azonban 

levéltári kutatásai során kimutatta, hogy az idegen eredetű budai városjog nem 

maradhatott meg a tősgyökeres magyar Debrecenben. Erről Iványi maga így ír: „A 

magyar szokásjog itt is az egyszerű debreceni magyar bírák egészséges gondolko-

dásmódjából és józan ítélőképességéből származott, mely az idegen elveket a helyi 

viszonyoknak megfelelően magyarrá formálta és átváltoztatta …úgy, hogy Debre-

cen város egykori joga nem más, mint a magyar genius teremtő és átalakító erejé-

nek egyik külső megnyilvánulása.”13 

Ezek a példák Savigny Volksgeist-teóriájának érvényesülését is jól példázzák. 

Ezzel rokon elmélet a skandináv jogi realisták jéghegy hasonlata, mely szerint egy 

törvénykönyv a jéghegynek csak a csúcsa, amit a víz felett látunk. Ez azonban nem 

csak úgy úszkál a víz felszínén, hanem alatta van a jéghegy többi része, az idők 

folyamán kialakult társadalmi szokások, viszonyrendszerek hatalmas tömege. Ezért 

nem lehet egyszerűen a jéghegy csúcsát levágni és egy másik jégdarabot a helyére 

ragasztani.14 A jogalkalmazók tevékenységéből pedig láthatjuk, hogy az elismerési 

szabályban megfogalmazott egyik kritériumot ennek alapján az egyszerűség ked-

véért nevezhetjük Volksgeistnak.  

Ha pedig a szokásjog legegyszerűbb fogalmát megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy 

azok olyan szabályok, melyek egy fellépő probléma megoldására a legésszerűbb-

nek mutatkoznak.15 Ilyen például az a Hármaskönyvben szereplő szokásjogi sza-

bály, amely szerint az atyai házban – teljesen ésszerűen – mindig a legkisebb fiú 

maradhat.16 

Ha az osztrák bányarendtartás bevezetésének körülményeit nézzük, természete-

sen azt nem úgy kell elképzelnünk, hogy a bányavárosok tanácsosai kinyitották a 

Tripartitumot és megmutatták a királynak, mi a helyzet például a privilégiummal 

kapcsolatban. A naturalis ratión alapuló szokásjogot az érdekeltek maguktól is 

tudták és követték. Az angolszász common law-ról is megállapítható, hogy a ha-

gyományoknak, a Volksgeistnak és az ésszerűségnek köszönheti létét. A jogalkal-

mazó az eléje kerülő esetet egy régebbi eset ratio decidendi-je alapján oldja meg. 

Ha a történelemben tovább lépünk, a következőket vehetjük észre. A diktatóri-

kus rendszerek a pecsétnyomót szintén olyan jogalkalmazók kezébe adják, akik 

                                                           
13 IVÁNYI Béla: Debrecen és a budai jog. A debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. 

osztályának kiadványai I/7, Debrecen, 1924, 35–36. Vö. SZABÓ Béla: Iványi Béla, in: 

„Ernyedetlen szorgalommal…” A Debreceni Egyetem jogász professzorai (1914–1949), 

DE ÁJK, Debrecen, 2014, 224–225. 
14 Vö. VARGA Csaba: Skandináv jogi realizmus, in: Jogbölcselet. XIX–XX. század. Előadá-

sok (szerk.: Varga Csaba), Szent István Társulat, Budapest, 1999, 81–91. 
15 Werbőczy szerint ahhoz, hogy egy szokás szokásjoggá váljon, szükséges, hogy az idős-

ült, gyakori és okszerű legyen. „Okszerű pedig akkor, ha a jog czéljának megvalósítására 

irányul és törekszik” (HK. Bev. 10,3–7). 
16 HK I. 40,2. 
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hajlandóak a rendszer által jognak titulált szabályokat lepecsételni. Hart tanítása 

szerint „egy jogrendszer létezésének két szükséges és elégséges elemi feltétele van. 

Egyfelől az embereknek általában engedelmeskedniük kell azoknak a magatartási 

szabályoknak, amelyek a rendszer végső érvényességi kritériumai szerint érvénye-

sek; másfelől pedig hivatalos személyeinek ténylegesen el kell fogadniuk a hivata-

los tevékenység közös és nyilvános mércéjeként a rendszernek a jogi érvényesség 

kritériumait meghatározó elismerési szabályát.”17 Ezek szerint a társadalom tagjai-

nál is kell, hogy legyen egy pecsétnyomó, azaz engedelmeskednek a szabályoknak, 

elfogadják őket magatartásuk mércéjeként. Valóban szükséges az emberek elfoga-

dása is egy jogszabály érvényességéhez?  Ezzel kapcsolatban teszi fel Takács Péter 

a kérdést: „A náci Németország háborús összeomlása és a közép-kelet-európai 

kommunista rendszerek bukása után ezek az elvont elméleti kérdések 

gyakorlatközelibb módon is megfogalmazódnak: jognak tekinthető-e valamely ha-

talmi rendszer erkölcsileg megkérdőjelezhető szabályokat is magában foglaló s 

ezért a polgárok erkölcsi támogatását nélkülöző normatív rendje?”18  

Az előbbi történeti példák tükrében talán könnyebben megválaszolható ez a 

kérdés. Amíg ugyanis akad olyan jogalkalmazó, mely hajlandó az adott jogszabá-

lyokat alkalmazni, az, hogy a polgárok mit szeretnének, nem fontos. Ha van olyan 

jogalkalmazó, amelyik nem hajlandó valamely jogszabályt alkalmazni, azt egysze-

rűen le kell cserélni. Hart maga is erre az álláspontra jut: „megeshet, hogy csak a 

hivatalos személyek fogadnák el és alkalmaznák a rendszer jogi érvényességi krité-

riumait. Az a társadalom, ahol ez történne, olyan lenne persze, mint egy birkaól; s 

megeshet, hogy a birkák a vágóhídon végzik. Semmi sem szól azonban amellett, 

hogy egy ilyen társadalom ne létezhetne, és hogy ne nevezhetnénk jogrendszer-

nek.”19 Elég a mi történelmünkben 1919 „dicsőséges” napjaira gondolnunk, hogy 

hány birka végezte a vágóhídon, vagy inkább hányan végezték a vágóhídon, akik 

nem akartak birkák lenni. Hart ettől jobb hasonlatot nem is tudott volna kitalálni, 

bár ő nem hoz konkrét példát.  

A radbruchi formula szerint azok a pozitív törvények, amelyek az igazságtalan-

ság egy már tűrhetetlen mértékét mutatják, elvesztik jogi érvényességüket és így 

kötelező erejüket is, hogy helyükre a természetjog parancsa lépjen,20 igazán szép 

gondolat, csak éppen az előbbiekkel összefüggésben láthatjuk, hogy a jogalkalma-

zókat egyáltalán nem érdeklik a természetjog parancsai és nem törődnek azzal, 

hogy az igazságtalanság milyen mértékű. A történelmi példák alapján azonban az is 

megállapítható, hogy ha már szinte senki sincs, aki a megadott elismerési szabály-

ban foglalt kritériumok szerint jognak tekintene egy szabályt, a rendszer megdől, 

                                                           
17 HART: i. m. 139. 
18 SZIGETI Péter–TAKÁCS Péter: A jogállamiság jogelmélete, Napvilág, Budapest, 1998, 85. 
19 HART: i. m. 140. 
20 RADBRUCH, Gustav: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, Süddeutsche 

Juristenzeitung 1 (1946), 105–108. Vö. SZABÓ Miklós: Gustav Radbruch, in: Fejezetek a 

jogbölcseleti gondolkodás történetéből, Bíbor, Miskolc, 2004, 153. 
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ahogy a náci és a kommunista rendszer is megdőlt. Ez vezetett korábban az abszo-

lutista rendszerek bukásához is.  

A Volksgeist mint kritérium ma sem hiányzik a jogrendszerek elismerési szabá-

lyaiból. Elég csupán az uniós jog hányattatásait megfigyelnünk.  Ahhoz, hogy egy 

uniós szabály egy tagállamban lepecsételésre kerüljön, kiskapukat kell engedni a 

Volksgeist érvényesüléséhez. A házasság intézményének megítélése szempontjából 

például az ún. Róma III rendelet megnyitja az utat a per tárgyát képező házasság 

érvényességének az eljáró bíróság nemzeti jogában rögzített kritériumok szerinti 

megítélése felé. A rendelet szerint ugyanis „ha a megkeresett bíróság szerinti részt 

vevő tagállam joga a szóban forgó házasságot a felbontási eljárás céljából nem 

tekinti érvényesnek, ezt többek között úgy kell értelmezni, hogy az adott tagállam 

joga szerint ilyen házasság nem létezik. Ez esetben a bíróság nem kötelezhető arra, 

hogy e rendelet alapján kimondja a házasság felbontását vagy a különválást.”21 Itt 

lényegében arról van szó, hogy mely tagállamok engedik meg az egyneműek há-

zasságát. Amelyik tagállam saját hagyományai és az ésszerűség alapján nem enge-

di, ott az egyneműek együttélése nem házasság, így fel sem lehet bírósági úton 

bontani. 

Van olyan jogterület is, ahol nincsenek nemzeti hagyományok és a szabályozási 

tárgy nemzetköziségénél fogva a nemzetközi szervezetek még jogszabálynak sem 

tekinthető normái érvényesülnek. Így például a Nemzetközi Doppingellenes Ügy-

nökség (WADA), ami tulajdonképpen egy magánjogi egyesület, olyan szabályokat 

alkot, melyek minden alkotmánnyal szemben érvényesülhetnek.22 Egy sportolónak 

a WADA szerint nem is kell doppingolnia ahhoz, hogy doppingvétséget kövessen 

el. Egy atlétának ugyanis három hónapra előre mindig meg kell mondania, hogy 

mikor, hol fog tartózkodni. Ha az ellenőrök felkeresik és nincs ott, az doppingvét-

ségnek minősül és eltiltják a sportolástól.23 Ezért hiába lett alkotmányos alapjog24 a 

                                                           
21 Róma III. rendelet: a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén 

létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 

1259/2010/EU tanácsi rendelet, 13. cikk. Vö. WOPERA Zsuzsa: Az uniós jog hatása a hatá-

ron átnyúló családjogi ügyekre – Fogalmi zavarok, Iustum Aequum Salutare 2014/2, 64. 
22 Bár a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet 

– mint a formális érvényességnek megfelelő jogszabály – tartalmazza a doppingok hasz-

nálatának tilalmát, ez a jogszabály többször hivatkozik a „nemzetközi követelmények” 

betartására. A rendelet 2. §-ának 15. pontja értelmében pedig nemzetközi követelmények 

alatt kell érteni „a WADA által elfogadott, a doppingellenes tevékenység egyes részeiért 

felelős doppingellenes szervezetek egységes szabályok szerinti eljárását és az eljárások 

harmonizációját biztosító nemzetközi előírások, valamint az egyes nemzetközi sportági 

szövetségeknek a WADA nemzetközi előírásait biztosító sportági különös szabályait az 

adott sportágban”. 
23 L. Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat, 2009, 2.4. pont: „Az ellenőrzésre vonatkozó 

nemzetközi követelménynek megfelelő szabályokon alapuló, a sportolók versenyen kívüli 

rendelkezésre állására, ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosításá-

ra, valamint teszten való részvételére vonatkozó követelmények megsértése. Három kiha-

gyott teszt és/vagy bejelentési vétkesség tizennyolc hónapon belül bekövetkező bármely 
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sportolás, hiába ütközik jogszabályok által biztosított személyiségi jogokba a spor-

tolók adatszolgáltatási kötelezettsége, egy egyesület által alkotott szabály mindezt 

felülírja. Ha a WADA szabályai alapján egy sportolónak elveszik az érmét, nincs 

olyan bíróság, amely azt visszaadhatná neki.  

Így ebben a körben a jogalkalmazók jogként ismernek el olyan szabályokat, me-

lyek nem felelnek meg az állam elismerési szabályában meghatározott kritériu-

moknak, de a sportra vonatkozó nemzetközi elismerési szabály kritériumainak 

igen. Ez az elismerési szabály pedig a harti meghatározásnak megfelelően alkalma-

zásában érvényesül, hiszen mind a sportolók, mind a jogalkalmazók követik. Mivel 

ezen a területen így Volksgeistról, messze nyúló nemzeti hagyományokról nem 

lehet szó, elsősorban a sportéletben mutatkozó racionalitás és a sport feddhetetlen-

ségének követelménye válik meghatározóvá a kritériumok között. Nemes András 

sportjogász szerint a nemzeti sporttörvények a sportjogi szabályokból álló jéghe-

gyen csak egy vékony hóréteget képeznek. A hóréteg alatt pedig megtaláljuk a 

nemzetközi sportszervezetek által alkotott szabályzatok és szokások tömegét.  

Nem képezik részét azonban ennek a jégtömegnek a leges ludicra, vagyis a já-

tékszabályok. Ezek alkalmazása ugyanis már kívül esik a jogalkalmazók körén, 

azokat a játék résztvevőinek kell betartaniuk és a kétes helyzeteket eldönteniük. 

Érdekességként megállapítható, hogy ha a római jog forrásait vizsgálva ki akarjuk 

gyűjteni a sporttal kapcsolatos szabályokat, azok sem tartalmazzák a lex ludicrát.25  

Ebből a rövid összefoglalóból talán kiderül, hogy a Hart-féle elismerési szabály 

a sok kritika ellenére a gyakorlatban a premodern jogrendszerekre is alkalmazható 

elgondolás. Az elismerési szabály elmélete ugyanis figyelembe vesz gyakorlati 

szempontokat is, és jelentős szerepet játszanak benne a jog címzettjei, melyek a jog 

érvényességének megítélése szempontjából a döntő kritériumot szolgáltatják. 

 

                                                                                                                                                    
kombinációja a sportoló felett joghatósággal rendelkező doppingellenes szervezetek dön-

tése szerint doppingvétségnek minősül.” 
24 L. Magyarország Alaptörvénye, XX. cikk: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki 

egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élő-

lényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való 

hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a 

sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biz-

tosításával segíti elő. 
25 Vö. GEDEON Magdolna: Az antik Róma „sportjoga”, Novotni, Miskolc, 2005. 


