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Az Európai Unió fokozatosan, saját jogán alakult po-
litikai közösséggé. Kiterjedt joganyaga, amely virtu-
álisan a közpolitika minden területét érinti, a tagál-
lamok állampolgáraira mint uniós polgárokra jogo-
kat ruház. Emellett az európai integrációs folyamat 
olyan szupranacionális struktúrát eredményezett, 
amely a tagállami intézményrendszerek progresszív 
konvergenciáját is folyamatosan ösztönzi.1 Az uniós 
polgárok mindennapjait meghatározó joganyagnak 
szüksége van az önálló demokratikus felhatalmazás-
ra, amely az unió evolutív alkotmányosságából szár-
maztatható. Az alkotmányosság mennyiségi szem-
pontból az alapító szerződésekben ragadható meg, 
tartalmilag azonban a tagállamok közös alkotmá-
nyos hagyományain nyugszik. A többszintű euró-
pai alkotmányfejlődés eredményeként a tagállami 
alkotmányos tradíciók tartalmukat, értelmezésüket 
tekintve egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mi-
közben az egyes államok megőrizhetik saját alkot-
mányos identitásukat.

Az unió alkotmánya a nemzeti alkotmányos ha-
gyományokon alapul, fontos azonban, hogy a közös 
tradíciókon mint egészen, nem pedig egyes tagálla-
mok egyes hagyományain.2 E közös hagyományokat 
igazolja vissza az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUsz) lisszaboni szerződéssel módosított 2. cikke, 
amely az uniót alkotó társadalmak közös értékeit je-
löli meg legitimációs bázisként: „Az Unió az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrá-
cia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi 
jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek 
az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a 
megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságos-
ság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közöt-
ti egyenlőség társadalmában.” Noha a 2. cikk értéke-
ket juttat kifejezésre, ezek az unió alapvető elveinek 
tekinthetők,3 mivel jogkövetkezményekkel járnak az 
alapító szerződés 3(1), 7. és 49. cikke alapján. Vagy-
is befolyásolják az EU céljait,4 megsértésük szankci-
onálható,5 tiszteletben tartásuk csatlakozási feltétel-
ként jelenik meg.6 Erre tekintettel a felsorolt értékek 
jogi normák, amelyek átfogó és konstitutív jellegük 
miatt alapelvként érvényesülnek.7 Az Európai Bíró-
ság a híres Kadi-ítéletben, 2008-ban hivatkozott elő-
ször az [akkor még az EUsz 6(1) cikkében foglalt] 
értékekre mint olyan elvekre, amelyekkel nemzetközi 

jogon alapuló aktus sem lehet ellentétes.8 Ezáltal tel-
jes mértékben kifejezésre juttatta a tagállamok és az 
EU által osztott értékek jogi elismerését.9

A közös értékek megerősítése mellett az EUsz 
azt is kinyilvánítja, hogy az unió tiszteletben tartja 
a tagállamok nemzeti identitását, amelyet a lissza-
boni szerződés a tagállami politikai és alkotmányos 
berendezkedés inherens részeként definiál.10 A meg-
határozás az alkotmányos, politikai, állami aspek-
tusokra helyezi a hangsúlyt, ezért ebben az össze-
függésben a nemzeti identitás (inkább) alkotmányos 
(mint kulturális értelemben vett) identitásként fog-
ható fel. A jogilag releváns kérdés e körben minden 
bizonnyal az, hogy a „tiszteletben tartás” értelmében 
mely fórum dönt az alkotmányos identitásról, annak 
határairól és az azt érintő uniós aktusokról. Elöljá-
róban megállapítható, hogy ilyen típusú viták ese-
tén a tagállamok (alkotmány)bíróságai és az Európai 
Bíróság (EuB) kooperatív viszonya válik szükséges-
sé, amelyben az előbbi fórumok által az alkotmányos 
identitás tartalmát esetileg megállapító döntések fi-
gyelembevételével határozhat az uniós bírói testület 
a releváns uniós jog értelmezéséről.11

Az EU-tagállam továbbra is saját alkotmányos 
alaprendjének meghatározása tekintetében élvezi a 
legnagyobb szabadságot, amely alkotmányos iden-
titásának bázisát jelenti. Az unió abban (is) külön-
bözik a szövetségi államtól, hogy a tagállami alkot-
mányozó hatalom semmilyen külső kötelezettségnek 
nincs alávetve, jogi értelemben tehát elvileg korlát-
lan. Nyilvánvaló azonban, hogy az alkotmány funk-
ciójából adódó korlátokat figyelembe kell venni, és 
a nemzetközi kötelezettségvállalások, amennyiben 
azokat az állam nem kívánja felmondani, gyakorlati-
lag jogi korlátként jelentkeznek.12 Más megfogalma-
zásban, az „alkotmányozó szabadság” bizonyos gya-
korlási módozatai az államközösséggel való szakítást 
jelenthetik, és ezért kilépéshez vagy kizáráshoz ve-
zethetnek. Amennyiben az állam az EU tagja akar 
maradni, akkor nem teheti meg, hogy alkotmányá-
ban a tagság feltételeit felszámolja vagy hogy az unió 
jogához való alapvető viszonyt megfordítja. Az el-
ső eset akkor állna elő, ha a tagállam megszüntetné 
a demokráciát vagy feladná a jogállamiság lényeges 
elemeit. A demokrácia vagy a jogállamiság különbö-
ző formái azonban továbbra is lehetségesek. A má-
sodik eset akkor következne be, ha valamely állam 
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az alkotmányában azt mondaná ki, hogy a nemze-
ti jog megelőzi az EU jogát. Egyebekben – vagyis 
ha az állam elkötelezi magát az uniós tagság mellett 
– az alkotmányozó szabadság már nem teljes, mivel 
az EU jogának végrehajtása elsősorban a tagállamok 
közigazgatásának és bíróságának a feladata. Ezért a 
tagállami bírósági szervezet és adminisztráció felépí-
tése, működése nem közömbös az EU számára. Az 
EU-tagság bizonyos követelményeket támaszt az ál-
lamszervezettel és a nemzeti jogrendszerrel szem-
ben, legfőképpen azt, hogy biztosítania kell az uniós 
jog egységes alkalmazását, hatékony érvényesülését. 
Amennyiben az ezzel összefüggő szervezeti, felelős-
ségi, eljárási szabályokat nem a tagállami törvények, 
hanem az alkotmány tartalmazza, akkor ennyiben 
arra is vonatkozik az alkalmazkodási kötelesség.13

A tanulmány mindezekre figyelemmel azt tekin-
ti át, hogy a 2011. április 18-án elfogadott, 2012. ja-
nuár 1-jén hatályba lépő, Magyarország Alaptörvé-
nye elnevezésű dokumentum milyen viszonyban áll 
az Európai Unió normatív értékeivel és az értékeket 
az egyén szempontjából specifikáló, jogilag kötelező 
Alapvető jogok kartájával. E vizsgálat előtt röviden 
ki kell térni az uniós alapjogi standard sajátosságai-
ra is, mert ehhez viszonyítva értékelhető az Alaptör-
vény alapjogi katalógusa, illetve néhány, annak ér-
telmezését befolyásoló szabály.

Az EU éRTék EI és A LA pJogI 
sTAN dA R dJA

Az EUsz 2. cikke – a 3. cikkben foglalt integráci-
ós célok, a II. cím alatt összefoglalt demokratikus 
elvek és a 49. cikkben rögzített csatlakozási felté-
telek mellett – szoros összefüggésben áll a 6. cikk-
ben meghatározott alapjogi standarddal,14 amelynek 
három pillére az Alapvető jogok kartája (Karta), az 
Emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezmény (EJEE) és az alapjogoknak 
az uniós jog általános elveként való elismerése. Az 
alapjogi standard az EU intézményeire és – az uniós 
jog hatókörében – tagállamaira egyaránt kötelező.

A lisszaboni szerződés hatálybalépésével egyrészt 
teljesült az a régi igény, hogy az integrációs szerve-
zet – tagállamaihoz hasonlóan – rendelkezzen sa-
ját, kötelező erejű alapjogi katalógussal. Másrészt 
az EU felhatalmazást kapott, hogy (szintén tagálla-
maihoz hasonlóan) részes félként kapcsolódjon be az 
EJEE jogvédelmi mechanizmusába.15 A 6. cikk (3) 
bekezdése nem előzmény nélküli az elsődleges jog-
anyagban: célja annak előírása, hogy – alapelvi szin-
ten – rögzítse: az emberi jogok az uniós jogrend ré-
szét képezik. Meghatároz továbbá két olyan tényezőt, 

amelyek mércéül szolgálhatnak az emberi jogok ter-
jedelmének és tartalmának meghatározásához: a tag-
államok közös alkotmányos hagyományait, valamint 
az EJEE-t. Összességében megállapítható, hogy az 
EUsz 6. cikke az unió „antropocentrikus” dimenzi-
óját fejezi ki, tartalmi értelemben korlátozza az integ-
rációs hatalmat, és az EU-t a materiális és alkotmá-
nyos jogállamiság modern jellemzőivel ruházza fel.

A Karta specifikus módon bontja ki és magyaráz-
za, mit jelentenek valójában a 2. cikk közös értékei az 
EU alapjaiként. Az egyértelműen nevesített jogok fel-
hívhatók a politikai döntéshozatalban és az egyéni bí-
rói jogvédelemben egyaránt.16 A Karta jogi kötelező 
erejének elismerése közvetlen jogi kapcsolatot létesít 
a polgárok és azok között, akik a nevükben és érde-
kükben a hatalmat gyakorolják, így egyértelművé te-
szi, hogy az EU eltér minden más államközi együtt-
működéstől, mivel a polgárok uniója – vagyis a Karta 
alapján az uniós polgárok a „tulajdonosai”.17 A Kar-
ta messzemenően figyelembe veszi a szubszidiaritás 
megvalósítását, mivel számos utalást tartalmaz a tag-
állami jogra és gyakorlatra, továbbá mivel elsődle-
ges címzettjei az európai intézmények – a tagállamok 
csak annyiban, amennyiben az EU jogát alkalmaz-
zák. Megjegyzendő azonban, hogy a tagállami alkot-
mányos tradíciókból építkező bírói esetjog beépült a 
Kartába, így az lényeges eltérést nem mutat a tagálla-
mok alapjogi rendszeréhez képest.18 A Karta ún. hori-
zontális visszafordíthatatlansági klauzulát is tartalmaz 
(53. cikk), amely más jogi mechanizmusoknak (mint 
a Kartában rögzített jogok forrásainak), különösen a 
tagállamok alkotmányainak, valamint az emberi jo-
gokra és alapvető szabadságokra vonatkozó nemzet-
közi dokumentumoknak az elismerését foglalja ma-
gában, ez utóbbiakat attól a pillanattól kezdve, hogy 
a tagállamok ratifikálták. Ennek az elismerésnek az 
alapján a „legkedvezőbb rendelkezés” elvét kell alkal-
mazni: a Karta általi védelem szintje nem lehet alacso-
nyabb, mint a hivatkozott dokumentumok, különösen 
az EJEE rendelkezései által nyújtott védelem.19

Az EJEE jogvédelmi mechanizmusába való uniós 
bekapcsolódás fokozhatja az európai alapjogvédelmi 
gyakorlat harmóniáját. A csatlakozást megkönnyíti, 
hogy az érintett bírói fórumok ítélkezési gyakorlatá-
nak közeledése már évtizedes múltra tekint vissza. 
Az uniós alapjogvédelem és az EJEE közötti köl-
csönhatás megjelenítésében tehát – a kezdeti lépések 
mellett – jelenleg is nagy szerepet játszik a luxem-
bourgi Európai Unió Bíróságának (EuB), valamint 
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának 
(EJEB) gyakorlata. A két bíróság közötti ítélkezé-
si párhuzamok mellett természetesen feszültségek is 
felmerülnek, mivel nem mindegy, melyik képes na-
gyobb hatást gyakorolni a másik ítélkezési gyakor-
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latára.20 A kétféle joggyakorlat területén az EuB tett 
először lépéseket abba az irányba, hogy figyelembe 
vegye a nagyobb múltra visszatekintő EJEE-t, sőt 
egyre inkább ezt tekintse az EUsz-ben foglalt „kö-
zösségi jog alapvető elvei” forrásának.21

Az EuB több határozatából – például a Roquette 
Fréres ügyből,22 vagy a Booker Aquacultur ügyből23 
– is az tűnik ki, hogy az EJEE-nek tulajdonított 
„különös jelentőség” miatt az EuB hangsúlyozottan 
nem tért el az EJEB értelmezésétől.24 Az EuB ál-
tal tett lépésekre az EJEB is válaszolt, több esetben 
is megfigyelhető az EJEB közeledése az EuB gya-
korlatához, illetve az EJEE közelítése a Kartához. 
Példaként említhető a Goodwin-ügy,25 amelyben 
az EJEB az EJEE 12. cikkénél nagyobb védelmet 
biztosított a transzszexuálisok házasságával össze-
függésben, kifejezetten utalva a Karta 9. cikkére.26 
Említést érdemel még a Pellegrin-ügy,27 amelyben 
az EJEB a tisztességes eljáráshoz való jogot az EuB 
gyakorlatára utalva értelmezte.28 Végül pedig kieme-
lendő, hogy az EJEB a Bosphorus-ügyben29 felállí-
totta azt az (egyedi esetben megdönthető) vélelmet, 
hogy az uniós jogban az alapvető jogok olyan szintű 
védelemben részesülnek, amely egyenértékűnek te-
kinthető az EJEE-ben biztosítottal.30

Az EJEB kifejlesztette az EJEE alkotmányos do-
kumentumként kezelésének szemléletét, amely ek-
ként az európai közrend része. Ezt egyrészt alátá-
masztja az egyezménynek tulajdonított megelőző 
hatás (peremptory effect) a nemzetközi jog szempont-
jából, amely szerint a részes államok nem hivat-
kozhatnak más nemzetközi kötelességvállalásukra 
az egyezményi rendelkezés derogálása érdekében.31 
Másrészt az egyezménynek az európai közrend ré-
szeként történő értelmezése ahhoz vezet, hogy a ré-
szes államokat inherens módon, az EJEE jogi ha-
tóterében működő nemzetközi szervezeteket pedig 
közvetetten köti. Az állami felelősség széles értel-
mezése az EJEB által a hatékony jogorvoslat biz-
tosítása érdekében szintén az alkotmányos karaktert 
erősíti meg.32 Az EJEB attól sem tartózkodik, hogy 
implicit módon tagállami alkotmányos (alkotmányi) 
rendelkezést bíráljon felül az európai alapjogi stan-
dardhoz viszonyítva.33

A Karta megfelelő megoldást talált az EJEE-hez 
való saját viszonyának meghatározására, mivel azt 
minimumstandardnak tekinti, és egyértelműen ki-
derül, hogy maga a Karta magasabb szintű védelmet 
biztosíthat, alacsonyabbat azonban nem. A két alap-
jogi dokumentum közötti harmóniát igyekszik előse-
gíteni az a szabály, hogy ameddig a Kartában foglalt 
jogok megfelelnek az EJEE által biztosított jogok-
nak, addig azok tartalma és terjedelme – az engedé-
lyezett korlátozásokat beleértve – azonos az EJEE ál-

tal meghatározottakkal.34 Az értelmezési harmóniát 
egyébként a jogbiztonság elve is megköveteli.35

Az uniós alapjogi standard fejlődése, Lisszabon 
utáni tartalma lényeges előrelépés a demokrácia és 
a jogállamiság kiteljesítése, az uniós értékek konk-
retizálása tekintetében. saját alapjogi katalógus és az 
EJEE jogvédelmi mechanizmusában való részvétel 
hiányában alaposak voltak a kritikák, amelyek szerint 
miközben az EU külső kapcsolataiban megkövetelte 
az alapjogok védelmét, addig a belső alapjogvédelem-
nek nem voltak megfelelő garanciái.36 A lisszaboni 
szerződés hozadékai az alapjogvédelem szempontjá-
ból a következőkben ragadhatók meg. 1. A Karta jogi 
kötőereje és az EJEE-hez való csatlakozás az EUsz 
7. és 49. cikkének legitimációját is erősíti. 2. Az euró-
pai bírói fórumok (az EJEB és az EuB) alapjogi gya-
korlata integráltabbá válik, ami fokozhatja az egyé-
ni jogérvényesítés hatékonyságát. 3. A Karta a tag-
államokat is köti az uniós jog végrehajtásakor („when 
implementing Union law”), amit az EuB tágan értel-
mez: a tagállamoknak az uniós jog hatókörében te-
vékenykedve tiszteletben kell tartaniuk az alapjogo-
kat („acting within the scope of ”). E körben a tagállami 
bíróságok is közvetlenül alkalmazhatják a Kartát az 
EuB előzetes döntése birtokában.37

2 .  Az A LA pTöRv éN Y N EMzETközI 
és EU RópA I koM pATI bI LITÁsA

A következőkben a vizsgálat tárgya az, hogy a jövő 
január 1-jén hatályba lépő Alaptörvény mennyiben 
áll összhangban a nemzetközi, elsősorban az európai 
alkotmányfejlődés tendenciáival, különös figyelem-
mel az Európai Unió értékeire és alapjogi standard-
jára. A megközelítés kettős: egyrészt figyelembe ve-
szi, hogy az Alaptörvény egyes rendelkezései miként 
változtak a hatályos Alkotmányhoz képest, másrészt 
mérlegeli, miként viszonyulnak azok a Kartához és 
az uniós értékekhez. A Karta azért érdemes foko-
zott figyelemre, mert az alkotmányozási folyamat-
ban felmerült – és a kormány részéről a Velencei Bi-
zottság felé kérdésként megfogalmazódott –, hogy 
milyen mértékben szükséges azt átvenni, beépíteni 
a nemzeti alkotmányba. A Velencei Bizottság vá-
laszában rámutatott, hogy a Kartában is kifejezés-
re jutó legújabb emberijog-védelmi fejlődés figye-
lembevétele a magyar alapjogi katalógus korszerű-
sítése folyamatában legitim célnak tekinthető és az 
európai értékek iránti elkötelezettségre utal. Mind-
azonáltal arra is rámutatott a testület, hogy a Kar-
ta egészének vagy egyes részeinek átvétele jogi bo-
nyodalmakhoz vezetne, többek között konfliktusba 
kerülhetne az EuB és a magyar Alkotmánybíróság 
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alapjog-értelmezése, a Karta értelmezési szabályai 
miatt az EJEB-gyakorlattól sem lehetne eltekinte-
ni, a rendesbíróságokon zavart okozna a Kartának 
az uniós jog hatókörében történő és azon kívül eső 
alkalmazása, s így végső soron ez a tagállam alkot-
mányos autonómiájának részleges feladásával járna. 
A Velencei Bizottság azt javasolta, hogy a magyar 
alkotmányozó a Kartát kiindulópontként, inspiráci-
ós forrásként hasznosítsa, illetve utaló szabályokkal 
nyilvánítsa ki a nemzetközi és uniós emberijog-vé-
delmi kötelezettségek tiszteletben tartását.38

Az ez irányú magyar kérdésfelvetés komolyságát 
sajnos megkérdőjelezi, hogy a Velencei Bizottság még 
konkrét szövegtervezet nélkül dolgozott, a vélemény 
kibocsátása idején az Alaptörvény javaslatát viszont 
már közel két hete benyújtották a parlamentnek, és 
az eredeti tervezetben nyoma sem volt a Karta vagy 
egyes részei átvételének. Annyi megállapítható, hogy 
az Alaptörvény katalógusa nagyjából követi a Kar-
tában nevesített jogok sorrendjét, egy-egy mondatré-
sze helyenként azonosítható, a tartalom szempontjá-
ból azonban a Kartához képest számos ponton sze-
gényesebb, a normaszöveg egészének kontextusában 
szűkösebb és szélesebb körben korlátozható jogokat 
fogalmaz meg. Az alábbiakban tézisszerűen össze-
foglaljuk, hogy az Alaptörvény mennyiben kompati-
bilis a nemzetközi és európai standardokkal.

1. Az Alaptörvény tartalmaz olyan általános és spe-
ciális felhatalmazó rendelkezéseket, amelyek alapján al-
kalmazhatók a nemzetközi és uniós alapjogvédelmi kö-
vetelmények is.

Kétségtelen, hogy az Alaptörvény kifejezésre juttat-
ja a nemzetközi közösség és jog iránti elkötelezettsé-
get [Q ) cikk] és tartalmazza az uniós együttműkö-
dés alapját jelentő Európa-klauzulát [E) cikk] is, még-
pedig az Alkotmányhoz hasonló – vagyis annál nem 
korszerűbb, de legalább lényeges visszalépést sem je-
lentő – tartalommal [6. § (1)–(2), (4); 7. § (1), 2/A. §].

Rendszertani szempontból változást jelent, hogy 
a vonatkozó alkotmányos célok és az alkotmányi fel-
hatalmazások, „hídszabályok” egy-egy cikken belül 
találhatók.

A Q ) cikk (1) bekezdése az Alkotmánytól eltérő-
en nem tartalmazza a – nemzetközi ius cogens részét 
képező – háború elutasításának és az – ENsz Alap-
okmány 2. cikk (4) bekezdésén alapuló – erőszak ti-
lalmának elvét.39 Ehelyett az említett tilalmakat 
mintegy abszorbeálva, pozitív módon célként téte-
lezi a békét, a biztonságot és a fenntartható fejlődést 
a világ népeivel és országaival folytatott nemzetközi 
együttműködésben. Így az Európai Unió egyik cél-
jának „zanzásított” változata tulajdonképpen megje-
lenik, az EUsz 3. cikk (5) bekezdése azonban gaz-
dagabb, mert a nemzetközi közösségben való rész-

vétel több vetületét fogja át.40 sajnálatos módon az 
együttműködő partnerek körének meghatározásá-
val az Alaptörvény nem küszöböli ki a hatályos Al-
kotmányból is adódó értelmezési problémákat, sőt, 
a zavart fokozza, hogy a preambulum az együttmű-
ködést nemzetekre vonatkoztatja.41 A Q ) cikk (2)–
(3) bekezdése a nemzetközi jog és a magyar jog vi-
szonyáról rendelkezik, fenntartva az összhang köve-
telményét, és a nemzetközi jog általánosan elismert 
szabályai tekintetében a monista-adopciós, a nem-
zetközi jog más forrásai (a nemzetközi szerződések 
és meghatározott nemzetközi bírói fórumok dönté-
sei) esetében pedig a dualista-transzformációs rend-
szert. Ez utóbbit az Alkotmányhoz képest egyértel-
művé teszi a jogszabályban való kihirdetés követel-
ményének előírása. Ezzel lényegében nem változnak 
az Alkotmánybíróság gyakorlatában kialakított ér-
telmezési keretek, de a szabályozás kevéssé reflektál 
a szakirodalomban megfogalmazott kritikai megál-
lapításokra.42 Érdemes utalni arra is, hogy az alap-
törvény XXVIII. cikkében, a nullum crimen és a nul-
la poena sine lege elve, valamint a kétszeres eljárás alá 
vonás és kétszeres büntetés tilalma szövegezésében 
hasznosult a nemzetközi jog alapján üldözendő bűn-
cselekményekre vonatkozó alkotmánybírósági gya-
korlat; továbbá az EU keretében folytatott büntető-
ügyekben való együttműködés is kifejezésre jut.43

Az összhang érvényesülése érdekében a 24. cikk 
(2) bekezdés f) pontja alapján az Alkotmánybíró-
ság továbbra is vizsgálja a jogszabályok nemzetkö-
zi szerződésbe ütközését, azt azonban nem emlí-
ti az Alaptörvény, hogy ki kezdeményezheti az er-
re irányuló eljárást, továbbá nem utal a hivatalból 
történő vizsgálat lehetőségére. Ez a vonatkozó sar-
kalatos törvényben pótolható. Arról sem esik szó, 
hogy miként teremtendő meg az összhang, ha a ma-
gyar jogszabály a nemzetközi jog általánosan elis-
mert szabályába ütközik, ez tehát továbbra is alkot-
mányértelmezési kérdés marad. A nemzetközi szer-
ződésbe ütköző jogszabály, jogszabályi rendelkezés 
esetén az utóbbiak megsemmisítése csak lehetőség 
[24. cikk (3) bekezdés c) pont], ami gyengíti az Q ) 
cikk (2) bekezdésében foglalt összhang követelmé-
nyének hatékonyságát: szerencsésebb lett volna a ki-
hirdető jogszabállyal azonos vagy annál alacsonyabb 
szintű magyar jogszabályok esetében a kategorikus 
megsemmisítés előírása, az EU alapító szerződése-
ibe ütköző jogszabály kivételként való nevesítésével.

Az európai és uniós együttműködést megalapo-
zó E) cikk (1) bekezdése lényegében szó szerint ve-
szi át az Alkotmány 6. § (4) bekezdésének szövegét. 
Az értelmezési keret tehát változatlan: a célmegha-
tározás – tartalmi garanciákkal – kifejezésre juttat-
ja valamennyi európai, integrációs és harmonizációs, 
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nemzetek feletti és nemzetközi regionális együtt-
működés iránti elkötelezettséget. Ennek egyik – 
kétségtelenül legintenzívebb – formája az Európai 
Unió keretében folytatott együttműködés.44 Az E) 
cikk (2) és (4) bekezdése néhány fogalmazási, foga-
lomhasználati egyszerűsítéstől eltekintve szintén át-
veszi az Alkotmány 2/A. §-ának fordulatait, egy ki-
vétellel: a 2/A. § (1) bekezdés utolsó két tagmonda-
tát („a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e 
hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Euró-
pai Unió intézményei útján is.”) összevonja („a töb-
bi tagállammal közösen, az Európai Unió intézmé-
nyei útján gyakorolhatja”). Problémát jelent, hogy 
az uniós jogalkotás folyamatában a tagállamok jo-
gi értelemben nem közösen gyakorolják a hatáskö-
röket, hanem az az uniós intézmények útján valósul 
meg.45 A 2/A. § – egyébként szintén nem túl szeren-
csés megfogalmazásban – a közös hatáskörgyakorlás 
egyik megvalósulási módjaként jelölte az intézmé-
nyek útján történőt, az E) cikk már azonosítja a kö-
zös hatáskörgyakorlást az intézményivel. A lisszabo-
ni szerződés valóban megszüntette a pillérrendszert 
és egységesítette az integrációs szervezet intézmé-
nyi kereteit; a szupranacionális (közösségi) mecha-
nizmust azonban nem tette automatikusan domi-
nánssá, hanem inkább integrálni törekedett abba a 
kormányközi mechanizmus perspektíváját (példá-
ul a tagállami alkotmányos identitás elismerésével, 
vagy a nemzeti parlamentek hatékonyabb bevoná-
sával, a tagállami kezdeményezési jog konszolidálá-
sával bizonyos kompetenciák tekintetében).46 A kö-
zös és intézmények útján való hatáskörgyakorlás tel-
jes összemosása ezért megint csak nem szerencsés, 
mert az EU föderalisztikus fejlődése szempontjá-
ból nem csak az intézményi hatáskörgyakorlás jö-
het szóba, illetve az intézményi hatáskörgyakorlás 
nyelvtani értelemben nem közös hatáskörgyakor-
lás.47 Mindez áthidalható lett volna, ha az alkotmá-
nyozó az EUsz 5. cikkével összhangban a hatáskör-
átruházás terminust választja.

Az E) cikk lényegében egyetlen új szabályt tar-
talmaz az Alkotmány 2/A. §-ához és 6. § (4) bekez-
déséhez képest: azt, hogy az EU joga a felhatalma-
zás keretei között általánosan kötelező magatartási 
szabályt állapíthat meg. Az Alkotmányhoz kapcso-
lódó alkotmánybírósági gyakorlat szerint a 2/A. § „a 
Magyar Köztársaságnak az Európai Unióban való 
tagállami részvétele feltételeit és kereteit, valamint 
a közösségi jognak a magyar jogforrási rendszerbe-
li helyét határozza meg”.48 Az első fordulat a szuve-
renitásproblematikához tartozik, a második fordulat 
utal az uniós (közösségi) jog jogforrási jellegére. No-
ta bene: a 2/A. §-ból a közösségi jog jogforrási he-
lyére csak több áttétellel lehetett következtetni. Az 

utóbbi kérdést némileg pontosította a 61/B/2005. 
AB határozat, a 2/A. §-t a közösségi (uniós) jog al-
kotmányjogi érvényességi alapjaként jelölve meg: 
„A magyar jogban alkalmazandó közösségi jog épp-
úgy érvényes az Alkotmány 2/A. §-a alapján, mint a 
magyar jogalkotó által alkotott jog.” Az Alaptörvény 
talán ezt a gyakorlatot próbálta hasznosítani, relatíve 
kevéssé eredményesen, mert nem mond többet, mint 
ami az alapító szerződésekből amúgy is következik. 
A magyar jog szempontjából egyértelműbb az érvé-
nyességi alap, de az uniós jog alkalmazási elsőbbsé-
géről továbbra sem ad útmutatást.

Az Alaptörvény Q ) és E) cikkére tekintettel a 
hatályos nemzetközi szerződések Magyarországot 
továbbra is jogállamiságra, demokráciára és az alap-
vető jogok tiszteletben tartására, védelmére, érvé-
nyesítésére kötelezik. Az említett rendelkezések – 
mivel a nemzetközi és a nemzetek feletti jognak a 
magyar jogra gyakorolt hatására vonatkoznak – a 
(mindenkori) alkotmánnyal szemben érvényesülő, 
követelményt támasztó, kivételt nem engedő nor-
mák. Európa alkotmányai a Q ) cikkhez, számos 
EU-tagállam alkotmánya pedig az E) cikkhez ha-
sonló funkciójú szabályokat rögzít, visszaigazolva a 
többszintű és párhuzamos alkotmányosság létét az 
európai alkotmányos térben.49

Mindezek ellenére az Alaptörvény több rendelke-
zése úgy is értelmezhető, mintha kivételt engedne az 
említett – a demokráciára, jogállamiságra, alapjog-
védelemre vonatkozó – európai követelmények alól, 
ezáltal az alkalmazás során konfliktusba kerülhet 
egyes nemzetközi kötelezettségvállalásokkal.

2. Az alapjogi katalógus a hatályos Alkotmányhoz ké-
pest új elemeket is tartalmaz, az Alaptörvény megtart-
ja a demokráciára, jogállamiságra vonatkozó alapelveket, 
de egyes jogok esetében változnak az értelmezési keretek.

Az Alaptörvény a „szabadság és felelősség” című 
részben 28 cikkben foglalja össze az alapjogi kataló-
gust (II–XXIX. cikk). E cikkek részben alanyi vagy 
alkotmányos alapjogokat (az Alkotmányhoz képest 
újak például a megfelelő ügyintézéshez kapcsoló-
dó jogok, a munkavállalók bizonyos szociális jogai, a 
nemzetiségi identitásvállalás szabadsága, a személyi 
szabadság és tulajdon védelme), részben tilalmakat (e 
körben új a ne bis in idem, a non-refoulement és a bio-
etikai tilalmak), alapelveket (közöttük újként explicit 
például a törvény előtti egyenlőség, a tulajdon társa-
dalmi kötöttsége), különösen a szociális jogok vonat-
kozásában államcélokat (újként az idősek és a fogya-
tékosok védelme, a lakhatás biztosítása, a közszolgál-
tatásokhoz való hozzáférés, a tudományos és műszaki 
eredmények hasznosítása, a munkavállalás elősegíté-
se) állapítanak meg.50 számos ponton pedig morális 
kötelességeket jogiasítanak a rendelkezések, egyelőre 
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kevéssé konkrét tartalommal (szülőkről való gondos-
kodás kötelezettsége, munkavégzési kötelesség).

A B) cikk fenntartja az Alkotmány legfontosabb 
alapelveit: a jogállamiság és a demokrácia elvét; to-
vábbá államformaként (legalább) megtartja a köz-
társaságot, így annak garanciális összetevői is érvé-
nyesülhetnek. A hatalommegosztás elvének explicit 
alkotmányi megjelenése a C) cikk (1) bekezdésben 
üdvözlendő, mivel mind ez idáig kizárólag az alkot-
mánybíróságról szóló törvény preambulumában és 
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt jogálla-
miság-klauzulát értelmező alkotmánybírósági gya-
korlatban szerepelt. Azt azonban meg kell jegyez-
ni, hogy e jelentős alapelv megvalósulását az Alkot-
mány valamennyi államszervezeti normájának és az 
alkotmányos gyakorlatnak is (!) tükröznie kell.

Problematikus viszont, hogy bár az Alaptörvény a 
méltóság értékét a preambulumban51 és a II. cikkben 
is elismeri, magából a – továbbra is monista megkö-
zelítésben meghatározott – élethez és méltósághoz 
való jogból levezetett, illetve annak valamely aspek-
tusát nevesítő alapjogok esetében a szövegezés meg-
szorító értelmezésnek is teret ad. Csupán néhány 
példát kiemelve: a fogantatástól kezdődő magzati 
életvédelem miatt lehetőség van a terhesség-megsza-
kításhoz való jog és a női önrendelkezési jog korlá-
tozására, kérdésessé válik a reprodukciós szabadság 
tartalma is.52 Attól, hogy az Alaptörvény IV. cikk 
(2) bekezdése lehetővé teszi a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztés kiszabását, az megfelelő fe-
lülvizsgálati garanciák nélkül továbbra is sértheti a 
méltóságot, ellentmondásba kerülhet a kegyetlen és 
megalázó büntetés tilalmával. Úgyszintén aggályos 
az egyenlő méltósághoz való jog szempontjából az 
Alaptörvény XIX. cikk (3) bekezdésében megjele-
nő új mérce, amely a szociális intézkedések jellegé-
nek és mértékének meghatározásánál lehetővé teszi 
az érintett „közösség számára hasznos tevékenysé-
gének” a figyelembevételét. Hiányérzetet kelt az is, 
hogy a Kartával ellentétben az Alaptörvény nem tar-
talmazza a halálbüntetés tilalmát, és az Alkotmány-
ban megfogalmazott önkényes megfosztás tilalmát 
az élethez és méltósághoz való joggal kapcsolatban.

A szabadság értéke szempontjából érdemes elő-
zetesen utalni az Alaptörvény preambulumára, 
amely szerint „az egyéni szabadság csak másokkal 
együttműködve bontakozhat ki”. A Karta beveze-
tője e szemléletmódtól eltérően azt hangsúlyozza, 
hogy az Európai Unió tevékenységei középpontjá-
ba az egyént állítja. Ami az Alaptörvényben megha-
tározott szabadságjogokat illeti, néhány problémá-
ra e körben is érdemes felhívni a figyelmet. A már 
említett szabadsághoz és személyi biztonsághoz va-
ló joggal összefüggésben az is megállapítható, hogy 

nem történt meg az Alkotmány meglehetősen hiá-
nyos habeas corpus szabályának továbbfejlesztése [IV. 
cikk (3) bekezdés], a szabadságkorlátozás törvényes-
ségének felülvizsgálatát az érintett az Alaptörvény 
alapján nem kezdeményezheti (valódi habeas corpus), 
ez a hatóság feladata. A személy és a tulajdon ellen 
intézett vagy ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan 
támadás elhárításának joga (V. cikk) bevezetésével 
az egyén és az állam felelősségének (szuverenitásá-
nak) határai bizonytalanná válnak. Kérdés ugyanis, 
hogy miként viszonyul az „önvédelemhez való alap-
jog” az állami kényszer monopóliumához, vagyis 
ahhoz a szabályhoz, mely szerint az „Alaptörvény 
és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kény-
szer alkalmazására az állam jogosult” a C) cikk (3) 
bekezdése alapján. Kérdés továbbá, hogy miként vi-
szonyul az új alapjog a Btk.-ban a büntethetősé-
get kizáró okként meghatározott jogos védelemhez, 
amely az Alaptörvény önérdekkövető szemléletétől 
eltérően korszerű szolidaritási elemet tartalmazva 
„kezeli a jogon kívüli helyzetet”, azaz nemcsak a sa-
ját, hanem mások személye, javai, sőt a közérdek el-
len intézett jogtalan támadás elhárítását is megen-
gedi.53 A személyes adatok kezelésének alapelveit a 
Kartához hasonlóan érdemes lett volna alaptörvényi 
szintre emelni, mivel a garanciális szabályok megál-
lapítása a jövőben nem igényel minősített többséget 
(azt ugyanis csak a „független” adatvédelmi hatóság 
létrehozásához írja elő az Alaptörvény VI. cikke).

Az egyenlőség tekintetében az Alaptörvény ke-
vésbé részletes, mint a Karta. A XV. cikk új és tá-
mogatható eleme a törvény előtti egyenlőség kife-
jezett kimondása, amely a hatályos Alkotmányban 
nem szerepelt. A Karta 20. cikke szintén tartalmaz-
za ezt, és kétségtelenül a tagállamok közös alkot-
mányos hagyományainak részét képezi, mivel szin-
te valamennyi európai alkotmányban fellelhető. Az 
Alaptörvény az egyenlőségi szabályokat a Karta lo-
gikáját követve, de annak előremutató megoldása-
it kevéssé hasznosítva körvonalazza. Nem építi be 
az Alkotmánybíróság gyakorlatának jogfejlesztő ele-
meit sem, jelesül azt, hogy a megkülönböztetés tilal-
ma nemcsak az alapjogokra, hanem egyéb jogokra 
is vonatkozik, ha annak nincs tárgyilagos mérlege-
lés szerinti ésszerű indoka. A védett tulajdonságok 
között nem említi a szexuális irányultságon, a ge-
netikai tulajdonságon, a nemzetiséghez, etnikum-
hoz tartozáson vagy az életkoron54 alapuló diszkri-
mináció tilalmát; bár a felsorolás nyitott, garanciá-
lis szempontból indokolt lett volna ezek nevesítése. 
A férfiak és nők egyenjogúságára vonatkozó alap-
törvényi szabály [XV. cikk (3) bekezdés] meglehe-
tősen lakonikus a Kartához képest is. Nem említi, 
hogy az egyenjogúság kiterjed különösen a foglal-
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koztatás, a munkavégzés és annak díjazása terüle-
tére, továbbá a házasságra és a családi viszonyokra, 
noha ezek az életviszonyok jelentik a nemek közöt-
ti hátrányos megkülönböztetés leggyakoribb színte-
reit. Míg a Karta jogokat határoz meg az idősek és 
a fogyatékkal élők számára (25–26. cikk), addig az 
Alaptörvény csak az állam külön intézkedésekben 
körvonalazandó védelmét ígéri.

A szolidaritási jogok hatókörét a Karta széleseb-
ben vonja meg, mint az Alaptörvény. A társadalmi 
szolidaritás elve egyébként az EuB gyakorlatában is 
megjelenik a szociális jóléti rendszer megalapozá-
saként.55 Így például az EuB megállapította, hogy a 
szociális jóléti rendszer, melynek alkalmazásáért el-
sődlegesen a hatóságok felelősek, a szolidaritás el-
vén alapul. Ezt tükrözi az a tény, hogy a rendszert 
elsődlegesen azok számára szervezik, akik rászorul-
nak elégtelen jövedelmük, teljes vagy részleges füg-
gőségük vagy marginalizálódási kockázatuk okán, s 
csak ezt követően – a rendelkezésre álló források és 
kapacitások keretei között – szolgálhat más szemé-
lyeket, ők azonban anyagi eszközeikkel arányosan, 
bevételeikkel összhangban kötelesek viselni a költsé-
geit.56 Ezt a gyakorlatot, valamint az unió szociális 
dimenziójának folyamatos fejlődését57 igazolja visz-
sza a Karta szolidaritási jogokat összefoglaló címe. 
E jogcsoport „kartásítása” egyébként összhangban 
áll az EU demokratikus legitimációjának fokozását 
korporativista módon elképzelő irányzattal, amely a 
polgárok uniós kötődését a jóléti, szociális jogok ki-
terjesztésével ösztönözné. A szolidaritás az EU-ban 
olyan közös érték – a Karta preambuluma, az unió 
alapelvei és céljai kontextusában –, amelynek tár-
sadalmi vetülete a nemzetek feletti közösségépítést 
szolgálja, azaz identitásformáló tényező.58

Az Alaptörvény XVII. cikke az Alkotmánynál 
részletesebben szól a munka világában érvényesü-
lő szolidaritási jogokról, alapul véve – de nem min-
den tekintetben követve – a Kartát. Ennek értelme-
zését figyelembe véve az Alaptörvény is garantálja a 
munkavállalók alkotmányjogi helyzetét, munkakö-
rülményeit, a munkavállalók (és a munkaadók) szá-
mára alanyi jogot biztosítva a tárgyalásra, a kollektív 
szerződésre, az együttes fellépésre, a munkabeszün-
tetésre, a méltó munkakörülményekre és a pihenés-
re. A szerencsétlen megfogalmazás miatt a sztrájkjog 
a munkáltatókkal is kapcsolatba hozható, amely el-
lentmondás a kizárás (lock-out) intézményére enged-
ne következtetni, bár csekély a valószínűsége, hogy 
ez lenne a szabály célja.59 A jogcsoporthoz horizon-
tálisan kapcsolódnak bizonyos fordulatok és rendel-
kezések, amelyek az értelmezési kereteket a Kartáé-
hoz képest elmozdítják egyfajta kollektivista szemlé-
let irányába: „a közösség erejének és minden ember 

becsületének alapja a munka, az emberi szellem tel-
jesítménye” (a preambulum szövegében); a gazdaság 
„az értékteremtő munkán […] alapszik” [(L) cikk], 
mindenki „lehetőségei szerint köteles az állami és 
a közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni” [O) 
cikk], „Mindenkinek joga van a munka és a foglal-
kozás szabad megválasztásához, valamint a vállal-
kozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfe-
lelő munkavégzésével mindenki köteles hozzájárul-
ni a közösség gyarapodásához” (XII. cikk). A XVII. 
cikk (1) bekezdésében előírja a munkaadók és a mun-
kavállalók együttműködési kötelességét, de nem szól 
az országos érdekegyeztetés rendszeréről, valamint a 
Karta 27. cikkében megjelenő, a tájékoztatáshoz és 
a konzultációhoz való munkavállalói alanyi jogról. 
Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelmet – 
amely a Karta 30. cikkében megtalálható – az Alap-
törvény nem említi, mint ahogy a család és a mun-
ka összeegyeztetését kifejezetten garantáló rendelke-
zést sem tartalmaz, noha a Karta 33. cikke (a nemek 
egyenjogúságát szem előtt tartva) fontos garanciákat 
rögzít e téren. A XVII. cikk (2) bekezdésében ta-
lálható ugyan utalás a szülők munkahelyi védelmére 
is, ez azonban az állami intézkedések függvényében 
meghatározott védelmi szintet jelent, nem alapjogot.

A szociális biztonság az Alaptörvényben nem 
alapjogként, csupán az állam „törekvéseként” jelenik 
meg, ennyiben mindössze államcél; ami az Alkot-
mányhoz képest visszalépésként értékelhető. Az el-
látási jogcímek között (a rászorulók körében) az idős 
kor nem jelenik meg a XIX. cikk (1) bekezdésében, 
hanem az a rászorultsági esetektől elválasztva, a (4) 
bekezdésben önállóan szerepel. A társadalombizto-
sítás mint alkotmányos intézmény nem szerepel a 
szövegben, helyette a „szociális intézmények és in-
tézkedések rendszere” fordulatot alkalmazza a (2) 
bekezdés mint a megfogalmazott államcél megva-
lósításának eszközét. A vizsgált cikk korábban emlí-
tett (3) bekezdése, mely szerint „[t]örvény a szociális 
intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézke-
dést igénybe vevő személy közösség számára hasz-
nos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja”, 
különösen aggályosnak tekinthető, mivel teljesen bi-
zonytalan mércét tartalmaz. A „közösség számára 
hasznos tevékenység” megítéléséhez ugyanis nehe-
zen állapíthatók meg objektív szempontok, „tevé-
kenység” vagy „hasznosnak ítélt tevékenység” hiá-
nyában a támogatáshoz való jog kiüresíthető. Az ál-
lami nyugdíjrendszer (mint alkotmányos intézmény) 
alapjaként félrevezető módon kizárólag a társadalmi 
szolidaritást jelöli meg az Alaptörvény, noha az Al-
kotmánybíróság gyakorlata szerinti „vásárolt jog” el-
vének e rendszerben is működnie kellene, különös 
tekintettel a tulajdonhoz való jog védelmére.
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3. A demokrácia elve szempontjából kétséges, hogy az 
Alaptörvény kielégítően határozza-e meg a politikai kö-
zösséget, amelyre vonatkozik.

A demokrácia elvével kapcsolatban problema-
tikus, hogy az Alaptörvény a politikai közösséget, 
amelyre vonatkozik, nem határozza meg egyértel-
műen: a politikai nemzet és a kulturális nemzet 
koncepciója következetlenül keveredik a szövegben. 
Bár a B) cikk a szuverenitás forrásaként továbbra is 
a népet jelöli meg, a preambulum mintha a politi-
kai nemzetre utalna, amit alátámaszt a „polgárok” 
kifejezés a szöveg zárásában, ugyanakkor a D) cikk 
„az egységes magyar nemzet” fordulat alkalmazásá-
val a kulturális nemzet koncepciót látszik követni. 
A nép és a nemzet fogalmának következetes hasz-
nálatával a hatályos Alkotmány is adós maradt, ezért 
az alkotmányjogi dogmatika sem ellentmondásmen-
tes. A (magyar) nép kifejezés a politikai nemzetre 
utal az államnemzet koncepció értelmében, amely-
be beletartoznak a (nemzeti és etnikai) kisebbséghez 
(az Alaptörvény szerint nemzetiséghez) tartozó sze-
mélyek is.60 Ha a nemzet kategóriáját a kultúrnem-
zet értelmében használjuk, akkor a nemzet egyrészt 
szűkebb, másrészt tágabb kategória, mint a politi-
kai nemzet. szűkebb, mert az állam állampolgárai-
nak csak azt a részét öleli fel, akik azonos kultúrájú, 
azonos nyelvet beszélő, közös származású, identitású 
stb. nemzeti-etnikai csoport tagjai. Másrészt tágabb, 
mivel a nemzethez tartozónak tekinti azokat is, akik 
más országokban élnek, más államok állampolgárai, 
de nyelvük, kultúrájuk, eredetük stb. szerint egyéb-
ként a nemzethez tartoznak. A nemzet fogalmának 
bonyolultsága és a társadalmak növekvő heterogeni-
tása miatt az alkotmányjogban a nemzet kategóriá-
ja helyett általában a nép, illetve az állampolgárság 
fogalma használható. Így – ebben az értelemben – a 
népet tekinthetjük az állam nélkülözhetetlen elemé-
nek, az állami szuverenitás forrásának, és a politikai 
szolidaritást hordozó közösségnek is.61

Ugyancsak a demokrácia elvéhez kapcsolódik 
a választójog nyitott szabályozásának problémája, 
amellyel kapcsolatban a téma szempontjából releváns, 
hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (2) bekezdése nem 
felel meg a Karta 39–40. cikkének és az EUMsz 
20. cikk (2) bekezdésének. Nem biztosít a saját ál-
lampolgárokéval azonos feltételeket más EU-tagál-
lamok állampolgárainak az európai parlamenti és a 
helyhatósági választásokon, számukra ugyanis köve-
telmény a magyarországi lakóhely, míg a magyar ál-
lampolgárok esetében az (1) bekezdés alapján ez a 
követelmény nem áll fenn e választási típusok eseté-
ben (sem). A vonatkozó sarkalatos törvényben ezt az 
ellentmondást ki kellene küszöbölni.

4. A jogállamiság korlátozott formáját eredménye-

zik az Alaptörvény alkotmányvédelmi mechanizmussal 
kapcsolatos szabályai.

Az alkotmányvédelmi mechanizmus tekintetében 
az egyik gyenge pont, hogy – a hatályos Alkotmány-
hoz hasonlóan – az Alaptörvény is relatíve könnyen, 
kétharmados többséggel módosítható. A 2010-ben 
megkezdett alkotmánymódosítási gyakorlat bizonyít-
ja, hogy – számos más európai államhoz hasonlóan – 
többletgaranciákat szükséges beépíteni, amennyiben 
a cél az alkotmány stabilitásának megőrzése.62 Az 
alkotmány védelme szempontjából a másik kiemel-
kedően fontos intézmény az alkotmánybíráskodás. 
A parlamentáris demokrácia kormányzati rendszeré-
ben a parlament és a kormány cselekvési egységét el-
lensúlyozó alkotmánybíráskodás a hatalommegosztás 
garanciája, a jog (alkotmány) szuverenitásának bizto-
sítéka. Minél szorosabb a cselekvési egység a jogal-
kotó szervek között, annál szélesebb hatáskörű al-
kotmánybíráskodás szükséges az egyensúly fenntar-
tása érdekében. A jogállamiság elve szempontjából 
hátrányos, hogy a közpénzügyi tárgyú törvények ese-
tében bizonytalan ideig fennmarad az Alkotmánybí-
róság felülvizsgálati és megsemmisítési jogának kor-
látozása négy alapjogterület kivételével, amit az Al-
kotmány 2010 novemberében elfogadott módosítása 
vezetett be.63 Az Alkotmánybíróság eljárásának kor-
látozása következtében számos (elsősorban gazdasá-
gi és szociális) alapjog „védtelenné” válik a közpénz-
ügyi tárgyú törvényhozással szemben, beleértve itt 
az egyenlő bánásmód tilalmát is.

Paradox módon a választott megoldással az Alap-
törvény saját közpénzügyi rendelkezéseinek az al-
kotmánybírósági védelmét is kizárja. A közpén-
zekre vonatkozó alaptörvényi szabályok megsértése 
legnagyobb valószínűséggel éppen a költségvetésre, 
adókra stb. vonatkozó törvények útján következhet 
be, amelyeket tehát az Alkotmánybíróság a 36–40. 
cikk szempontjából sem vizsgálhat felül utólagosan. 
A közpénzügyi fejezet így kevésbé hatékony, nem 
jelent teljes értékű garanciát a nemzetközi pénzügyi 
kötelezettségek szempontjából.64

5. Az Alaptörvény egyes horizontális hatályú ren-
delkezései az alapjogvédelem szintjét csökkenthetik.

Az R) cikk (3) bekezdése az Alaptörvény egésze 
vonatkozásában – így az E) és a Q ) cikk tekinteté-
ben is – kötelező értelmezési szabállyá teszi a pre-
ambulum (Nemzeti hitvallás), valamint a történe-
ti alkotmány vívmányainak a figyelembevételét. Az 
így fokozott normativitásra szert tevő preambu-
lum a „harcokban” védett és a „keresztény” Európá-
ra tett történelmi utalásokon túl az európai egységet 
csak kulturális értelemben fogja fel („Hisszük, hogy 
nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai 
egység sokszínűségéhez”). A „történeti alkotmány 
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vívmányai” fordulat jelentéstartalma pedig meglehe-
tősen bizonytalan, a magyar jogtudományban nincs 
konszenzus ennek mibenlétéről. Nem egyértelmű, 
hogy abba beleértendő-e a rendszerváltás óta gazda-
godó alkotmánybírósági értelmező gyakorlat, és kér-
déses, milyen vívmányok mennyiben egyeztethetők 
össze a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy az értelmezési szabály 
az Alaptörvény részeként maga is az értelmezés tár-
gyává válik, azaz a végső, erga omnes hatályú alkot-
mányértelmezés monopóliumával rendelkező szerv 
dönt arról, milyen jelentéstartalmat tulajdonít a ren-
delkezésnek.

Bár az alapjogi katalógus helyenként – hasznosít-
va a Karta egyes eredményeit – korszerűbb a hatályos 
Alkotmányhoz képest, az Alaptörvényben körvona-
lazódó alapjogvédelmi rendszer összességében még-
is visszaesést mutat, amely az ombudsmani jogvéde-
lem strukturális átszervezésében (egyetlen alapvető 
jogi biztos helyettesekkel, „független” adatvédelmi 
hatóság az ombudsperson helyett), a bárki által kez-
deményezhető, absztrakt utólagos alkotmánybírósá-
gi normakontroll megszűnésében, az alapjogi igény 
érvényesítését és az alapjogi bíráskodást megalapo-
zó szabály (Alkotmány 70/K. §) eltűnésében körvo-
nalazódik. Mindezt valószínűleg az sem kompenzál-
ja, hogy az Alaptörvény szerint egyedi ügyben alkal-
mazott jogszabály vagy bírói döntés alkotmányossági 
vizsgálatára lehetőség lesz (valódi alkotmányjogi pa-
nasz). A bírói döntés alkotmánybírósági felülvizsgá-
lata ugyanis csak a bíróságokat kényszeríti „fokozott 
alapjogi fegyelemre”, míg az alapjogi bíráskodásra 
vonatkozó rendesbírósági hatáskör minden közha-
talmi szervet. A védelmi rendszer gyengülése felveti 
az EJEE és a Karta által is védett hatékony bírói jog-
védelemhez való jog sérelmének veszélyét. Az EuB 
az Unibet-ügyben megállapította, a Kadi-ügyben pe-
dig megerősítette: „a hatékony bírói jogvédelem el-
ve olyan általános közösségi jogi elv, amely a tagálla-
mok közös alkotmányos hagyományain nyugszik, és 
amely elvet az EJEE 6. és 13. cikke állapított meg, 
és amely elv újra megerősítést nyert az Európai Unió 
Nizzában, 2000. december 7-én kihirdetett alapjogi 
chartájának 47. cikkében.”65

általában szűkülhet az értelmezési mozgástér az-
által is, hogy az N) cikk (3) bekezdése alapján az Al-
kotmánybíróság és a bíróságok részéről is tiszteletben 
tartandó a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartha-
tó költségvetési gazdálkodás elve. Ez a szabály felveti 
annak a lehetőségét, hogy az alapjogok korlátozásánál 
máshol húzódhat majd a szükségesség és az arányos-
ság határa. A személyes és politikai szabadságjogok-
kal, egyenlőségi jogokkal, méltósághoz kapcsolódó 
jogokkal szemben azonban a gazdaságossági mérce 

nem alkalmazható, ez ellentétben állna az EJEE-n 
alapuló alapjogkorlátozási gyakorlattal.66

*

A tanulmány az Európai Unió normatív alapelvei 
és a Karta fényében vizsgálta az Alaptörvény egyes 
rendelkezéseit. Noha az elemzés messze nem teljes 
körű, zárásként megállapítható, hogy az Alaptör-
vény szövegét önmagában tanulmányozva nem ál-
lítható sem az, hogy mindenben összhangban állna 
az Európai Unió értékeivel és alapjogi standardjá-
val, sem hogy ezekkel ellentétben állna. Annyi je-
lenthető ki, hogy az Alaptörvény egyes rendelke-
zéseinek adódhat olyan értelmezése is, amely adott 
esetben bizonyos uniós normákkal konfliktusba ke-
rülhet. Hogy ezeknek a problematikus rendelkezé-
seknek az értelmezése, tartalmuk meghatározása 
milyen irányt vesz, azt az Alaptörvényre épülő (sar-
kalatos) törvényalkotási, alkotmánybírósági és bíró-
sági gyakorlat határozza majd meg.67

Az alkotmányos gyakorlat alakítható az uniós ér-
tékekkel összhangban is, az ára legfeljebb az, hogy 
az Alaptörvény egyes rendelkezései csekély norma-
tivitásúak maradnak, kevésbé vagy egyáltalán nem 
hatályosulnak – ennyit pedig megér az Európához 
tartozás. Az Alaptörvényt értelmező szervek és el-
sősorban az Alkotmánybíróság felelőssége e szem-
pontból megnövekszik: az EU értékei között kifeje-
zett alkotmányos toleranciára68 az a tagállam tarthat 
igényt, amelyik az alkotmányos fetisizmust félretéve 
bizonyítja, hogy az európai értékek és jog iránti el-
kötelezettsége mellett kitart.
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