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1. Elefánt a porcelánboltban: ad hoc ötletek és a jogi hibáik  
 

Szeptember 9-én rendkívüli ülést tartottak az uniós energiaügyi miniszterek a Bizottság  

energiaügyi javaslatairól gázár-sapkától a villamosenergia-piac újragondolásáig, de nem 

kapták meg az ötletek a támogatást. Okkal. 

A Bizottság pillanatnyilag így kivédeni vélt ötletei jogilag ugyanis elképesztően aggályosak. 

A legismertebb elképzelés szerint mindenekelőtt a földgázra terveztek közös gázár-

sapkát, ami jogilag kikényszeríthetetlen, lex imperfecta lenne abból a szempontból, hogy 

nyilvánvaló módon nem tudná rákényszeríteni a kereskedőket akár csak egyetlen molekula 

értékesítésére a nyomott áron. Persze, hogy nem: a kereskedő nem olyan, mint egy 

egyetemes szolgáltató vagy egy elosztó, akik eleve egy állam kötött szuverenitásából és 

annak szigorúan szabályozott jogi környezetével csomagban kapják a létezésüket, a 

működési engedélyükben rögzített ellátási kötelezettséggel. Ez az ellátási kötelezettségen 

alapuló tevékenység ugyanis – a kényszer, a kikényszeríthetőség miatt – végső soron akár 

profit nélküli, veszteséges működést is jelenthet: ezért egy esetleges állami 

beavatkozásnak, főleg, ha az tartós célú, ez a tökéletes helye. Ez a magyar rezsicsökkentés 

kulcspontja is. A tőzsdei kereskedőt ilyen módon nem tudom eltéríteni, ahogy a harmadik 

országból, vagyis a szuverenitás – és kikényszeríthetőség – hatósugarán kívülről érkező 

szereplőt sem. Ha olyan árplafont határozok meg, amiért neki nem éri meg eladnia nekem, 

akkor nem fog szolgáltatni. Alapvető jogi különbség, amit Brüsszel nem ért. 

A villamosenergia-rendszerrel kapcsolatos bizottsági felvetések sem tűnnek sokkal 

megalapozottabbnak. A villamosenergia-piac jelenlegi modellje, hogy a tőzsdei kereskedés 

mellett az áramárakat a kereslet kielégítéséhez szükséges legdrágább technológia 

határozza meg, amik most épp a gáztüzelésű erőművek. Mivel a földgáz ára növekszik, az 

emeli a villany árát. El kellene oldani a földgáztól a villany árát, de egy új modellben 

valahogy biztosítani kell, hogy egyszerre sikerüljön forrást átcsoportosítani ezekhez a 

magasabb működési költségű erőművekhez az alacsonyabb költségű technológiáktól , 

azonban eközben ne sérüljön a földgáztüzelésű erőművek helyzete sem, hiszen ezek 

nyújtják az úgynevezett rendszerszintű szolgáltatásokat, ami a villamosenergia-rendszer 

gyorsreagálású, kiegyenlítő igényeit biztosítja. A Bizottság ennek két irányból akart 

nekifogni.  

Egyrészt csúcsidőben történő villamosenergia-felhasználás csökkentésére vonatkozó 

elképzeléssel jelentkezett, ami azt mutatja, hogy egyelőre nem találja az ideális új modellt. 

A valóságban ugyanis a drága földgázos erőműveket nem feltétlenül a csúcsidőszakok 

magas villamosenergia-igényei miatt járatják, hanem a már említett rendszerszintű 

szolgáltatások miatt, például hogy kiegyenlítsék a megújulók hektikus termelését. A napon 

belüli csúcsigény bármiféle csökkentésével még nagyobb probléma, hogy mivel a tipikusan 

kora este jelentkező csúcsigényt jelentős részben a háztartások fogyasztása okozza, ez 

megint a lakosságot fenyegető korlátozó elképzelés. Jogi értelemben itt tehát megint 

feldereng a lex imperfecta kockázata, mert ugyan hogyan kényszerítem ki a munkából, 

iskolákból hazaérő lakossági fogyasztóktól, hogy ne használjanak áramot. 



Másrészt mindehhez az energiaipari termelők költségeit csoportosítaná át: elvennének az 

alacsony költséggel villamos energiát termelő vállalatok bevételeiből, valamint a fosszilis 

tüzelőanyagot előállító vállalatok nyereségéből is, miközben az energiaszolgáltató cégeket 

– egyetemes szolgáltatók, a felhasználókat ellátó kereskedők – támogatnák. Ezzel rögtön 

komoly gond, hogy az energiavállalatok tevékenységében általában több technológia van 

jelen egyszerre (pl. naperőművek és gázmotorok), tehát az átcsoportosítás sokszor egy 

adott energiavállalaton belül is kérdéseket vet fel, ráadásul a megtermelt villany ma már 

sokszor saját felhasználásra, vagy épp más fogyasztók közvetlen ellátására megy. Az EU 

ugyanis eddig pontosan ebbe az irányba, a hibrid, dekoncentrált villamosenergia -ellátási 

kapcsolódások felé lökte az egész piacot! Ebbe a tudatosan elindított nagy átalakulásba és 

összekeveredésbe nehéz lenne belenyúlni olyan eszközzel, ami éppen azokat a tiszta 

engedélyesi, eltérő minőségeket elválasztó világos határokat igényelné, amelyeket az EU 

az elmúlt öt évben lebontott. Másrészt, és ami lényegesebb, mindez a szemérmesen 

„költségátcsoportosításnak” nevezett koncepció praktikusan jövedelemelvétel, ami pedig  

lényegében nem más, mint  

az eddig erőltetett liberális árampiaci elvek kudarcának teljes beismerése.  

A nyereséges energetikai cégek forráselvonása ugyanis éppen a  Brüsszelből is kritizált 

hazai extraprofit-adó maga, míg a szolgáltatók (egyetemes szolgáltatók és felhasználókat 

ellátó kereskedők) támogatása meg egyenesen szükségtelen lenne, ha azok mindenhol 

állami tulajdonban lennének, ahogy jelenleg hazánkban. Most tehát profitorientált piaci 

mamutcégeket támogatna a Bizottság azért, hogy ellássa a közszolgáltatást, míg ezen 

szolgáltatók állami tulajdona eleve kizárja ezt a problémát! Vagyis az, amit Brüsszel igazán 

nem nézett eddig jó szemmel nálunk. 

Hiába a tagállami józanság, a Bizottságot nem lehet megállítani. Alighogy „Európa csendes, 

újra csendes” lett a bizottsági javaslat-cunami szeptember 9-i kivédése után, szeptember 

14-én Ursula von der Leyen kijelentette, hogy nem engedik el a gázár-sapka és a 

gázszállítások szankcionálásának az ötletét. Azonban mást sem: még aznap, szeptember 

14-én újabb négy, immáron konkrét intézkedésből álló vészhelyzeti energiaügyi 

javaslatcsomagot jelentett be az Európai Bizottság. Az első intézkedés a fent már 

megkritizált villamosenergia-átalakítás továbberőltetése: a javaslat a napon belüli 

villamosenergia-csúcsigények 5 százalékos kötelező csökkentését és március 31-ig a teljes 

áramigény 10 százalékos csökkentését irányozná elő. Nem engedi hát el Brüsszel ezt a 

jogilag teljesen értelmetlen ötletét sem, hiába fenyegeti az ötletet már a tervezőaszta lon 

a kikényszeríthetetlenség, ami maga a jog halála. A második és harmadik javaslat ismét 

maga az extraprofit-adó az energiaszektor jövedelmeinek az újraelosztására, vagyis ami 

miatt Magyarország ellen korábban eljárás is indult, megspékelve a hibridizálódó 

villamosenergia-ellátási láncok által felvetett kérdőjelekkel, a negyedik pedig a hatósági 

árak lehetővé tétele, amit eddig az EU annyit kritizált. Kár volt hát fellélegezni, ismét 

minden az asztalon van tehát. Brüsszel nem tágít. 

A brüsszeli erőszakosság következetes, azonban ettől még ezek mind ad hoc ötletek, 

jogilag átgondolatlan konzekvenciákkal, miközben csak a gáz ára három hónap alatt a 

háromszorosára nőtt. Ez az átgondolatlanság pedig – egyelőre – a Bizottság eddigi ad hoc 

intézkedéseinek egyetlen közös nevezője és igazodási pontja. Az EU ugyanis a háború 



kezdetétől felelőtlenül kérkedett az orosz energiahordozókról történő leválással . Ugyan 

az USA jó drága cseppfolyós gázának hamar piacot biztosított a Bizottság a tagállami közös 

döntés megkerülésével, az orosz energiahordozókat kiváltó érdemi mennyiségeket máig 

nem tudtak szerezni Európának. Hiába a mély hajlongás az arab országokban, és hiába 

minden pénz: a világban nincs annyi szabad, leszállítható, szerződéssel le nem kötött 

földgáz. Az Európai Bizottság elkalkulálta magát az állítólagos rubelfizetési skandalumnál 

is, ahol félre is vezette a közvéleményt a fizetési mechanizmus természete kapcsán. Azt 

érte csak el, hogy a Bizottság kifejezett bátorítására nem fizető országok számára 

megszűnjön az ellátás. Aztán az EU jogi (külkereskedelmi) szankciós eszközzel betiltotta 

az olcsó orosz szenet. Az eredmény? Az oroszok vidáman eladták keletre, épp akkor, 

amikor a megszorult nyugati országok épp újranyitnák a szenes, lignites erőműveiket. Nem 

sültek el jól a tengeri szállítással kapcsolatos korlátozások sem: az oroszok hónapokig 

minden idők legmegalázóbb játékát játszhatták el a karbantartáson Kanadában rekedt 

turbinával. Mindezt ráadásul jogilag helyesen: a turbina és a garanciák, jótállások ugyanis 

csak együttesen megérkezve jelentik a Siemens részéről a szerződésszerű teljesítést. Aztán 

jöttek a júniusi olajszankciók. Eredmény? Az európai szerződéseik kötöttsége alól ilyen 

kényelmesen szabaduló oroszok szép bevételeket érnek el az újdonsült kínai és indiai 

piacaikon, miközben Európában fogy a nyersolaj és a feldolgozott olajipari termék is.  

 

2. Túl az ad hoc ötleteken: az EU törekvése a szuverenitásra 
 

Elég rossz tehát eddig az EU jogi intézkedéseinek mérlege. Ennek pedig normális esetben 

következménye lenne, de nem lehet, hiszen az Európai Bizottság, illetve tágabban az EU 

intézményei súlyosan demokrácia-deficitesek, vagy helyesebben szuverenitás-hiányosak: 

nem tudjuk számon kérni őket. Márpedig igény az volna rá. Ha a fodrász rosszul vágja le a 

hajam, valószínűleg nem hozzá fordulok legközelebb, ha pedig sorozatban minden 

alkalommal ront, akkor meg biztosan nem lát többé. Mégis, az Európai Bizottság éppen 

még nagyobb felhatalmazást és még több hatáskört követel magának épp – és pontosan 

ez az, ami az ad hoc döntésein túlmutató valódi törekvés és rendezőelv. 

Márpedig a Bizottság által visszacsempészett és tovább erőltetett ötletek, vegyük észre, 

sorban szuverenitási kérdésként is jelentkeznek. A villanyra vonatkozó csúcsigény-

csökkentési javaslattal szuverenitási aggály, hogy az áramfogyasztás kötelező csökkentése 

nem írható elő központilag, miközben az energiamix összeállítása tagállami hatáskör! Az 

energiaszektorban keletkező jövedelmek extraprofit-adóval történő újraelosztásával a 

szuverenitási aggály, hogy az adózás is tagállami hatáskör. Az egységes közösségi gázár-

sapkával a szuverenitási aggály, hogy egy ilyen, a tagállamokat az energiahordozóktól 

megfosztó ötlet a nemzeti energiapolitikák alól teljesen kirántaná a talajt, kiüresítené a 

nemzeti energiajogot és teljesen fenntarthatatlanná tenné az olyan szabályozási 

rezsimeket, mint a magyar rezsicsökkentés. 

A java pedig ezután jön. Bár a fenti bizottsági ötletek mind aktívak, asztalon vannak és 

alighanem sok – vagy épp mind – meg is valósul majd közülük, máris jön a következő 

szabályozási ötlet, az igazi gyomros a nemzetállamok szuverenitásának. A Reuters szerint 



egy olyan közös piaci vészhelyzeti eszköz („single market emergency instrument”) ötlete 

közeledik a Bizottságtól, amellyel Brüsszel kötelezhetné a tagállamokat, hogy a saját 

stratégiai céljaikkal vagy akár a lakosaik érdekeivel szemben is szervezzék át az ellátási 

láncaikat, és fokozzák bizonyos, az EU-nak szükséges javak termelését.  

Mielőtt a valódi jelentőségére rátérnénk, érdemes látni, hogy maga a közelgő elképzelés 

erről a „közös piaci vészhelyzeti eszközről” tökéletesen illeszkedik a trendekbe. Az EU jog 

a Lisszaboni Szerződés óta a kizárólagos és kizárt hatáskörök között félúton, az ún. 

megosztott hatáskörökben tartotta az energiapolitikát, ld. az Európai Unió Működéséről 

szóló Szerződés (EUMSz) 4 cikkét: 

 

A tagállam és az EU közötti, megosztott hatásköri térbe került hát az energiapolitika és 

ezáltal maga a jog is, az EU azonban rögtön elkezdte magához vonzani azt. Az EU-s 

energiajog mindig is szabályozási csomagokban érkezett, a fölgázban jelenleg a harmadik, 

villanyban a negyedik energiacsomag korszakában élünk. Ezek a többé-kevésbé 

évtizedenként érkező energiacsomagok azonban az idő előrehaladásával mind többet 

szabályoztak az energiajog kérdései közül, és mind erőteljesebb eszközökkel. Annyira, 

hogy az energiacsomagokba tartozó, eleve közvetlen hatállyal és alkalmazhatósággal 

rendelkező, a nemzeti joggal szemben bulldózerként viselkedő EU-s rendeletek mellett az 

ide tartozó irányelvek is elkezdtek „rendeletiesedni”: egyre kevesebb érdemi választást 

hagyva a tagállamokra. Emellett az EU beindította az ún. Energiaunió koncepcióját, ami 

kifejezetten nagyobb integrációt, tehát kevesebb nemzetállami autonómiát céloz az 

energetika szabályozásában – az Energiaunió fokozott együttműködésében pedig 

immáron sorra születnek a jogszabályok. Az EU eközben, egyfajta harmadik szabályozási 

dimenzióként az aktuális eseményekre is reagálva vonzott magához olyan további 

hatásköröket is, amik korábban nem illették meg. Így szippantotta el a tagállamoktól még 

2019-ben a harmadik országokból érkező upstream szállítóvezetékekkel kapcsolatos 

döntési kompetenciát az akkor létesülő Északi Áramlat 2 vezeték miatt is. 

Az EU tehát az energiaszektoron keresztül vagy azon keresztül is vonja el a tagállami 

szuverenitást, ami szükségszerűen új konfliktusokat is magával hozott, a vitarendezések 

területét sem hagyva érintetlenül. Az EU jog három dimenziója, vagyis hogy egyszerre 

egyfajta nemzetek feletti közösségi jog, a nemzetállamok igazodásán és implementációján 

keresztül (lényegében: a szuverenitásuk okán!) nemzeti jog, és végül szükségszerűen a  

nemzeti együttműködés kapcsolatrendszerébe fúródva nemzetközi jog is, minden 

mozgásával ütközésekkel jár. Az EU jog és a nemzeti jog ütközése a szuverenitás kérdéseit 

veti fel, kötelezettségszegési eljárásokat, Bizottsági vizsgálatokat és az Európai Bíróság 



előtti pereket eredményezve, míg a nemzetközi jog és az EU jog ütközése nagy nemzetközi 

pereket, befektetővédelmi vitákat és a nemzetközi egyezmények szerinti eljárásokat okoz. 

Valahogy úgy, ahogy a tektonikus lemezek ütközése szigeteket emel ki vagy tüntet el. Az 

EU jog - nemzetközi jog törésvonal is elképesztően izgalmas helyzeteket produkál, így 

jelenleg a nemzetközi iparági egyezmény, az Energia Charta szerinti nemzetközi 

vitarendezési fórumok és az Európai Unió konfliktusát a befektetői jogviták 

vitarendezésére. Hatalmas harc ez, ahol az EU az úgynevezett Achmea-ügyben mondta ki 

a saját kizárólagosságát az EU-s országok befektetőinek más EU-s országokkal szembeni 

követelésük kapcsán, amit viszont a nemzetközi választottbíróságok az úgynevezett  

Vattenfall-ügyben kerek-perec visszautasítottak Washingtonban.  

  

 

Alighanem még izgalmasabb azonban az EU jogának másik frontvonala, az EU jog és a 

nemzeti jog ütközése. Nagyobb is a tétje. Itt ugyanis a nemzetállami gazdasági 

döntéshozatal és jogalkotói mozgástér kiüresítése zajlik – ebben a sorban pedig február 

24, az orosz-ukrán nyílt fegyveres konfliktus kezdete óta meg is kettőzte a lépéseit 

Brüsszel. Emlékezetes a Bizottság által a tagállamokon keresztülvert nyári tanácsi rendelet-

tervezet, ami szerint a tagállamok önkéntes alapon 15%-kal csökkentik a földgáz iránti 

keresletet, mely egy „uniós riasztás” életbe lépése esetén kötelezővé válik. Az „uniós 

riasztást” a Bizottság javaslata alapján a Tanács végrehajtási határozatával léptetnék 

életbe, ha a Bizottság kezdeményezi „súlyos gázhiány vagy rendkívül magas gázkereslet 

jelentős kockázata esetén”, vagy ha legalább öt olyan tagállam, amely nemzeti szinten 

riasztást hirdetett ki, ezt kéri a Bizottságtól. Ez a riasztási rendelet-tervezet azóta már 

hatályos élő joggá vált, mint „a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről” szóló 

2022/1369 sz. tanácsi rendelet (2022. augusztus 5.). 

 

3. A riasztási rendelet után felkészül: a „közös piaci vészhelyzeti eszköz” 
 

Itt érkeztünk hát el a legújabb mérföldkőhöz. A riasztási rendelettel a nemzetállamok 

szuverenitásának rovására újabb teret nyert Európai Bizottság az eddigi „remek” 

válságkezelési bizonyítványáért immáron közös piaci vészhelyzeti eszközzel is jutalmazná 

magát, miközben a tagállami hatáskörbe tartozó energiamixbe és a tagállami hatáskörbe 

tartozó adózásba is belenyúlna (ld. szeptember 14-i javaslatok!) egyéb vonatkozásokban is 



tovább csökkentve a nemzeti döntéshozatal spektrumát. A legtrükkösebb viszont maga a 

közös piaci vészhelyzeti eszköz. Az eszközzel Brüsszel kötelezhetné a tagállamokat, hogy 

az EU-nak szükséges kritikus javak felhalmozása érdekében szervezzék át az ellátási 

láncaikat, és fokozzák ezek termelését. A Bizottság ezáltal valamiféle 

szuperdirektóriummá válhatna, az európai gazdaság pedig központosított 

hadikommunizmussá. Ez már nem a kompromisszumos, együttdöntéses Európa, hanem 

egy rendkívüli brüsszeli hatalom, amire a Szovjetuniótól elborzadó alapító atyák biztosan 

nem gondoltak. 

A rendkívüli helyzetek központi kezelésének persze megvan az európai, egészen az ókorig 

visszanyúló hagyománya. Az ókori Rómában nagy veszély – például a pun háború – esetén 

a legtehetségesebb, legjobb bizonyítványú szenátorokat választották meg adott időre 

diktátornak, az Európai Bizottság viszont nem ilyen. Sokkal inkább olyan, mint a 

Szovjetunió és a Tanácsköztársaság, ahol a kommunisták mindig saját magukat 

hatalmazták fel: pontosan ez jogilag a szovjet típusú hadikommunizmus, nem pedig a 

rómaiak rendkívüli ideiglenes jogintézménye. Felelősség nélkül. Ahogy Szamuely Tiborra 

várhatóan nem sokan szavaztak volna egykor, úgy von der Leyen asszonyságra vagy Kadri 

Simson energiaügyi EU-biztosra sem tennék valami rengetegen most – hát felhatalmazza 

akkor a Bizottság magát közvetetten, más szervek által. Kiváló eszköz ez a közvetlen 

számon kérhetőség és felelősségre vonhatóság további, következetes távolt tartására.  

A vészhelyzeti eszközre vonatkozó javaslat szövege még nem ismert, de egyes hírek 

szerint a tagállamok kötelezésén túl akár azt is lehetővé tenné, hogy a Bizottság által 

meghatározott termékek gyártására és felhalmozására közvetlenül kényszerítsen 

vállalatokat, és önálló szankciókat is telepítenének mindezekhez, vagyis a Bizottság 

erőszakmonopóliumot is adna magának. Ennek viszont elképesztő jelentősége van, 

átkelés a Rubiconon. A jog ugyanis, mely mély, elemi kapcsolatban van a szuverenitással, 

nem valami sosemvolt „társadalmi szerződés" eredménye, hanem természetes hatalmi 

viszonyok eredményeképpen létezik, és változatlanul a kikényszeríthetőség által az, ami.  

Az állam ott és addig állam, ahol és ameddig rendelkezik a kényszer és kikényszeríthetőség 

monopóliumával,  

és a nemzetközi jog vagy az EU joga is azáltal létezik, hogy az állam saját maga korlátozza 

a szuverenitását vagy veti alá magát nemzetközi fórumoknak vagy intézményeknek. Vagyis 

végső soron ezek is az állam erőszak-monopóliumából és hatalmi viszonyaiból nyerik a 

létjogosultságukat. A természetben minden „jog” a hatalom, a szankcionálhatóság 

képességének a függvénye, és minden jogintézmény mint ilyen, mélyen a valódi 

természetben, annak hierarchikus, hatalmi viszonyaiban gyökerezik. Az állam is ilyen.  

Na de mi a hatalom? A hatalom mint természeti jelenség, az erőszakmonopólium 

felismerése kulcskérdés ahhoz, hogy megértsük az államot és a jogot. Valamint ezek 

jelentőségét egy olyan korban, amikor egyre kevesebben értik és ismerik el azokat, 

lebontva minden határt, immunrendszert és hierarchiát. Fontos mindjárt rögzíteni azonban 

azt is, hogy primordiális értelemben a hatalom éppen nem az organikus ellentettje, 

ellenkezőleg. E természetes hatalmi jelenség, mely embernél-állatnál ugyanúgy jelentkezik, 

és melynek az emberi társadalmakban megszülető jogi vonatkozásai (jogérzék) is 



nagymértékben természetiek, veleszületettek, egy sor tulajdonságon és intézményen 

keresztül válik aztán emberi állammá. Azonban ezek maguk is mind természetiek és mint 

ilyenek, primordializmusok. Érdemes azt is megjegyezni, hogy nem csupán a hatalom 

(uralom) természeti: Konrad Lorenz egy sor sokáig kizárólag emberinek hitt szimbólumról, 

ismérvről és tulajdonságról bebizonyította, hogy azok a természetben is azonos funkcióval 

fellelhetők. Ezen szimbólumok, ismérvek és tulajdonságok az állam természetes 

intézményesülésének fontos építőkövei.i A méhek, csókák és a kanadai ludak altruizmusa, 

az énekesmadarak fajjelölő és területkijelölő éneklése, a farkas etikája (lovagiasság), a 

szimbólumok és uniformisok tisztelete már a rovaroknál és halaknál mind ilyen. Ilyen a 

hierarchia és az idoneitás a nagy bölénycsordáknál, páviánfajoknál; a patkányok 

összetartása és tanulása a közösségtől, a csimpánzok és csókák bizalma a legtapasztaltabb 

(rangidős) vezérben. Ilyenek azonban a hangyák, termeszek funkcionális „társadalmi” 

osztályai, a hazáját védő tüskés pikó vagy a nyári lúd ragaszkodása a rítushoz avagy a 

farkascsorda „lovagi etikája”. Mindezek a hierarchia, identitás, munkamegosztás, vérségi 

leszármazás, altruizmus és a törzsön belüli idoneitás olyan semmiképp nem lebecsülendő 

elemei, melyek a minőségileg természetesen kétségkívül fejlettebb embernek a 

történelembe lépésénél a hatalmi-állami struktúrák születésénél rendezetten és 

szervezetten fognak visszaköszönni.ii Hát még a hatalom (uralom). 

A jog maga is mindig hatalmi jelenség. A méltatlanul elfeledett Horváth Barna aligha 

cáfolható megállapítása szerint (még ha az ebből levont következtetései tévesek is), a 

hatalom oly értelemben alapja a jognak, mint a harc. iii Ez sem állatnál, sem embernél nincs 

másként, viszont ez az uralmi-hatalmi dimenzió nem lényegtelen, hogy milyen történelmi 

horizonton létesül. Ez ma sincs másként, még ha a nagy nyugati elpuhult pacifizmusunkban 

szeretnénk is azt hinni, mindig csak rózsaszín szegélyű bárányfelhők vannak az égen, 

sohasem viharfelhők. Az óráimat minden évben azzal kezdem a fiatal energetikai 

szakközgazdászoknak az egyetemen, hogy az energiajog, ahogy a jog általában, a kényszer 

és kikényszeríthetőség által az, ami. Ez nyilván akkor mutatkozik meg igazán, ha valakinek 

az érdeke ütközik a jogalkotóéval, aki a közérdekkel azonosítja magát. Egy elosztótársaság 

akkor is ellátási kötelezettséggel rendelkezik, ha történetesen nem éri meg neki működni, 

mert az állam veszteségbe kényszeríti (rezsicsökkentés), vagy ha nem adja oda neki az 

egyébként épp a jogszabályokban rögzített speciális tarifakedvezmények miatti kiadása 

árát (ld. az ún. „c-tarifa” perek). A jog sérthetetlenül és önuralkodóan egybekötő akarás. A 

legerősebb akarás, mely a szankció lehetőségén keresztül képes is érvényt szerezni 

magának más érdekekkel és akaratokkal szemben. A jog hatalmi jelenség, és mindig az is 

marad, ezt mutatta a 2020-as „Black Life Matters” ürüggyel kitört zavargások 

eredményeként született seattle-i antiállam. Seattle mini-tanácsköztársasága sem egy 

boldog emberijogos utópia lett, hanem egy államot tagadó állam, méghozzá az 

erőszakosabb fajtából. A szépen megrajzolt, fiktív társadalmi elméletek persze hajlamosak 

elfelejteni, hogy a jog és az államiság épp végső soron az erőszakmonopólium, a 

szankcionálhatóság, az ez által lehetséges tematizálás (barát/ellenség, jogos/jogellenes, 

honos/idegen) függvénye, egy ilyen intenzitás kérdése. Az államiság a hierarchiában testet 

öltő hatalmi kérdés. Ha pedig következetesen végigvisszük ezt az elemi (valóban és a szó 

helyes értelmében természeti) gondolatmenetet, akkor a mai nemzetállamokkal szemben 

akár a no-go zónák, melyek képesek, akárcsak néhány utca vagy egy városrész actio 



radiusában a saját barát-ellenség tematizálás kikényszerítésére, az államiság felé 

gravitálnak, akárcsak az EU is, amennyiben elég erőssé válik a szankcionálási képessége. 

Ha ezt az Európai Unió egyik szerve, az Bizottság birtokolja, úgy az EU tartalmilag, a 

lényeget, a hatalmi viszonyokat tekintve nagyon fontos lépést tesz az állammá válás felé. 

Minden más másodlagos, csak külsőség, dísz, sallang. 

  

4. Szuverenitás és rendkívüli jogrend 
 

Van ennek a megállapításnak egy másik fele is, ami az intenzitással függ össze. Az államot, 

akárcsak valamely vegyületet, reakcióban, harcban mérhetjük meg igazán, ezért a jog, a 

hatalom és az emberi állam mint primordiális hatalmi-jogi jelenség legfőbb és teljes 

spektrumú megnyilvánulása a rendkívüli jogrend. Az a kérdés, ki dönt, ki a szuverén. Carl 

Schmitt szerint az állam fogalma előfeltételezi a politikai fogalmát. Az az állam, ami politikai 

is; ami nem éri el a politikait, nem is igazi állam. Ez egy erős utalás a gyenge, minimálisra 

szorítkozó liberális „államocskákra”, akik helyett a lényegi (barát-ellenség) csoportosítást 

más erők végzik el és fejezik ki. Épp ezért az állam (a valódi állam) a mértékadó politikai 

egység egyik legfontosabb, tegyük hozzá, egyik legprimordiálisabb történeti típusa. Az 

egység politikai egység, vagyis a barát-ellenség bináris kódja szerinti mértékadó, 

mértékteremtő, ezt a mérteket megvalósító (kikényszerítő) egység. Az egység alapja (a 

politikai alapja) az egyesülés/szétválás intenzitása, vagyis a politikai minőségének elérése. 

Amikor az ellentétek elég erősek ahhoz, hogy az egyéneket barátokként és ellenségekként 

hatékonyan csoportosítsák. Ez a politikai egység ilyen módon fogalmilag szuverén is, 

hiszen képes a barát-ellenség tematizálásról dönteni. Hiszen  

„szuverén az, aki a kivételes állapotról dönt”,  

mondja Schmitt.iv  Márpedig pontosan ez az EU nyáron elfogadott riasztási rendelete 

szerinti állapot, és erről beszél a közös piaci vészhelyzeti eszköz friss ötlete is. Ez utóbbi 

tervezete ugyanis a Bizottság rendkívüli jogkörét, amiben akár közvetlenül vállalatokat is 

kényszeríthet, de tagállamokat egészen biztosan, rendkívüli, vészhelyzeti, kivételes 

állapotban biztosítaná. Azt is Brüsszel mondaná meg viszont, hogy mikor van ez a 

vészhelyzeti, kivételes állapot, ahogy végső soron a riasztási rendeletben is már a 

Bizottságon keresztül dől el, hogy mikor van riasztási helyzet, vagyis „kivételes állapot”.  A 

közös piaci vészhelyzeti eszköznél még ezen is túlléphet az EU, a kulcskérdés ezért az lesz, 

hogy ki és milyen eljárásrendben dönt a vészhelyzetről. Márpedig szuverén tényleg az lesz, 

aki a kivételes állapotról dönteni fog.  

Mindez itt ér fenyegetően össze az EU-s szervek súlyos demokrácia-deficitjével vagy 

szuverenitás-hiányával. Az állam egy sor jelenség, intézmény, képzet és fikció végső 

létjogosultsága is: a pénzé, értékpapíroké, az államok joga által bejegyzett jogi személy 

vállalatoké, vagy az államok által létrehozott „államok feletti” olyan együttműködéseké, 

mint az EU. A lényegi különbség, hogy ez utóbbiak viszont csak az állam 

erőszakmonopóliumából nyerik a létjogosultságukat, az állam viszont az 

erőszakmonpolóliumon túl is identitást adó (őseredeti szerveződésű) minőség. 



 

5. Nemzet és birodalmiság 
 

Az állam ugyanis primordiális értelemben már eredőjében is más, több, mint önmagában a 

szuverén hatalmi centrum és az erőszakmonopólium letéteményese, amit eddig 

kizárólagosan hangsúlyoztam. A hatalom (uralom) ugyanis szükséges, de nem elégséges 

ismérve egy államnak, és nem is kizárólagos oka és szervezőelve. Pontosan ez különbözteti 

meg azoktól az intézményektől és jelenségektől, amiknek viszont végső soron kizárólag a 

kikényszeríthetőség adja a létjogosultságát: amilyen jelenleg az EU is. A hatalom (uralom) 

és az erőszakmonopólium az államiságnak csak egyik kiinduló eleme; véleményem szerint 

van még kettő: az etnosz (nemzet) és a mítosz (identitás). Először engedjenek meg pár 

gondolatot az etnosz (nemzet) kérdéséhez. 

Az állam eredője, bármennyire triviálisnak, sőt talán woke-körökben szégyellni- és 

tagadnivalónak hangozzék is, a történelembe népekként belépő és magukra ekként is 

tekintő embercsoportok léte és – már a természetben is meglévő – belső szerveződési 

igénye, mely a hatalmi (uralmi) objektivációnak a természetes egysége lesz. A legjobbnak 

tűnő kifejezés ennek a primordiális, természeti-leszármazási (nagycsaládi) centrumból 

kisugárzó és államiságra törekvő hatalmi objektivációnak a képzet (tudat) által lehatárolt 

egységére az etnosz szó, ami mint fogalom a tusványosi beszéd helyes értelmezéséhez is 

ad támpontokat. Az etnosz természeténél fogva magának vindikálja a barát/ellenség, 

honos/idegen lehatárolásának hatalmi intenzitását, tehát az uralmi-hatalmi viszonyok 

centrumában van. Ez a közösség a természeti keretekben kialakult rítusokkal, elkülönült 

vezetővel, szimbólumokkal, a közösség cselekvési hatósugarát, actio radius-át jelentő 

altruista magatartásokkal, a tudatos lehatárolással (barát/ellenség), bizonyos 

munkamegosztással (ennek részeként a coviriával, a harcosok férfiszövetségével) együtt 

lép ki a természetből, és ez az államiság természetes kezdete:  

valami, ami a nemzetek felettivé hatalmasodó Európai Uniónak nyilvánvalóan nincs. 

Az etnoszok (ős-nemzetek) ott állnak az állam természeti kezdeténél, ami a természeti a 

jogban; minden más, így az állam keletkezésének szerződéses (individualista) fikciója, 

avagy az egalitárius őskommunizmus meg az osztályharc puszta kitaláció és visszavetítés. 

Így nem csupán Marx, Engels és Lenin zárkózik részigazságokba, de Hobbes, Locke vagy 

Rousseu is, akik úgy tekintenek egy államra, egy nemzetre vagy egy családra, mint egy 

kereskedelmi szerződésre vagy üzleti vállalkozásra, ahol kölcsönös előnyök szerzése 

végett lépnek szerződésre egymással azok, akiknek amúgy semmi közük egymáshoz.  

A történelem kezdetén a jog és államiság születésénél ugyanis véletlenszerű individuumok, 

nem is társadalmi osztályok, pláne nem valami őskommunista egalitarizmus lépett ki a 

természetből, hanem törzsek és népek. Méghozzá öntudatos törzsek és népek: a 

történelem kezdetekor felbukkanó Jerikó falai és katonai erősségei éles lehatárolásról, a 

politikai alapképletéről (mi/ők) és ennek mentén hatalmas háborúkról mesélnek. Értsük 

meg a falak szimbólumát! Már itt a társadalmi „osztályok” (ha ilyenek voltak egyáltalán) 

mind a falakon belül helyezkednek el, az összes többi törzsre és népre pedig (függetlenül 

osztályaiktól, individuumaiktól) egységesen a falak résein kémleltek kifelé. Ez nemcsak 



szimbólumértékű volt, hanem ugyanolyan élethalál-kérdés is, mint egy sejtfal a testben. 

Mezopotámiában alighogy megindul a belátott történelem, a sumer etnikumú 

városállamok az akkád etnikummal folytatnak élethalál -harcot. A Kárpát-medence 

őstörténete sem másról mesél, mint egymást felváltó, lehatároló, tematizáló (barát-

ellenség) eltérő kultúrák, populációk, nagycsaládok-népek, vagyis ős-etnoszok létéről, 

dinamizmusáról. Erdélyben például egészen az őskortól láthatók az egymást felváltó 

betelepülők települései, ezek soha nem egymás mellett, hippikommunaként jelennek meg, 

hanem nyilvánvaló énképű, identitású, tudatos közösségekként.v Aztán amikor i.e. 3100 és 

2600 között a régészek által Yamnaya-horizontnak nevezett (pre-indoeurópai) civilizáció 

hullámai söpörnek végig a nem indoeurópai Kárpát-medencén és a Duna völgyén, ezek a 

hullámok már biztosan nem „csak” kultúrák, termelési módok, netán nyelvek, hanem 

népek, etnoszok. Ekkor válnak lassan külön a pre-itáliai, pre-kelta, pre-germán nyelvi – és 

vérségi – ágak. A hullámok nem békések, át is rendezték a térséget. Ez így, azonos 

dinamizmussal folyik az írott történelem kezdetekor is, amikor, 2500 évvel ezelőttől 

kezdődően, már ismerjük az itt élt népek, törzsek neveit és karakterüket is. Ekkor már 

szkíták és kelták harcolnak ezért a földért hosszú évszázadokon, talán egy évezreden is 

keresztül. Nem individualista meg őskommunista közömbösség tölti be a folyóvölgyeket, 

hanem a vérségi tudatú törzsek, nemzetségek hatalmas csatáinak zaja, ahogy Indiától a 

Peloponnészoszi-félszigetig mindenhol.  

Mi is hát a helyzet a nemzettel? Mennyi köze van az etnoszhoz? Ha van kifejezés, amit a 

leginkább korrumpáltak és elferdítettek a nyugaton a kommunista és szélsőliberális 

ideológiák, akkor az ez, mégpedig épp a középkor keresztény univerzalizmusára való 

hivatkozással. A nemzet alapvető és időtlen tartalmát illetően azonban mindig 

leszármazási (nemzetségi) vagy arra hivatkozó struktúra. Ahogy a találó magyar szó a 

’nemz’ igéből ered, úgy az angol (nation) a latin natio, születés szóból, mely ófrancia 

közvetítéssel került az angolba.vi Akik szerint a politikai elnyomás és a xenofóbia céljából 

kitalált „képzelt közösség”, nincs igazuk. Míg a francia-típusú (modern) 

államnacionalizmus többnyire képzelt közösség, pláne képzelt közösségre irányul az 

amerikai vagy a jugoszláv, szovjet és belga „nacionalizmus”, addig és ezzel ellentétesen az 

etnikai képzetből táplálkozó altruizmus-nacionalizmus a közös leszármazás képzetén 

alapul, és alapvetően ezt a jellegét a középkorban sem veszítette el. Az angolszász királyok 

már a viking támadások ellen is a nacionalizmus jegyében mozgósítottak. E kor kiemelkedő 

angolszász csordavezére, Nagy Alfréd (849-899) nem hódolt be a vikingeknek, pedig biztos 

lehetett volna egy jómódban megöregedő helytartó-alkirályuk. A sokáig erdőkben, 

mocsarakban bujkáló karizmatikus király a normannokkal szemben az angolszász etnoszt 

mint nemzetet képviselte, és hadserege is nemzeti hadsereg volt, általános 

hadkötelezettséggel.vii Elég csak párszáz kilométert arrébb menni, hogy ugyanezt lássuk 

az angolszászokkal szemben is. A szintén az ökumenikus középkor sötét mélyén dúló skót 

függetlenségi háborúk (1296-1357) a kelta skót etnosz szabadságharcát jelentették az 

angolszászokkal szemben, melyeknek célja a nemzeti-etnikai függetlenség volt, a modern 

nacionalizmushoz hasonlóan. William Wallace és I. Róbert (Robert de Bruce) a skót etnosz, 

lényegében a skót nacionalizmus kiemelkedő alakjai, ahogy az arbroathi nyilatkozat (1320) 

nemzeti etnikai függetlenségi nyilatkozatnak tekinthető. Még a nagy ökumenikus 

összekeveredésben sem veszíti jelentését a nemzet szó. A középkori egyetemeken is a 



származást jelölte a natio, a nemzet kifejezés még az ún. diáknemzetek esetében is, mint 

arra számtalan forrás utal a párizsi egyetemtől a prágaiig,viii de még az olyan nemzetközi 

keresztes lovagrend lovagjai is nemzetek szerint különültek el, mint a Szent János 

lovagrend.ix 

A magyar történelemben is primordiális államot rendez be az etnosz a IX-X. századokban, 

ez pedig kimondottan nemzeti minőség marad a későbbiekben, a keresztény-nyugati 

politikai váltás és a szervezett idegen-telepítések ellenére is: a mi középkori törvényeink is 

világosan kettéválasztják Magyarország lakóit és a magyarságot mint etnoszt. A nemzet 

mint kifejezés nem volt a Magyar Királyság földjén élő összes népek gyűjtőneve, hanem 

megkülönböztető jelentéssel bírt. Törvényeink többször beszélnek az itt élő szlávokról, 

ruténekről, oláhokról, akik országlakók ugyan, de nem számították őket a magyar 

natiohoz. Ebben a szellemben például az 1523-iki törvények is megkülönböztetik a 

magyarokat azoktól, akik közjogilag szintén a Szent Koronának vannak alávetve, s akik a 

hivatalok és méltóságok betöltésénél egyenlő elbírálás alá esnek, de nem a magyar 

etnoszhoz tartoznak. A natio kifejezés, a magyar népnév tehát az etnoszt jelenti 

alapfogalomként, melyhez más népek fiai csak a nemességgel kerülnek közelebb. Az új 

berendezkedés első századában a két pogánylázadás mindenféle társadalmi osztályon 

átívelő primordiális nemzeti-forradalmi kísérlet volt, ahogy később, a már kereszténnyé 

vált identitáson belül is például Bánk bán és köre is az az etnosz köréből érkező ellenállás, 

mely később is újra és újra a felszínre tört, és amelynek aztán részben maga az Aranybulla 

is egy lenyomata. Az Aranybulla mögött álló királyi szerviensek etnoszra irányuló tudatát 

mi sem jelzi jobban, minthogy a szerviensek az etnoszhoz tartozó származásukat 

hangsúlyozzák és – szemben az idegen arisztokratákkal, akiket ekkortájt kezdenek 

bárónak hívni – már egy „ősfoglaló”, a honfoglaló etnoszba tartozó elődről nevezik 

magukat. Olyanoknak tehát, akik az etnikai és idoneus honfoglaló magyar ősök genszébe, 

nemzetségébe („de genere ...”) tartoznak! Amikor Mátyás után megválasztották II. 

Ulászlót királynak, ő arra vállal kötelezettséget, hogy nem juttat egyházi javadalmakat 

idegeneknek, „hanem csakis magyaroknak és olyanoknak, akik régtől fogva a korona 

alattvalói”. A natio tehát még a leguniverzalistább keresztény középkorban is szűkebb 

keret az országlakók egyeteménél.x  

Sokáig lehetne sorolni az etnosznak-nemzetnek az államiság eredőjével való elemi 

kapcsolatára vonatkozó érveket, amit egy könyvben már megkíséreltem. Itt fontosabb 

azonban a distinkció. Az etnosz, a nemzet ugyanúgy az államiság természetes egysége és 

kiindulópontja, és  

ami ezzel ellentétes irányba tart, az már a birodalmiság körébe tartozik, így az EU is.  

Még azok a birodalmi kísérletek is a történelemben, amelyek végig meg kívántak és meg is 

tudtak maradni a nemzeti birodalmiság ideájánál, egy nemzet vagy rokonnépek 

primátusánál, a birodalmiság irányában legtöbbször az etnosz meghaladásának, 

megtagadásának és felülírásának örvényébe tartottak, és a globális, a távoli választását 

képviselték a közelivel, a sajáttal szemben, spengleri értelemben. Az EU is ilyen: a hatalmi 

törekvései és eredményei az etnoszok multilaterális törekvéseivel szemben a birodalmiság 

irányába tolják el az európai viszonyrendszert. Az etnoszok, nemzetállamok mellérendelő, 

kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése ugyanis nem zárja ki az Európai Uniót, az 

https://www.libri.hu/konyv/toth_mate.fordulat.html


utóbbi birodalmisága viszont visszaszorítják az előbbieket. Az EU ezért csak úgy válhat 

állammá, ha birodalom lesz: lenyomja a nemzetállamokat (etnoszokat) mint vele konkuráló 

hatalmi centrumokat. 

 

6. Az államiság mítosza és az EU mítoszteremtése  
 

Uralom (hatalom), etnosz (nemzet), ez kettő fontos rendezőelv az államiság természetes 

születése kapcsán, van azonban egy jelentőségében legalább ilyen fontos harmadik 

primordiális komponens, a mítosz. Elemi emberi tulajdonság, hogy szükségünk van 

világmagyarázatra, mítoszra, hogy a végtelen időben, felfoghatatlan térben mint egyfajta 

vákuumban megnyugtatóan elhelyezzük magunkat. Egy kódra, ami mentén értelmezzük a 

világot, ami alapján elkülönítjük a rendet a káosztól. A jognak is, az államnak is, hiszen a 

rend letéteményesei. 

A mítoszoknak, akárcsak a kollektív képzeteknek, a jogi fikcióknak, jogi személyeknek és 

más társadalmi képződményeknek az interperszonális realitás a lényegük. Társadalmi-

közösségi oldalról végső soron azt teszik lehetővé, hogy a természetes kooperáció 

mennyiségi felső határát, ami szociológusok szerint 150 fő körül van, át tudja lépni az 

ember.xi A mítosz viszont ki is emelkedik ki a közül. A mítosz nem a kényszer és 

kikényszeríthetőség miatt az, ami, noha emberek készek lehetnek ölni vagy meghalni érte: 

a mítosz által közvetített kód a meggyőződés, az identitás, a mély pszichés azonosulás 

miatt az, ami. A mítosz egy sajátos lélektan terméke, de vissza is hat a pszichére. Ez pedig 

egyfajta interiorizált, kollektív idealizmus. Egy csődbe menő vállalat vezérigazgatója 

megőrülhet a gazdasági kudarc miatt, akár öngyilkos is lehet. Ennek azonban a személyes 

anyagi vesztesége, netán a patológiás önazonosulása az oka, nem egy kollektív 

meggyőződésben gyökerező valódi identitás. Ez egy nagyon fontos különbség, méghozzá 

lényegi. A divatos Yuval Noah Harari például ott téveszti szem elől ezt a különbséget, ahol 

a mítoszok és fikciók mögötti rítusok és „történet” azonos jellegét fedezi fel. Szerinte a 

megfelelően felöltözött pap a Biblia tanításain nyugvó katolikus liturgia („történet”) 

szerinti varázsszavakat kimondva, kezében az eukarisztiával („rítus”) lényegében ugyanaz, 

mint az a jogi személy vállalat, amelyik végigmegy a polgári törvénykönyvön és más 

jogszabályokon („történet”) alapuló cégalapítási procedúrán („rítus”). A lényegi 

különbség azonban ezzel szemben ott van, hogy a jogi személy a jogi kényszer és a hatalmi 

viszonyok által adott tényleges (és visszavonható) felhatalmazás következtében jöhet 

létre a cégalapítás során, míg az eukarisztia csodája mögött ilyen kényszer nincs. Nem ettől 

a kényszertől függ, hogy a pap kezében az ostya Krisztus testévé válik-e vagy sem a hívek 

meggyőződése szerint. Ugyanúgy, ahogy egy régi pogány törzsi ünnepen a sámánok által 

bemutatott rítus „sikere” sem befolyásolta a törzs tagjainak meggyőződését az 

összetartozásban vagy a közös ősben, pláne nem valamiféle kényszer függvényei voltak 

ezek. A mítosz ebben több mint a többi képzet. A mítosz:  

identitást adó, önmagában vett (sui generis) kollektív, cselekvő idealizmus.  

A mítoszok azok, amik a képzetek közül kimagasodva önmagukban és nem a kényszer 

lehetősége által azok amik; a mítoszok azok, amikben a kollektív formát öltő idealizmus 



csúcsra járatottsága generációkon átívelően munkál. A mítoszok által hordozott 

világnézeti kódhoz önként igazodva rendezzük el a teret és időt magunk körül.  A 

mítoszokat, képzeteket természetesen ezernyi egyéni érdek, hatás, opportunizmus, vak 

alkalmazkodás, kreativitás tölti meg élettel és szabja egyedire. Mindazonáltal a mítoszt 

más képzetekhez, ideákhoz mérten azzal tudjuk megkülönböztetni, hogy ez a 

kényszerítéstől mentes nagy önazonosulás, identitást adó kollektív idealizmus legmagasabb 

foka.  

Az állam és a jog maga is szorosan összefügg(het), primordiális esetben szükségszerűen 

össze is függ valamilyen mítosszal, ami viszont lényegében független az erőszak és a 

szankció kérdésétől. Modernkori tévképzet, hogy a fáraót, Egyiptom teremtő mítoszait 

vagy a germán, magyar mondák által legitimált fejedelmeket (pl. ázok mondája, turul -

monda) a kényszer és erőszak tartotta volna fenn: a fáraó, a germán vagy magyar 

fejedelem legitimitásában valószínűleg alig valaki kételkedett az uralkodó mítoszaik 

teljessége idején. Egy mítosznak eleve nincsen szüksége fizikai, jogi vagy másféle 

kényszerre a fennmaradásához, mint például egy jogi személynek. Ha van is ilyen kényszer 

egy mítosz mögött, nem az tartja életben, nem az teszi naggyá, – pláne nem ez tette élővé 

és naggyá az ázok mondáját vagy a turul-legendát. Az állam, a fáraó, a fejedelem 

rátermettségének természeti jelensége valamely mítoszból „eredt” vagy pedig hatalomra 

kerülve megteremtette a saját mítoszát. A rátermettség mítoszát, legitimálva az 

erőszakmonopóliumot, ami viszont már maga a jog, maga az állam. A jog és állam tehát 

tisztán hatalmi kérdés, míg a mítoszuk, a mögöttük lévő identitás nem az. A 

kereszténységet sem a szent inkvizíció ereje tartotta életben, nem mellesleg az inkvizíció 

által megégetettek maguk is mélyen Krisztushívők voltak, sokszor mélyebb 

meggyőződéssel, mint üldözőik.  

A mítoszok identitást adnak, amire ösztönösen szükségünk van. Erre pedig még a 

jogrendszernek is szüksége van. Felülről annak az – alapvetően hatalmi függvényű – 

kódnak a formájában, mely aztán a működésének jogos/jogszerű alapképletét jelenti. Ez a 

jog lelke, az a kód, ami a látszólag élettelen jogot működésbe hozza, szankcionálásra vagy 

pozitív joghatásra készteti; tilt vagy megerősít. Alulról pedig a jogrendszerbe fektetett 

bizalom, a jogrendszerrel való azonosulás, vagyis az önkéntes jogkövetés formájában.  

Elemi emberi törekvés, így egészséges és természetes igényünk ma is, hogy tartozzunk 

valahova, hogy valami orientáljon, és lehetőség szerint ebben mások is osztozzanak 

velünk. Identitás (mítosz) kérdése az állam és a jogrendszer létjogosultsága. 

Az identitás, a mítosz, és egyáltalán a magascivilizáció egyik primordiális tartópillére, az 

idealizmus hátterében is az a pszichés hajlandóság áll, hogy végső soron kellemetlen 

dolgokat is szívesen tegyünk meg: valakiért vagy valamiért. Ehhez pedig szükséges az 

absztrakció, az elvont gondolkodás képessége; ebből az elvont gondolkodásból születnek 

a mítoszok. A mítosz, amiben hisznek, az idealizmus ami identitást ad, rendet teremt a 

káoszban. Az állam, a jog, a civilizáció épp ennek a rendnek és a szervezettségnek a 

legmagasabb rendű termékei: a jogrend maga a rend. Sőt, már azok is magas rendű 

termékek, amelyek kitermelik!   

A mítosz pedig lényegében független az erőszak és a szankció kérdésétől, míg az állam és 

a jog nem. Az állam, a fáraó, a fejedelem rátermettségének természeti jelensége valamely 



mítoszból „eredeztetett” vagy pedig hatalomra kerülve megteremtette a saját mítoszát. A 

rátermettség mítoszát, legitimálva az erőszakmonopóliumot, ami viszont már maga a jog, 

maga az állam. A jog és állam működésében lehet tisztán hatalmi kérdés, míg a mítoszuk, 

a mögöttük lévő identitás nem az. Ez egy fontos különbségtétel, egyúttal fontos kapcsolat 

ahhoz, hogy megértsünk egy sor modern jelenséget. Az egyéb fikciók, képzetek, így 

például a pénz vagy a jogi személy viszont csakis a kényszer és a kikényszeríthetőség, az 

erőszakmonopólium miatt az, ami, és csak addig létezik biztosan, amíg ez a kényszer, 

kikényszeríthetőség mögötte áll. Egy jogi személy által vállalt szerződéses 

kötelezettségvállalást vagy egy marok papírpénzt mint ellenszolgáltatást aligha fogadnánk 

el, ha egyszerre eltűnne a jogrendszer, az állami erőszakmonopólium vagy a bankrendszer. 

Az állam, mely végső soron hatalmi viszonyok megtestesítője, tehát valójában egy sor 

jelenség, intézmény, képzet és fikció végső létjogosultsága is. A pénzé, az államok joga által 

bejegyzett (engedélyezett) jogi személy vállalatoké, mint a Ryanair, a Microsoft vagy 

Facebook, vagy az államok által létrehozott „államok feletti” olyan együttműködéseké, 

mint az EU. Ez utóbbiak viszont csak az állam erőszakmonopóliumából nyerik a 

létjogosultságukat. Addig, amíg nem lesz saját mítoszuk, amiben hiszünk. 

Márpedig pontosan ez történik. A hatalmát (uralmát) növelő, ezért az államiság felé 

haladó, egyúttal viszont az államiság természeti alapegységeit jelentő etnoszokat, 

nemzetállamokat szuverenitásukban is visszanyomó EU most meg akarja teremteni a saját 

mítoszát, amihez a globalista, nemzetállam-ellenes erők vidáman tapsolnak, pontosan úgy, 

ahogy tapsoltak az önsorsrontó szankcióknak is. Ez a most épülő, ezért minden globalista 

médiatermék által is sugallt államok feletti 

EU-s mítosz az, hogy a kisszerű, maradi, torzsalkodó nemzetállamokkal szemben ő a 

cselekvés hatékony szintje,  

aki jobban tud, hatékonyabban ad energiabiztonságot, és aki nemcsak az oroszokkal 

szemben, de a maradi, „félfasiszta” nemzetállamokkal szemben is érti és képviseli a 

globális, woke idők szavát. Nézzük csak meg a folyamatosan ontott bizottsági javaslatok 

indokolását, és az ezeket szolgai módon népszerűsítő globalista sajtótermékek támogató 

érveit! Bármennyire is bornírt, ehhez a háború épp kapóra jön az EU-nak, ahogy a nem kis 

részt általa is mélyített energiaválság is és a most újragombolt energiajogi feladat- és 

hatáskörök is. Sőt. Mivel az energiaellátás biztonsága egyes számú kérdéssé vált, hát 

megértük, hogy az energiajogi hatáskörökön keresztül építse magát tovább az EU 

nemzetfeletti állammá. Ez a mítoszteremtés pedig a riasztási rendelettel és a vészhelyzeti 

eszközzel immár jogszabályi szövegezést és normatív rangot is szerez magának.  

 

7. Holnapután 
 

A jövő kérdése, hogy az EU, akárcsak a nemzetállamokkal szemben szintén konkuráló 

Facebook vagy a Ryanair el tudja-e venni, vitatni akár csak részben azt a legitimitást az 

államoktól, akiktől a jogi személyiséget és a szerződéseihez, aktusaihoz a 

kikényszeríthetőséget kapta? Ehhez önmagában nem elég a származékos hatalmi 

centrummá válás: a Facebook ugyan kicenzúrázott és letiltott engem is, mint oly sokakat, 



de ettől még nem hatalom. Az EU már a tagállamokat is meg tudja regulázni például a 

riasztási rendelet megsértése esetén, sőt, talán már közvetlenül a vállalatokat is a közös 

piaci vészhelyzeti eszköz vagy bármilyen hasonló jövőbeni ötlet megvalósulása esetén, 

ráadásul a rendkívüli jogrendről való döntéshez is közelebb került az energiajogban. Az EU 

tehát már közelebb van a hatalomhoz, de még tart egy köldökzsinór, az, hogy nincs 

mítosza, mi még az államainknak hiszünk. Már aki. 

A valódi hatalmukhoz vagy az kell, hogy elkezdjünk hinni a Facebookban és az EU -ban, mint 

olyan entitásokban, akikre szívesebben hallgatunk, akikre jobban rábízzuk magunkat, mint 

az államokra. Esetleg az, hogy megjelenjen egy olyan szuperhatalmi entitás, 

„szuperállam”, mely az államokkal szemben is visszavonhatatlanul birtokolja már az 

erőszakmonopóliumot ész szuverénként dönt. Vagy – harmadikként, praktikusan – 

mindkettő egyszerre. A folyamat elkezdődött, ennek befejezéséhez azonban nem csak az 

erőszakmonopólium átcsoportosulása kell, de új identitás, új mítosz is. Az EU, a Facebook 

és a globális óriásvállalatok (jogi személyek) a hagyományos államiság, a virtuális identitás 

(virtuális állam) és a fizikai mini-államokká váló védelmi és no-go zónák, autonómiák 

archeofuturikus mátrixában kelnek maguk is versenyre a minél erősebb intenzitás általi 

polarizáció megteremtésére.  

Sokkal több van tehát az ad hoc-nak tűnő energiajogi intézményei és energiapolitikai 

kezdeményezései mögött, mint amit ezek például az oroszokkal szemben vagy pláne az 

ellátás-biztonságunk szavatolásában elérnek, hiszen ezek az elsődleges vagy látszólagos 

célok egyelőre látványos kudarcot mutatnak. Pláne több van a már hatályos riasztási 

rendelet vagy a mos felmerült közös piaci vészhelyzeti eszköz mögött. Ez a több pedig a 

hatalmi centrum átvándorlása a nemzetállamok (etnoszok) feje fölé, ami nem egy új 

aggodalom, pláne nem egy új megállapítás. Az azonban már az, hogy ehhez társul az 

erőszakmonopólium, mint a jog immanenciája, a kivételes állapot, mint a szuverenitás 

kulcsa, végül pedig a mítosz, hogy az EU az egyedül hatékony szerveződési szint most 

ezekben a rendkívüli időkben, ami legitimáló identitás. Márpedig ez az állítás látványosan 

nem igaz az elmúlt fél év EU-s energiaszabályozási intézkedései tükrében. Kérdés, hogy 

hagyjuk-e, hogy az energiajog legyen egy államiságra törő új EU-s mítosz trójai falova. 

 

  



(A szerző egyetemi oktató, PhD közgazdász, LL.M (Boston), energiajogász, író, szabályozási 

szakértő, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd, a Magyar 

Energetikai Társaság alelnöke, elnökségi tagja és interdiszciplináris tagozatának elnöke , az 

Associated European Energy Consultants magyarországi delegáltja, a Védett Társadalom 

Alapítvány Budapest Bizottságának vezetője  valamint a Magyar Energiaközösségek és 

Rugalmassági Szolgáltatók Szövetségének elnökségi tagja) 
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