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T A K Ó  D A L M A 1

A multilaterális nemzetközi megállapodások  
megjelenése és jelentősége

1. BEVEZETÉS

Kutatásom témája a multilaterális nemzetközi megállapodások megjelenése és 
jelentősége, mely témakör a nemzetközi jogon belül a szerződések jogához kap-
csolódik. A nemzetközi szerződések kiemelkedő szerepet töltenek be a nemzet-
közi jog alanyainak egymás közötti kapcsolataiban. Buza László és Hajdu Gyula 
szerint „A nemzetközi szerződések hivatása, hogy az államok egymás közötti 
érintkezésének szilárd alapjául szolgáljanak. Megállapítják az államok egymással 
szemben fennálló kölcsönös jogait és kötelezettségeit, s ezáltal megteremtik az 
államok együttműködésének előfeltételeit”.2

E jelentős szerep ellenére a témakörrel kapcsolatban utoljára az 1960-as évek-
ben jelent meg átfogó tanulmány. Munkámmal ezt a hiányosságot szeretném 
valamelyest orvosolni. Kutatásom során a többoldalú, azaz multilaterális nem-
zetközi szerződések vizsgálatára koncentráltam, s azt a célt tűztem ki magam elé, 
hogy feltárjam e többoldalú megállapodások megjelenésére vonatkozó nézőpon-
tokat, továbbá azt, hogy e szerződések mennyiben térnek el a kétoldalú megálla-
podásoktól, és milyen változásokat idéztek elő a nemzetközi szerződések jogának 
fejlődésében. Tanulmányomban bemutatom, hogy e kérdések vizsgálata során 
milyen eredményekre jutottam, s hogy melyek azok a témakörök, melyekkel a 
jövőben foglalkozni kívánok.

2. FOGALMAK TISZTÁZÁSA: BILATERÁLIS, MULTILATERÁLIS, PLU-
RILATERÁLIS NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS

Mindenekelőtt szükségesnek tartom néhány alapfogalom tisztázását, melyek is-
merete elengedhetetlen a további vizsgálódáshoz. Először is rögzíteni kell azt, 
hogy mit tekintünk nemzetközi szerződésnek. Mai fogalom szerint a nemzetközi 
jog szerződéskötési képességgel rendelkező alanyai között létrejövő olyan írásbeli 
vagy szóbeli megállapodásokról van szó, melyeket a nemzetközi jog szabályoz, és 
amelyek a felekre nézve nemzetközi jogi jogokat és kötelezettségeket keletkeztet-
nek, módosítanak, vagy szüntetnek meg.3

[1] SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék, dokto-
randusz. Témavezető: Dr. Kecskés Gábor PhD, egyetemi docens, SZE Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék.
[2] Buza László – Hajdu Gyula: Nemzetközi jog, 1968, Tankönyvkiadó, Budapest, 247. o.
[3] Grenville, John Ashley Soames: The major international treaties 1914–1973. A history and 
guide with texts, 1974, Methuen Co Ltd, 7. o.
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A nemzetközi szerződések között a szerződő felek száma alapján megkülön-
böztetünk kétoldalú, azaz bilaterális, és többoldalú, vagyis multilaterális szerző-
déseket. A legegyszerűbb meghatározás szerint a bilaterális szerződés olyan nem-
zetközi megállapodás, melyet a nemzetközi jog két szerződéskötési képességgel 
rendelkező alanya köt egymással. Ezzel szemben a multilaterális szerződés ese-
tében három vagy több szerződéskötési képességgel rendelkező alany állapodik 
meg egymással.4 E fogalmakat tekintve azt gondolhatjuk, hogy a kétféle megál-
lapodás elhatárolása meglehetősen egyszerű. Ez azonban nincs így, ugyanis van-
nak esetek, melyek megítélése korántsem egyértelmű. 

Előfordulhat többek között olyan eset, amikor a kétoldalú megállapodás egyik 
oldalán több szerződő fél szerepel. Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy va-
jon az ilyen szerződés kétoldalú vagy többoldalú megállapodásnak tekinthető? 
Erre nézve a szakirodalomban megoszlanak az álláspontok. James Crawford sze-
rint azt kell figyelembe venni, hogy a szerződés mely felek viszonyát rendezi. 
Amennyiben a megállapodás egyik oldalán szereplő több fél egy alanyként szer-
ződik egy másik alannyal, akkor kétoldalú szerződésről beszélünk. Ha azonban 
a szerződés az egyik oldalon szereplő felek egymás közötti viszonyát is rendezi, 
akkor már nem beszélhetünk kétoldalú szerződésről.5

Az említett problémán felül további gondokat okozhat az ún. plurilaterá-
lis szerződések kategóriája. E megállapodásokat a bilaterális és a multilaterális 
szerződések mellett harmadik kategóriaként Humphrey Waldock különböztette 
meg. A plurilaterális kifejezés olyan szerződést takar, melynek témája vagy terü-
leti hatálya speciális,6 ebből fakadóan meghatározott, mindössze néhány szerző-
dő fél között jön létre.7 Ilyen például az Antarktisz-egyezmény.8 E plurilaterális 
szerződések révén a szerződő felek pusztán egymás közötti viszonyokat tudnak 
szabályozni, kizárva a megállapodásból az olyan feleket, akiket a szerződés speci-
ális témája vagy területi hatálya nem érint.9 E megállapodásokat meg kell külön-
böztetnünk a generális sokoldalú, vagy más néven általános megállapodásoktól,10 

[4] Treaty Handbook, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, 2012, United 
Nations Publication, 33. o, https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/TH/
Page1_en.xml, 2019. október 18.
[5] Crawford, James: Multilateral rights and obligations in international law, in Recueil des 
Cours, 2006/319. szám, 338–339. o.
[6] Dörr, Oliver – Schmalenbach, Kirsten (eds.): Vienna Convention on the Law of Treaties. 
A Commentary, 2012, Springer, 31. o.
[7] Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe, 2007, HVG Orac Lap- és 
Könykiadó Kft, Budapest, 10. o.
[8] Aust, Anthony: Modern Treaty Law and Practice, 2013, Cambridge University Press, 
Cambridge, 125. o.
[9] Ghouri, Ahmad Ali: Is Characterization of Treaties a Solution to Treaty Conflicts?, in Chi-
nese Journal of International Law, 2012, 272. o.
[10] Hogg, James F.: The International Law Commission and the Law of Treaties, in Proceedings 
of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921–1969), Vol. 59, De-
velopment of International Law by International Organizations (April 22–24, 1965), Cambridge 
University Press, 9. o, https://www.jstor.org/stable/25657639, 2019. október 25.
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melyek olyan nemzetközi szerződések, amelyek a nemzetközi jog általános sza-
bályaira vonatkoznak,11 vagy az államok összességét általánosan érintő kérdése-
ket szabályoznak.12 

Az említett kategóriák elhatárolása a gyakorlatban nem mindig egyszerű, ám 
annál fontosabb kérdés, hiszen a szerződés típusa határozza meg a megállapodás-
ra alkalmazandó szabályokat.

3. A TÖBBOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK MEGJELENÉSE

A továbbiakban azzal foglalkozom, hogy a többoldalú szerződések megközelítő-
leg mikor jelentek meg. Ennek feltárása egyáltalán nem könnyű feladat, ugyanis 
eltérő álláspontok léteznek arra nézve, hogy mely megállapodásokat tekinthetjük 
többoldalú szerződésnek.

3.1. Az első multilaterális szerződések

Az általános szakirodalmi vélekedés szerint a napóleoni háborúkat követő-
en, a XIX. században került sor az első, többoldalú nemzetközi szerződések 
megjelenésére.13 A legtöbb szakirodalmi forrás az 1814. május 30-án megkötött 
párizsi békeszerződést tekinti az első multilaterális békeszerződésnek, melyet az 
Egyesült Királyság, Ausztria, Franciaország, Portugália, Poroszország, Oroszor-
szág, Spanyolország és Svédország írt alá.14 

E megállapodást megelőzően a békeszerződéseket kétoldalú egyezmények-
ként írták alá. Így volt ez a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békeszerző-
dés esetében is,15 mely három bilaterális megállapodásból állt Spanyolország és 
Hollandia, Svédország és a Német-Római Császárság, valamint Franciaország 
és a Német-Római Császárság között.16 Ugyanilyen volt a spanyol örökösödé-
si háborút lezáró utrechti békerendszer is, mely 11 bilaterális megállapodásból 
állt. E kétoldalú szerződések azonban összekapcsolódtak egymással és úgyneve-
zett kollektív biztonsági rendszert hoztak létre. Így a bilaterális megállapodások 

[11] Haraszti György: A nemzetközi szerződések jogának főbb fejlődési tendenciái, in Jogtu-
dományi Közlöny, 24. évfolyam, 1969/12. szám, 626. o.
[12] Lissitzyn, Oliver J.: Efforts to Codify or Restate the Law of Treaties, in Columbia Law 
Review, Vol. 62, No. 7 (Nov., 1962), Columbia Law Review Association, 1179. o., https://www.
jstor.org/stable/1120367, 2019. október 27.
[13] Bokor Péterné Szegő Hanna: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások kérdése, 
in Jogtudományi Közlöny, 15. új évfolyam, 1960/1-2. szám, 67. o.
[14] Grenville, John Ashley Soames – Wasserstein, Bernard: The major international tre-
aties of the twentieth century, A history with guide and texts, 2001, Routledge, London and New 
York, 9. o.
[15] Corxton, Derek: The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, in The 
International History Review, Vol. 21, No. 3 (Sep., 1999), Taylor & Francis Ltd., 582. o., https://
www.jstor.org/stable/40109077, 2019. október 28.
[16] Osiander, Andreas: The states system of Europe 1640–1990. Peace-making and the condi-
tions of international stability, 1994, Clarendon Press, Oxford, 16–89. o.
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formájában megszövegezett szerződések multilaterális hatást fejtettek ki, hiszen 
több állam viszonyát szabályozták. A multilaterális hatás ellenére azonban fontos 
rögzíteni, hogy e megállapodások kétoldalú szerződések aláírásával jöttek létre. 
Éppen ezért ezek nem tekinthetők valódi multilaterális szerződésnek. Ezzel el-
lentétben a fent említett 1814-es párizsi békeszerződés már multilaterális meg-
állapodásként került aláírásra. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a legtöbb 
szakirodalmi forrás e szerződést tekinti az első, többoldalú nemzetközi megál-
lapodásnak.17 

Ezen felül a szakirodalomban többféle nézettel is találkoztam. Van olyan, mely 
szerint a bécsi kongresszus 1815. június 9-én elfogadott záróaktája tekinthető az 
első multilaterális szerződésnek.18 E megállapodás valóban tartalmazott multi-
laterális szerződésekre jellemző általános szabályokat. Ráadásul e szerződéshez 
fűztek először fenntartást,19 mégpedig a svéd kormány.20 Érdemes kitérni James 
Crawford véleményére, aki szerint az 1748-as Aix-la-Chapelles-i béke tekinthe-
tő az első többoldalú békeszerződésnek, mely Franciaország, Nagy-Britannia és 
Hollandia között jött létre.21 Továbbá fontos még megemlíteni, hogy az Oxford 
Historical Treaties gyűjtemény az első többoldalú megállapodásként az 1649-ben 
létrejött Münsteri egyezményt említi.22

Látható, hogy a szakirodalomban nincs egységes álláspont arra nézve, hogy 
mikor jelentek meg a többoldalú nemzetközi szerződések. Ha pontos évszám 
nem is adható a multilaterális megállapodások megjelenésére, az egyértelműen 
leszögezhető, hogy a XVIII. század végére, a XIX. század elejére az államok szél-
eskörű együttműködésre való törekvése általánossá vált. Ennek köszönhetően a 
multilaterális nemzetközi szerződéseket egyre gyakrabban alkalmazták.23

3.2. A többoldalú nemzetközi szerződések elterjedése

A XIX. század második felétől a többoldalúság irányába ható tendenciák még 
jobban felerősödtek. Megjelentek az első nemzetközi szervezetek, ezzel bővült a 
nemzetközi szerződések megkötésére jogosult alanyok köre.24 A nemzetközi szer-
vezeteket is multilaterális szerződések hozták létre, melyek keretében az államok 

[17] Crawford: i. m. 351–352. o.
[18] Uo. 335–336. o.
[19] Pomme de Mirimonde, Albert: Les réserves dans les traités et l’accord de Washington, in 
Revue politique et parlamentaire, 1927, Paris, 194–205. o.
[20] Act of the Congress of Vienna, signed between Austria, France, Great Britain, Portugal, 
Prussia, Russia and Sweden, Bécs, 1815. június 9, Oxford Historical Treaties, 64 CTS 453.
[21] Crawford: i. m. 353. o.
[22] Agreement between the Empire and France and Sweden, signed at Münster, 1(11) January 
1649, Oxford Historical Treaties, 1 CTS 383.
[23] Szalai Anikó: Nemzetközi szerződések, in Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): In-
ternetes Jogtudományi Enciklopédia (Nemzetközi jog rovat, rovatszerkesztő: Sulyok Gábor), 
2018, [1]–[3], http://ijoten.hu/szocikk/nemzetkozi-szerzodesek, 2019. október 15.
[24] Uo. [3].
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együttműködtek egymással a közös célok elérése érdekében.25 Másrészt ebben 
az időszakban nőtt az államok száma, továbbá rohamosan fejlődött a technika.26 
Mindez elősegítette az addig elszigetelt nemzetállamok együttműködését, az ab-
szolút szuverenitás gondolatát pedig felváltotta az államok összefonódásának 
gondolata.27 Ennek köszönhetően a XIX. század végére egyre több multilaterális 
egyezmény jött létre,28 s ez a tendencia a XX. században még erőteljesebbé vált.29 
Az 1890. évi brüsszeli egyezményt például már 21 állam írta alá.30

Ráadásul a 19. században már nem csak a háború és béke tekintetében szü-
lettek szerződések, hanem mindenféle kérdésről. Más szavakkal „kitágult a meg-
vitatást igénylő problémák köre.”31 E problémák globális vagy regionális szintű 
választ igényeltek, ugyanis bilaterális alapon ezek többsége nemigen volt kezel-
hető. Ezt az időszakot ezért szerződéskötési forradalomnak is nevezik, ugyanis a 
nemzetközi szerződések száma ekkor drámaian megnőtt.32

3.3. A multilaterális szerződések hatása a szerződések jogának fejlődésére

A többoldalú nemzetközi szerződések megjelenése és elterjedése a nemzetközi 
szerződések jogának fejlődésére is jelentős hatást gyakorolt. Ez annak volt kö-
szönhető, hogy hosszú ideig csak kétoldalú megállapodások léteztek, így nagy-
részt ezek alapján fejlődtek ki a nemzetközi szerződések jogának szabályai. A 
multilaterális megállapodások megjelenése azonban „minőségi változást ho-
zott”,33 s ehhez a megállapodásokat szabályozó nemzetközi szerződések jogának 
is alkalmazkodnia kellett.34 

A minőségi változást az jelentette, hogy a többoldalú szerződések eseté-
ben több fél érdekének összeegyeztetésére volt szükség,35 így a megállapodás 
létrehozása jóval nehezebb volt, mint a kétoldalúaknál.36 A több szerződő fél 
miatt a szerződéskötés folyamatának újragondolása is szükségessé vált, mely új 
megoldások kialakítását eredményezte. Ezen új megoldások a szerződések jogá-
ról szóló 1969. évi bécsi egyezményben, illetve az 1986. évi bécsi egyezményben 

[25] Crawford: i. m. 362. o.
[26] Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi Jog, 1999, Aula Kiadó, Budapest, 52. o.
[27] Uo. 28. o.
[28] Degan, Vladimir Duro: Sources of international law, 1997, Martinus Nijhoff Publishers, 
The Hague, Boston, London, 483. o.
[29] Grenville – Wasserstein: i. m. 9. o.
[30] Uo. 40. o.
[31] Uo. 100. o.
[32] Uo. 669. o.
[33] Bokorné: i. m. (1999), 56. o.
[34] Villiger, Mark E.: Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
2009, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 23. o.
[35] Rozakis, Christos L.: The Law on Invalidity of Treaties, in Archiv des Völkerrechts, No. 2., 
1974, 177. o, https://www.jstor.org/stable/40797607, 2019. november 10.
[36] Nagy Károly: Nemzetközi jog, 1999, Püski Kiadó, Budapest, 359. o.
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kerültek megfogalmazásra. A továbbiakban ezen egyezmények alapján hasonlí-
tom össze egymással a bilaterális és a multilaterális szerződéseket.

4. A KÉTOLDALÚ ÉS A TÖBBOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

1. Míg a kétoldalú megállapodások előkészítése egyszerű tárgyalás keretében is 
történhet, addig a többoldalú szerződések előkészítése nemzetközi konferenciá-
kon, vagy nemzetközi szervezetek keretében zajlik.

2. A multilaterális szerződés szövegének elfogadása főszabály szerint kétharma-
dos többséggel történik, de a felek ugyanilyen többséggel, ettől eltérő szabályban 
is megállapodhatnak. Ezzel szemben a kétoldalú megállapodások szövegének el-
fogadása csak egyhangúlag történhet.

3. A hitelesítés, azaz parafálás a kétoldalú megállapodások esetében úgy 
történik, hogy a felek minden oldalt kézjegyükkel látnak el. A többoldalú 
megállapodásoknál viszont konferencia esetében záróokmány, nemzetközi 
szervezet esetében pedig határozat elfogadására kerül sor.

4. A többoldalú szerződések esetében felmerülhet a probléma, hogy a szerződő 
felek nem értenek egyet minden kérdésben. Ennek megoldására e szerződéseknél 
lehetőség van fenntartás tételére, mellyel a szerződő felek magukra nézve kizár-
hatnak vagy módosíthatnak egyes rendelkezéseket. Erre kétoldalú megállapodá-
soknál nem kerülhet sor, hiszen ezeknél a feleknek minden kérdésben egyet kell 
érteniük.

5. A bilaterális megállapodások a ratifikációs okmány kicserélésével már hatályba 
lépnek, a multilaterális szerződések hatálybalépését viszont a felek legtöbbször 
meghatározott számú ratifikációhoz kötik.

6. Újdonság a többoldalú szerződések esetében, hogy megjelenik a letéteményes 
intézménye. A sok szerződő félből adódóan e megállapodásoknál a letéteményes 
kezeli a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokat és nyilatkozatokat.

7. A multilaterális szerződések módosítására nézve az 1969. évi bécsi egyezmény 
eltérő szabályokat határoz meg a kétoldalúakhoz képest. Bilaterális megállapo-
dások ugyanis csak a két fél egyetértésével módosíthatók. A többoldalú megálla-
podások esetében azonban lehetőség van a szerződésnek csupán egyes szerződő 
felek közötti megváltoztatására. A bécsi egyezmény ettől az esettől megkülön-
bözteti a többoldalú megállapodások módosítását, kimondva, hogy bármely 
szerződő fél által kezdeményezett módosítás esetén a többi szerződő fél jogosult 
eldönteni, hogy részese kíván-e lenni a módosított szerződésnek. Ennélfogva elő-
fordulhat, hogy egyes szerződő felek között a módosított megállapodás, míg más 
szerződő felek között az eredeti szerződés lesz hatályban. 
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8. A többoldalú nemzetközi szerződések esetében nehézségeket okozhat a szer-
ződés értelmezése is, mivel a szerződő felek alkalmasint számos eltérő álláspon-
tot alakítanak ki erre nézve, sőt értelmező nyilatkozatokat is fűzhetnek a megál-
lapodáshoz.

9. A multilaterális szerződések megszűnésének esetei is némileg különböznek 
a bilaterális megállapodásoktól. A multilaterális megállapodások esetén ugyan-
is elképzelhető, hogy a szerződés megszűnik egyes szerződő felek között, míg 
mások tekintetében fennmarad, illetve a többoldalú szerződések alkalmazása is 
felfüggeszthető pusztán egyes szerződő felek vonatkozásában.

10. A szerződés megszegésének következményei is eltérnek a bilaterális és a mul-
tilaterális szerződések vonatkozásában. Kétoldalú szerződésnek az egyik részes 
fél által történt lényeges megszegése feljogosítja a másik részes felet arra, hogy 
a szerződésszegésre hivatkozva teljesen vagy részben megszüntesse a szerződést 
vagy felfüggessze annak alkalmazását. A többoldalú szerződésnek valamelyik ré-
szes fél által történt lényeges megszegése esetén viszont a szerződés megszűnhet 
az összes szerződő félnek a vétkes féllel való viszonylatában, vagy csak egyes szer-
ződő felekre és a vétkes félre nézve.

5. ÖSSZEGZÉS

Összegzésként elmondható, hogy a többoldalú nemzetközi szerződésekkel kap-
csolatban számos homályos kérdés vethető fel. Az eltérő álláspontok miatt igen 
nehéz például annak megállapítása, hogy e megállapodások pontosan mikor je-
lentek meg. Az azonban egyértelműen leszögezhető, hogy a multilaterális szer-
ződések nagymértékben különböznek a kétoldalú megállapodásoktól és számos 
sajátos jellemzővel rendelkeznek a bilaterális egyezményekhez képest. Ezen sajá-
tosságok miatt mondhatjuk azt, hogy a multilaterális szerződések valóban minő-
ségi változást hoztak magukkal, s jelentős hatással voltak a szerződések jogának 
fejlődésére. 

Bízom benne, hogy már eddigi tevékenységemmel is hozzájárultam a többol-
dalú nemzetközi szerződések alaposabb megismeréséhez. Eddigi kutatási ered-
ményeimet több fórumon is ismertettem, többek között a Miskolci Egyetem 
Doktoranduszok Fóruma, a Széchenyi István Egyetem A jogtudomány sajátos-
sága, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem XVII. Jogász Doktoranduszok 
Országos Szakmai Találkozója című konferenciáján.

A megkezdett munkát a jövőben is folytatni kívánom, ugyanis szeretnék egy 
hosszabb terjedelmű tanulmányt készíteni az eddig elért eredményeimről. Ezen 
felül a kutatást is szeretném folytatni, a továbbiakban a multilaterális megállapo-
dások kötelező erejét kívánom vizsgálni, különös tekintettel a pacta sunt servan-
da elvére. Véleményem szerint ugyanis kiemelten fontos annak vizsgálata, hogy a 
többoldalú szerződések miként valósulnak meg a gyakorlatban, és, hogy a szer-
ződő felek mennyiben tartják magukat e megállapodásokhoz.
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