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Bev ezeTés

Az emberi méltóság alkotmányos védelme mellet-
ti elkötelezettség a posztkommunista 1989-es ma-
gyar alkotmány markáns jellegzetessége volt, és az 
54. § (1) bekezdésében kapott helyet mint a XII., az 
„Alapvető jogok és kötelességek” címet viselő fejezet 
első cikke.1 A 2011-es Alaptörvényben is megjelenik 
az emberi méltóság, méghozzá több helyen: először a 
preambulumban bukkan fel: „Valljuk, hogy az embe-
ri lét alapja az emberi méltóság”, másodszor a „Sza-
badság és felelősség” fejezet II. cikkében: „Az embe-
ri méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van 
az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat éle-
tét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”, aztán 
a XVII. cikk (3) bekezdésben: „Minden munkavál-
lalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltó-
ságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez” és vége-
zetül a 37. cikk (4) bekezdésében: „Mindaddig, amíg 
az államadósság a teljes hazai össztermék felét meg-
haladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés 
b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költ-
ségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a 
központi adónemekről, az illetékekről és járulékok-
ról, a vámokról, valamint a helyi adók központi fel-
tételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való össz-
hangját kizárólag az élethez és az emberi méltóság-
hoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való 
joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabad-
ságához való joggal vagy a magyar állampolgárság-
hoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja 
felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg.”2

E tanulmány célja e rendelkezések kritikai vizsgá-
lata és annak felmérése, hogy ezek mennyiben járul-
nak hozzá az Alaptörvény demokratikus minőségé-
hez, amely attól a pillanattól fogva, hogy a kormány 
először felvázolta alkotmányozási projektjét, magyar 
és nemzetközi aggályok tárgyává vált.3 Az alaphipo-
tézis szerint egy alkotmány demokratikus minősé-
ge nem automatikusan következik abból, hogy azt 
demokratikus eljárás keretében fogadták el,4 és egy 
sor tartalmi feltételnek is meg kell felelnie. Európá-
ban az utóbbiak körébe tartozik a hatalommegosztás 
elve és a jogállamiság, kiegészülve az emberi jogok 
bizonyos minőségű védelmével, amelynek sarokkö-
ve az 1949-et követő európai alkotmányjogi fejlő-
dés egyik paradigmatikus jellegzetességévé vált em-
beri méltóság.5 A méltóság központi szerepét meg-
erősítette a 2009. decemberi lisszaboni Szerződés, 
amely 2. cikkében az Európai Unió első alapító ér-
tékeként határozza meg a méltóságot, és ezt fejlesz-
tette tovább az Alapjogi Karta, különösen annak el-
ső címe. A karta több rendelkezésében megerősíti 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kü-
lönösen a 2. (élethez való jog), 3. (kínzás, emberte-
len és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma), 
4. (rabszolgaság, szolgaság és kényszermunka tilal-
ma) és 8. (a magánélet tiszteletben tartásához való 
jog) cikk értelmezése során megjelenő emberi mél-
tóság melletti elkötelezettségét.6 Felvetésünk szerint 
a méltóság védelme melletti szupranacionális elkö-
teleződés ennek folytán az európai alkotmányosság 
követelményévé vált, ily módon megerősítve a mél-
tóság védelmét a legtöbb tagállam alkotmányában. 
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Az emberi méltóság a 2011-es  
magyar Alaptörvényben*
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Ezért tehát elmondható, hogy a méltóság alkotmá-
nyos védelme Európában beágyazódott a lényegi és 
konzisztens (még ha nem is egységes) európai stan-
dardokba,7 amelyek alapján egyes alkotmányok al-
kotmányjogi és demokratikus minősége vizsgálat 
tárgyát képezheti.

Jelen tanulmány először is azt állítja, hogy bár a 
méltóságra vonatkozó rendelkezések nyílt és befoga-
dó benyomást keltenek, az Alaptörvény módszeres és 
a szövegösszefüggésre figyelemmel történő vizsgálata 
fényt derít a fogalom determináltságára, amely miatt 
az európai alkotmányosságon kívül esik. A közpon-
ti részben a méltóság védelmének hatályáról lesz szó, 
amelybe „minden ember”, „a magzat élete”, valamint 
a „munkavállaló” is tartozik, ezután pedig azokról a 
problémákról, amelyeket egy ilyen megközelítés fel-
vet. Harmadsorban az írás kitér arra, hogy az embe-
ri méltóság védelme hogyan alakítja explicit módon 
az Alkotmánybíróság hatáskörét, amelyek az Alap-
törvényben jelentősen korlátozottabbak az 1989-es 
alkotmányhoz képest. Végül pedig más európai al-
kotmányos szabályokkal összehasonlítva az Alaptör-
vényt nyugtalanító mulasztásokat emel ki a jogok és 
a méltóság védelmének kialakításában.

DeTer M I NÁ LTsÁg

Első pillantásra úgy tűnik ugyan, hogy a méltóság 
jogként kerül meghatározásra a II. cikkben, de az 
„ember[i]” jelző használatán túl nincs tartalmilag 
meghatározva: „Minden embernek joga van az élet-
hez és az emberi méltósághoz.” Ez prima facie nagy-
jából illeszkedik a méltóság európai (és nemzetközi) 
megközelítésébe, amelyben a fogalmat egy lényegét 
tekintve emberi attribútumnak tekintik, és fogalmi-
lag nyitva hagyják annak érdekében, hogy az embe-
ri tevékenységek és identitások széles körét ölelhes-
se fel és védhesse. Különösen fontos, hogy azt ál-
talában nem az alkotmányon túlnyúló, Istenre vagy 
ideológiára történő hivatkozás keretében értelme-
zik. Ennek eredményeképpen tehát a méltóság mel-
letti elkötelezettség, amely az európai alkotmányok 
központi eleme, elismeri és védi az önmeghatározás 
alapvető szabadságát, az ember azon jogát, hogy sa-
ját sorsát önmaga alakíthassa.8

ám a méltóságra vonatkozó magyar rendelkezé-
sek, különösen a II. cikkben megjelenő elsődleges 
rendelkezés együtt olvasva az R. cikk (3) bekezdé-
sével, rámutat arra, hogy az alkotmányozók a mél-
tóság úgynevezett determinisztikus megközelítését 
választották. Ez derül ki az R. cikk (3) bekezdésé-
ben lefektetett konkrét értelmezési szabályból, amely 
szerint az „Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, 

a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti al-
kotmányunk vívmányaival összhangban kell értel-
mezni”. Ebből következik, hogy ha ez így alkalma-
zásra kerül, akkor az értelmezési szabály vélhetően 
befolyásolná az emberi méltóság fogalmát, amelyet 
a Nemzeti hitvallásnak megfelelve kell értelmezni. 
Egyedülálló az európai alkotmányjogban9 a méltó-
ság effajta megközelítése, amely – expliciten és nor-
matív jelleggel – a preambulumhoz köti a fogalom 
értelmezését és több okból is problematikus.

Először is szokatlan normatív erővel ruház-
za fel a preambulumot, azaz egy explicit elvárás-
sal, mely szerint az alkotmányt a preambulumban 
található értékekkel összhangban kell értelmezni.10 
A másik probléma tartalmi; azon értékek jellegé-
re vonatkozik, amelyekből a Nemzeti hitvallás ösz-
szeáll. A kereszténységre („Büszkék vagyunk arra, 
hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szi-
lárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazán-
kat a keresztény Európa részévé tette”; „a keresz-
ténység nemzetmegtartó szerepe”, valamint az „Is-
ten, áldd meg a magyart!” felhívás az alkotmány 
első sorában) és konkrétan a katolicizmusra (hi-
vatkozás „Szent István királyra”, valamint „a Szent 
Koronára”, amely megtestesíti Magyarország alkot-
mányos állami folytonosságát és a nemzet egysé-
gét”) fektetett hangsúly szembeötlő az európai al-
kotmányosság keretein belül. E vallási hivatkozá-
sok normatív erővel való felruházása az R. cikk (3) 
bekezdése révén nem illeszkedik a második világ-
háború utáni európai alkotmányosságba. Bár egyes 
európai alkotmányok hivatkoznak „Istenre”, a tá-
volság a vallási és az alkotmányos tárgykörök kö-
zött eltávolodott a második világháború utáni eu-
rópai alkotmányokban.11

Jelzésértékű, hogy a német alaptörvény kapcsán 
felmerült az Isten és a méltóság fogalmának ösz-
szekapcsolása, de ezt egy szavazás keretében még 
az alkotmányozási folyamat során elutasították. To-
vábbá Írországban, ahol az 1947-es alkotmány pre-
ambuluma a „Szentháromság” tekintélyére hivatko-
zik, a jogtudósok érvelése szerint „az esetjog [mégis] 
régóta elszakadt ettől a konkrét inspirációs forrás-
tól”.12 Ehhez képest a közelebbi múltban a lissza-
boni Szerződés szupranacionális szinten már csak 
az európai „vallási örökségről” beszél preambulumá-
ban, anélkül, hogy konkrét uralkodó vallást említe-
ne, és ezt az örökséget egyéb örökségekkel (kulturá-
lis és humanista) egy csoportban tünteti fel, együtt 
az „ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai-
val, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, vala-
mint a jogállamiság egyetemes értékei[vel].”13 Rövi-
den összefoglalva, ahogyan azt a Velencei Bizottság 
kiemeli az Alaptörvényről alkotott véleményében, 
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„az állam és az egyházak szétválasztása elkerülhe-
tetlenül következik a jogállamiságból, az emberi jo-
gok tiszteletben tartásából és a demokrácia eszmei-
ségéből”.14 Következésképpen Európában az emberi 
jogokat (éppúgy, mint egyéb alkotmányos szempon-
tokat) nem vallási értékekre történő hivatkozás kere-
tében, hanem gyakran az értékek olyan sora mentén 
értelmezik, amelyeket kifejezően szemléltet a lisz-
szaboni Szerződés 2. cikke. E szerint az EU töb-
bek között az „emberi méltóság tiszteletben tartása, 
a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogálla-
miság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebb-
ségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tar-
tásának értékein alapul.” Összehasonlításképpen a 
magyar preambulumban felsorolt értékek meglehe-
tősen eltérnek ezektől, tekintettel egyedülálló hang-
súlyukkal a következőkre: „együttélésünk legfonto-
sabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk 
alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Valljuk, 
hogy a közösség erejének és minden ember becsüle-
tének alapja a munka […] a polgárnak és az állam-
nak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igaz-
ság, a szabadság kiteljesítése.”

A kulcsszavak e csoportja – család, nemzet, mun-
ka, rend – dermesztően emlékeztet Európa sötétebb 
alkotmányos múltjára.15 Ha szigorúan vesszük, ak-
kor kimondható, hogy az R. cikk (3) bekezdésében 
foglalt értelmezési szabály a magyar Alaptörvényt 
jelentős mértékben szembeállíthatja egyes jogoknak, 
például a méltósághoz (II. cikk), a magánélet tiszte-
letben tartásához és a családi élethez való jogok (VI. 
cikk), a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabad-
sághoz (II. cikk), az egyenlőséghez (XV. cikk) vagy 
a házassághoz (l. cikk) való jogoknak a második vi-
lágháború óta Európában kialakult liberális és plu-
ralista értelmezésével.16

A M éLTósÁg k ITerj eDése . 
érTeLM ezések és zAvA rok

Az Alaptörvény a méltóságot emberi minőségként 
értelmezi, amely mindenkire jellemző, de külön em-
lítést kapnak a munkavállalók a XVII. cikk (3) be-
kezdésében. Bár ez a rendelkezés meglehetősen befo-
gadónak tűnik, alapos és kritikus vizsgálatot igényel. 
Emellett a II. cikk megfogalmazása, valamint annak 
„a magzat életére a fogantatástól kezdve” fordulatra 
helyezett hangsúlya szembeötlő az európai alkotmá-
nyosság rendszerében és több kérdést is felvet.

„Az emberi méltóság sérthetetlen.” A méltóság sért-
hetetlenségének igénye jellemző a második világ-
háború utáni alkotmányosságra, az 1949-es né-
met alaptörvénytől (1. cikk) egészen az EU Alap-

jogi Kartáig (1. cikk), beleértve az uniós tagállam 
által elfogadott legfrissebb alkotmányt, Finnorszá-
gét 2000-ből (1. cikk).17 Ez nem jelenti azt, hogy 
a mindennapi életben Európa egyfajta paradicsom 
lenne, amelyben az emberi méltóság sohasem sé-
rül. A méltóság sérthetetlensége axiomatikus állítás, 
strukturálja az alkotmányos rendet és jelzi, hogy az 
európai alkotmányosság elsőbbséget ad a méltóság 
védelmének.18 Ezt meggyőzően fejezte ki az EJEB, 
amely egy házasságon belüli nemi erőszakra vonat-
kozó döntésében úgy foglalt állást, hogy az Embe-
ri Jogok Európai Egyezményének (EJEE) épp „az 
emberi méltóság és az ember szabadságának tiszte-
lete a lényege”.19 A 2011-es Alaptörvényben hasonló 
állítás található az I. cikkben („Az ember sérthetet-
len és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben 
kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötele-
zettsége”).20 Mindazonáltal ha az R. cikk (3) bekez-
dése fényében értelmezzük, akkor ez a kötelezettség 
vélhetően már nincs összhangban az európai alkot-
mányossággal, hiszen a Nemzeti hitvallás, valamint 
annak fent vázolt kifogásolható értékei kapnak el-
sőbbséget (bár ez még bírósági értelmezés függvé-
nye). Amennyiben szó szerint vesszük, úgy ez az ér-
telmezés megváltoztatná az alkotmányos hierarchiát 
azáltal, hogy elsőbbséget biztosítana a preambulum-
ban kifejtett értékeknek a „sérthetetlen méltósággal” 
szemben. Ez a méltóság fogalmának instrumentali-
zációját eredményezheti, amely ennek folytán immár 
nem az emberek identitásának és szabadságának vé-
delmét szolgálná, hanem a preambulum által azo-
nosított értékek egy részének vagy összességének ér-
vényesítését. Egy ilyen helyzetben értelmét veszti a 
sérthetetlen méltóság alkotmányos axiómája.

„Minden ember.” A 2011-es Alaptörvény egyértel-
művé teszi, hogy a méltóság emberi minőség (I. és 
II. cikk) és ebben teljes mértékig összhangban áll 
a második világháború utáni alkotmányossággal, és 
az 1989-es magyar alkotmányra emlékeztet. A ki-
tétel befogadó, hiszen „minden emberre” vonatko-
zik és nyilvánvalóan abból a tényből vezeti le a mél-
tóság egyenlőségét, hogy mindnyájan egyaránt em-
berek vagyunk.21

Mindazonáltal a méltóság ontológiai emberköz-
pontúságát egyértelműen korlátozza az I. cikk (4) 
bekezdése: „A törvény alapján létrehozott jogala-
nyok számára is biztosítottak azok az alapvető jo-
gok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettsé-
gek, amelyek természetüknél fogva nem csak az em-
berre vonatkoznak.” Ez a rendelkezés lehetővé teszi, 
hogy a jogok védelmét kiterjesszék nem emberi és 
meghatározatlan „jogalanyok” körére. Még ha elte-
kintünk attól a problémától, hogy egy ilyen lényeges 
alkotmányos kérdést az Alaptörvény rendes törvényi 
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szabályozás (és még csak nem is sarkalatos törvény) 
keretébe utal,22 akkor is felmerül, hogy ez a rendel-
kezés potenciálisan felboríthatja a liberális demok-
ráciának azokat az alapjait, amelyek a jogokat tör-
ténelmileg emberi tulajdonságként határozták meg 
az 1789-es francia Emberi és Polgári Jogok Nyilat-
kozata és az ENSZ 1948-as Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozata óta. Nem teljesen világos, hogy az 
alkotmányozók mire gondoltak, illetve hogy tuda-
tában voltak-e annak a potenciális zavarnak, ame-
lyet az I. cikk (4) bekezdése okozhat. Jogi személyek 
kaphatnak ugyan bizonyos jogosítványokat – és egy-
úttal felelősséget is –, de abból kell kiindulni, hogy 
ezeket egyértelműen el kell különíteni az emberi jo-
goktól, mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat és a 
megfogalmazás tekintetében.

Végül pedig meg kell jegyezni, hogy az I. cikk 
(2) bekezdése értelmében „Magyarország elismeri 
az ember alapvető egyéni és közösségi jogait”. Ez a 
rendelkezés kommunitárius dimenziót ad a jogok-
nak, amelyet az 1989 utáni magyar alkotmányosság 
nem ismer. Az utóbbi keretében az egyéni jogokra 
helyezték a hangsúlyt, tudatosan szembehelyezked-
ve a kommunizmus kollektív jogokra összpontosító 
szemléletével.23 A jogoknak e kommunitárius meg-
közelítése emellett eltér az európai alkotmányossági 
rend fősodrától is, amely egyenlő egyénekből össze-
álló társadalmat konstruált és részesített előnyben, 
és amelyben az egyéni jogokat nem lehet alárendel-
ni vagy feloldani egy társadalom vagy csoport jogai-
ban. A második világháború után ez a megközelítés 
erősödött az önkényuralmi rendszerekre adott vála-
szokban. E rendszerek az ember egyéniességét azon 
közösségeknek rendelték alá, amelyekhez faji vagy 
vallási meghatározásuk szerint tartozónak mond-
ták őket. Végül pedig – és ez lényeges – a választott 
megfogalmazás megkerüli a kisebbségi jogok kulcs-
kérdését, amelyet a Velencei Bizottság megállapítá-
sa szerint az Alaptörvény nem kezel minden részlet-
re kiterjedően.24

Az „élethez és méltósághoz való jog”. Az 1989-es al-
kotmánnyal azonos módon az „élethez és méltóság-
hoz való jog” szemantikai és normatív egységet ké-
pez a 2011-es Alaptörvényben is. A megfogalmazás 
problematikusnak bizonyult az eutanáziával kapcso-
latos döntésben [22/2003. (IV. 28.) AB határozat],25 
mivel a két fogalom vélelmezhetően nem azonos ér-
telmű. Bár bírhatnak egymást kölcsönösen erősítő 
jelentéssel, egyúttal ütközhetnek is, és átalakíthat-
ják az élethez való jogot élethez való kötelességgé 
(akár méltóság nélkül is). Az élet és a méltóság el-
választása az alkotmány szövegében nemcsak vilá-
gossá tette volna a két jog hatályát, de nyitva hagyta 
volna a lehetőséget (a bíró vagy a jogalkotó számá-

ra), hogy az Alaptörvény a későbbiekben alkalmaz-
kodjon olyan társadalmi vagy tudományos fejlemé-
nyekhez, amelyeket a megalkotása idején még nem 
lehetetett előre látni.

Végül pedig, ha védeni kívánták volna az alkot-
mányozók a „méltóságteljes életet”, akkor több al-
ternatív megfogalmazás is lehetséges lett volna, aho-
gyan ez az egyéb európai alkotmányokból is kiderül, 
mint például a munka által szavatolt „szabad és teljes 
egzisztencia”,26 az „emberi méltósággal összhangban 
álló élet”27 vagy „a méltó és független élet”.28 Ezek 
a megfogalmazások az élethez és a méltósághoz va-
ló jog teljesebb körű megközelítéseit testesítik meg, 
amelyek feltehetően inkább összhangban állnak az 
emberi jogoknak az európai, XXI. századbeli védel-
mének standardjaival és kifinomultságával.29 Továb-
bá nem összeegyeztethetetlenek a méltóság melletti 
általános elkötelezettséggel (mint a II. cikk szerint) 
vagy pedig az emberek konkrét csoportjainak (mint 
például az idősek vagy a munkavállalók az Alapjo-
gi Kartában) nyújtott méltó védelemmel. A magyar 
alkotmányozók mindazonáltal nyilvánvalóan úgy 
döntöttek, hogy nem így közelítik meg a méltósá-
got, és a „magzat életére” összpontosító II. cikk véle-
ményünk szerint rámutat arra, hogy mi lehetett szá-
mukra a fő szempont a méltóság kapcsán.

„A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem il-
leti meg.” A II. cikk harmadik eleme a „magzat éle-
tére” összpontosít. Annak ellenére, hogy a rendelke-
zés egyértelműen az életre és nem a méltóságra kon-
centrál, a jelen tanulmány nem lenne teljes, ha nem 
térne ki legalább röviden arra, hogy ez a tétel milyen 
lényeges kérdéseket vet fel.30

Először is védhető az az állítás, hogy a II. cikk 
ellentétes az európai alkotmányok élettel és/vagy 
méltósággal kapcsolatos rendelkezéseivel, amelyek 
a születés utántól kívánják védeni az emberi jogo-
kat. A magyarhoz talán az ír alkotmány vonatko-
zó rendelkezése áll a legközelebb,31 amely az 1983-
as reformot követően expliciten tartalmazza a „meg 
nem született élethez való jogát” [40. cikk (3) be-
kezdés iii) pont].32 Ezen túlmenően a magzati életre 
vonatkozó alkotmányos esetjog változó, és az EJEB 
elfogadta ezt a sokszínűséget, és érvként használva 
amellett, miért nem hoz absztrakt döntést abban a 
kérdésben, hogy „egy meg nem született gyermek 
személy-e az Egyezmény 2. cikke értelmében”.33 
Az azonban egyértelmű, hogy az európai alkotmá-
nyok nem védik kifejezetten „a fogantatástól kezd-
ve” a magzati életet.34 A Magyarországon elfoga-
dott megfogalmazásból arra lehet következtetni, 
hogy az Alaptörvény szövegezői konkrét és szokat-
lanul erős védelmet akartak nyújtani a születés előt-
ti életnek. Ez összhangban áll a gyermekvállalásnak 
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az l. cikk révén történő alkotmányos támogatásával 
(„Magyarország támogatja a gyermekvállalást”), va-
lamint a preambulum családot hangsúlyozó kitételé-
vel, mely szerint az „együttélésünk legfontosabb ke-
retei a család és a nemzet”.

Egyes vélemények szerint a „fogantatástól kezdve” 
számított élethez való alkotmányos jog hangsúlyo-
zása nem szükséges, és nem is hatékony a meg nem 
született élet védelme tekintetében. Az EJEB esetjo-
ga értelmében bár a magzatot nem határozza meg a 
testület személyként a 2. cikk értelmében, de egyér-
telműen védettséget élvez a pozitív kötelezettségeken 
keresztül.35 Az államok ezért nem bánhatnak úgy a 
magzatokkal, mint a kísérletezés vagy kereskedelem 
puszta tárgyaival. A magzatok kifejezett védelmet 
kapnak az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi 
jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudo-
mány alkalmazására tekintettel történő védelméről 
szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt egyezmé-
nye értelmében, amelyet Magyarország 2002 január-
jában ratifikált.36 Továbbá felvetődik az is, hogy bár 
az Alaptörvény II. cikke az abortuszt – amelyet ed-
dig törvényben szabályoztak a 64/1991. (XII. 17.) és 
48/1998. (XI. 23.) AB határozat iránymutatásait kö-
vetve37 – különösen korlátozó megközelítést tesz le-
hetővé, végeredményben a szándékoltnál kevésbé ha-
tékonynak bizonyulhat, mivel zavarossá tette az al-
kotmányos jogok és a születési előtt élet védelmének 
kapcsolatát. Mivel a magyar nyelv különbséget tesz 
az embrió és a foetus, azaz magzat között, a hiva-
talos angol fordítás, amelyben a magzat megjelölé-
sére mindkét fogalom szerepel, egyfelől zavart kelt-
het, de egyúttal explicitté teheti az alkotmányozók 
azon szándékát, hogy ugyanazt az alkotmányos stá-
tuszt és védelmet adják a születés előtti életnek a ter-
hesség teljes ideje alatt. Azzal, hogy a „magzat éle-
tét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg” (azaz 
már a foetális szakasz előtt is), az Alaptörvény szö-
vege a jelek szerint figyelmen kívül hagyja a prena-
tális élet fejlődésének biológiai valóságát annak kü-
lönböző szakaszaiban, megfosztva ezzel a jogalkotót 
attól, hogy flexibilisen képezze le ezeket a különbö-
ző fejlődési szakaszokat, ami különösen az in vitro 
embriók esetében bizonyulhat problémásnak. Ez a 
II. cikk második problémájára mutat rá, vagyis az in 
vitro és az in utero embriók közötti megkülönbözte-
tés hiányára. Ezért tehát kijelenthető, hogy az Alap-
törvény mindössze korlátozott támpontot ad a fölös-
leges vagy sérült embriók vonatkozásában.

Továbbá a magzati élet védelme valójában nem 
foglalja magában az élve születéshez való jogot, az 
csupán az in utero és feltehetően az in vitro élet vé-
delmére vonatkozik. A születés előtti élet effaj-
ta hangsúlyozásának legproblematikusabb aspek-

tusa az, hogy nem vesz tudomást arról az alapvető 
tényről, mely szerint az anyaméhen kívül nem tud 
élet fejlődni, valamint hogy az ennek figyelmen kí-
vül hagyásával ígért védelem értelmetlennek tűnik.38 
Ez a kulcsszereplő, a terhes nő figyelembevételének 
szembeötlő hiányára utal.39 Nem lehet a születés 
előtti élet alkotmányos státuszát elismerni (bármi is 
legyen ez a státusz) anélkül, hogy elismernénk annak 
a nőnek a jogait, aki a fejlődő életet a méhében hord-
ja.40 A nehézséget természetesen az az egyensúly je-
lenti, amelyet a terhes nő egyértelműen meghatáro-
zott alkotmányos jogai –az élethez és méltósághoz 
(II. cikk), valamint a magánélet tiszteletben tartá-
sához (VI. cikk)41 való jogok – és a születés előt-
ti élet jogai között kell kialakítani. Az Alaptörvény 
a nő méltóságának erősen megkérdőjelezhető képét 
rajzolja fel, és ez az a pont, ahol a méltóság fent tár-
gyalt determinisztikus definíciója különösen prob-
lematikussá válik. Figyelembe véve a Nemzeti hit-
vallásnak a családra helyezett erős hangsúlyát, vala-
mint azt a követelményt, hogy az Alaptörvényt azzal 
összhangban kell értelmezni, a nő méltósága a leg-
rosszabb esetben értelmezhető úgy, hogy az a gyer-
mekszüléshez és az anyasághoz kapcsolódik. Ezt az 
értelmezést erősítheti az l. cikk, amely védi „a há-
zasság intézményét, mint férfi és nő között, önkén-
tes elhatározás alapján létrejött életközösséget, vala-
mint a családot” és „támogatja a gyermekvállalást”.42 
Ennélfogva az Alaptörvény elsősorban feleségként és 
anyaként látszik azonosítani a nőket. Ez az identitás 
oly mélyen beépül az Alaptörvény értékeibe és szö-
vetébe, hogy nem hagy teret annak, hogy a II. cikk 
alatt megkérdőjelezhető lehessen a nők gyermek 
iránti vágya. Ha ez az oka annak, hogy a II. cikkben 
nincs említve a nő méltósága a „magzati élet” konk-
rét vonatkozásában, akkor az emberi jogok és azon 
belül kiemelten a méltóság durva megsértésével ál-
lunk szemben, hiszen a nő így eszközzé válik egy 
cél érdekében: hogy házasodjon, családot alapítson, 
gyermekeket szüljön és az állam demográfiai poli-
tikáját hajtsa végre.43 A Velencei Bizottság is látta 
ennek kockázatát és azt sürgette, hogy a II. cikket 
„ne lehessen oly módon értelmezni, hogy a meg nem 
született gyermek élete többet ér, mint az anya éle-
te, illetve hogy ne legyen elkerülhetetlenül levezet-
hető belőle a magyar államnak az abortusz bünteté-
sére vonatkozó kötelezettsége”.44

A munkavállalók méltósága. A XVII. cikk általá-
ban szól a foglalkoztatási jogokról, pontosabban a 
nemzetgazdasági politikáról, a kollektív tárgyalások-
ról és a sztrájkjogról.45 Az Alaptörvény hangsúlyozza 
a munka kiemelkedő jelentőségét a Nemzeti hitval-
lásban, és több rendelkezése is a munkával foglalko-
zik.46 A XVII. cikk (3) bekezdését egyértelműen az 
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EU Alapjogi Karta [a 31. cikk (1) bekezdése] mintá-
jára szövegezték.47 Ez felvet bizonyos kérdéseket az 
egyértelműség és következetesség tekintetében, aho-
gyan azt a Velencei Bizottság kifejti március 25–26-
i véleményében.48 Sőt, az Alapjogi Kartában a „mél-
tóság” a foglalkoztatás vonatkozásában egy új adalék 
a régen meghonosodott egészségi és biztonsági köve-
telmények mellett, és a jelentősége még nem teljesen 
világos. A karta kommentárja a módosított Európai 
Szociális Karta 26. cikkét említi, amely nagyrészt a 
munkahelyi szexuális zaklatás megelőzésével foglal-
kozik.49 Bár ez fontos aspektusa a munkavállalói jo-
goknak, a méltóság munkahelyi védelmét nem lehet 
erre az egy nézőpontra leszűkíteni.

Egyértelmű, hogy az európai alkotmányosság 
méltóságfelfogásának alapját képező kanti imperatí-
vusz szerint egy embert soha nem lehet egy cél meg-
valósítása érdekében használandó eszköznek tekin-
teni, hanem önmagában célnak kell tekinteni,50 és 
ez nem korlátozódik a köz- és a magánszférára, ha-
nem a munkahelyi környezetre is kiterjed.51 Ezért az 
egyenlőtlen munkahelyi kapcsolatok (a hierarchikus 
egyenlőtlenség a munkáltató és munkavállaló kö-
zött) korlátain belül a méltóság védelme értelemsze-
rűen azt jelenti, hogy nem lehet a munkavállalókat 
puszta tárggyá redukálni, amelyek teljes mértékig a 
munkáltató rendelkezésére állnak és eszközként ke-
zelhetők bizonyos célok megvalósításához (például 
a XXI. századi menedzseri nyelvezetnek megfele-
lő „target”-ek megvalósítása, amelyeket a munkál-
tató szab meg).

A kapcsolat a munka, a munkavállalói jogok és 
a méltóság között komplex kérdéseket vet fel, és e 
körben három pontot érdemes itt kiemelni. Először 
is az emberek feltehetően nem veszítik el méltóságu-
kat (és kapcsolódó jogaikat), amikor munkavállalói 
identitásukat öltik magukra, illetve munkahelyi te-
vékenységüket fejtik ki. Ezért minden alkotmányos 
jognak érvényesülnie kell a munkahelyen is: kiemel-
ten releváns e tekintetben a munkavállalói autonó-
mia, az önrendelkezés és a munkahelyi döntésekben 
való részvételhez fűződő jogok, valamint a magán-
élet tiszteletben tartásához való jog. Másodsorban 
még akkor is, ha Európában a munkahelyi szféra al-
kotmányos dimenziói még nem annyira hangsúlyo-
sak (ellentétben a magán- és a közszférával), annyi 
mindenképp egyértelmű, hogy a kényszermunka, a 
rabszolgaság és az emberkereskedelem abszolút tila-
lom tárgyai az európai alkotmányosság szerint. Az 
első két tilalmat expliciten rögzíti az EJEE 4. cik-
ke52 és mindhármat megerősíti az EU Alapjogi Kar-
ta 5. cikke.53 Érdekes módon az Alaptörvény nem 
fekteti le a kényszermunka tilalmát.54 Ahogy ezt 
alább bővebben kifejtjük, nem ez az egyetlen kima-

radt jog, de hiánya különösen szembeötlő, figyelem-
be véve, hogy az Alapjogi Karta általában láthatóan 
áthatja a magyar rendelkezéseket. Ez utóbbi különö-
sen igaz a karta munkahelyi méltóságra vonatkozó 
31. cikkére, amelyet a magyar jogalkotó szó szerint 
átvett. Mindössze abban lehet reménykedni, hogy 
ez a mulasztás az alkotmányozás során fellépő fe-
ledékenységre vezethető vissza, és nem egy konkrét 
célkitűzés eredményeképp alakult így.55

Egyes európai alkotmányok bővebben kifejtették 
a munka és a méltóság közötti kapcsolatot és ezért 
említésre érdemesek, mivel így tágabb összehason-
lító kontextusba helyezhető az Alaptörvény XVII. 
cikk (3) bekezdése és megvizsgálható, milyen szö-
vegezési lehetőségek álltak rendelkezésre e tekintet-
ben. Az olasz alkotmány 36. cikkének rendelkezé-
se szerint a munka ellentételezésének „elegendőnek 
kell lennie ahhoz, hogy a [munkavállalók] és család-
jaik számára szabad, méltóságteljes egzisztenciát te-
gyen lehetővé [un’esistenza libera e dignitosa]”.56 A por-
tugál alkotmány 59. cikke szerint „a munkát úgy kell 
megszervezni, hogy az biztosítsa a méltóságot és le-
hetővé tegye az egyén önmegvalósítását, valamint a 
szakmai és családi élet összeegyeztethetőségét”. 23. 
cikkében az 1994-es belga alkotmány még átfogób-
ban fekteti le a munkahelyi méltóságot: „a munká-
hoz való jog és a foglalkozás szabad megválasztása 
egy általános foglalkoztatási politika keretében […] 
a tisztességes munkaszerződéshez és igazságos fize-
téshez, valamint tájékoztatáshoz, konzultációhoz és 
kollektív tárgyaláshoz való jogok”. Itt nem nyílik le-
hetőség arra, hogy részletesen értekezzünk ezekről 
a megközelítésekről, de annyi nyilvánvaló, hogy a 
munkahelyi méltóságra és a munkavállalók méltó-
ságára vonatkozó rendelkezések eredményezhetnek 
attól az Alaptörvénytől nagyon eltérő kivitelezéseket 
és jogokat, amely eme összehasonlítás szerint korlá-
tozóan és konzervatívan közelíti meg a munkaválla-
lók méltóságának védelmét.57

A v I h A r FeLhÔk 
középpoNTjÁ BAN: Az 

A LkoTM ÁN Y BírósÁg h ATÁskör e

A 2011-es Alaptörvény még egyszer említi a mél-
tóságot, egy egyedi helyen, az Alkotmánybíróság 
hatásköréről értekezve a 37. cikk (4) bekezdésé-
ben: „Mindaddig, amíg az államadósság a teljes ha-
zai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíró-
ság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e)58 pontjában foglalt 
hatáskörében a központi költségvetésről, a központi 
költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemek-
ről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, vala-
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mint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvé-
nyek Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az 
élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a sze-
mélyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, 
a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal 
vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jo-
gokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sé-
relme miatt semmisítheti meg.”

Annak magyarázata, hogy a méltóság miért ke-
rült bele ebbe a rendelkezésbe, az Alkotmánybíró-
ság és az Orbán-kormány közötti, a 184/2010. (X. 
28.) AB határozat körüli konfliktusban lelhető fel.59 
A taláros testületnek a visszamenőleges hatályú adót 
elutasító határozata következményeképp a kormány 
módosította az Alkotmányt 2010 novemberében,60 
abból a célból, hogy megkerülje a konkrét döntést 
és korlátozza az Alkotmánybíróság hatáskörét a ha-
sonló jellegű jövőbeli határozatok elkerülése érde-
kében.61 Az elvárásoknak (pontosabban félelmek-
nek) megfelelően az Alaptörvényben is korlátozott 
maradt az Alkotmánybíróság hatásköre.62 Az embe-
ri méltóság védelme néhány egyéb joggal (az élet-
hez való jog, a személyes adatok védelme, a gondo-
lat-, vallás- és lelkiismereti szabadság, valamint a 
magyar állampolgársággal kapcsolatos jogok) kivé-
telt képeznek az Alkotmánybíróságnak a központi 
költségvetésről szóló törvények felülvizsgálatára vo-
natkozó, egyébként korlátozott hatáskörét illetően. 
Az Alkotmánybíróság hatáskörének kurtítása a tör-
vény tárgyára való tekintettel (azaz a központi költ-
ségvetés vonatkozásában) csökkenti az összes egyéb 
jog védelmező hatályát, mivel nem adott az alkot-
mányos felülvizsgálat lehetősége.

Különösen fontos, hogy a méltóság védelméhez 
hozzájáruló egyes jogok ki vannak vonva az alkot-
mányos felülvizsgálat hatálya alól. Ilyen például a 
magánszféra védelme (VI. cikk), a kínzás, az em-
bertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés, illetve 
a rabszolgaság és az emberkereskedelem tilalma (III. 
cikk), és kiemelten a jog előtti egyenlőség és a diszk-
rimináció tilalma (XV. cikk). Nem világos, hogy 
mi e jogok kizárásának (vagy a védett jogok felvé-
telének) ésszerű alapja.63 Úgy tűnik, nem egyezik az 
EJEE 15. cikke alatt a derogáció lehetősége alól ki-
vont jogok körével, hiszen kimaradt az egyezmény 
2. cikke (az élethez való jog a jogszerű háborús cse-
lekmények miatt bekövetkezendő halálesetek kivéte-
lével), 3. cikke (a kínzás tilalma), a 4. cikk (1) be-
kezdése (a rabszolgaság tilalma) és 7. cikke (a visz-
szamenőleges hatályú büntetés kiszabásának tilalma). 
Továbbá ha az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdését a 
„különleges jogrendekben” a kiemelt jogok védelmét 
biztosító 54. cikk (1) bekezdés64 fényében olvassuk, 
akkor paradox diszkrepancia tárul fel a mindenna-

pi alkotmányos működés és a különleges helyzetek65 
között. Ugyanis a 37. cikk (4) bekezdése értelmében 
a kínzás, az orvosi vagy tudományos kísérlet, illetve 
a fajnemesítést célzó gyakorlat tilalmai, valamint az 
ártatlanság vélelme vagy a tisztességes eljáráshoz való 
jogok nem képezhetik alkotmányos felülvizsgálat tár-
gyát, ha költségvetési törvény érinti őket, ugyanakkor 
„különleges jogrendben” [az 54. cikk (1) bekezdése 
értelmében] védelmet élveznek. Végezetül pedig az 
alkotmányozók a jelek szerint nem vették figyelembe 
azt a tényt, hogy az Alapjogi Karta 51. cikke alapján 
az Európai Unió tagállamait köti a karta, „amennyi-
ben az Unió jogát hajtják végre.”66 Felvetésünk sze-
rint ennek eredményeként az Alaptörvény 37. cikk 
(4) bekezdése által lefektetett korlátozások nem lesz-
nek alkalmazhatók, ha a költségvetési törvények „az 
Unió jogá[nak]” végrehajtásával járnak.

ám a korlátozó megközelítés egyértelműen össz-
hangban áll az Alkotmánybíróság feletti kormány-
zati kontroll általános megerősítésével, különösen a 
bíróválasztás módosításán keresztül, amely felszá-
molja a parlamenti pártokon átívelő konszenzus kö-
vetelményét és megfosztja az alkotmánybírákat saját 
elnökük megválasztásának lehetőségétől.67 Az Al-
kotmánybíróság az 1989-es alkotmány által létreho-
zott új intézmény volt, amely a kommunista korszak 
után kiemelkedően aktív szerepet játszott a demok-
rácia felépítésében, különösen (de nem kizárólag) az 
alkotmányos jogok felülvizsgálata révén.68 Az Al-
kotmánybíróság hatáskörének korlátozása abba az 
átfogó törekvésbe illeszkedik, amelynek keretében a 
kormány nagyobb befolyást szerzett a rendes igaz-
ságszolgáltatás felett is,69 valamint az Alaptörvény-
ben az 1989-es Alkotmány által létrehozott négy or-
szággyűlési biztost egyetlen biztossal váltja ki.70

Összegezve: a méltóság bevonása a 37. cikk (4) 
bekezdésébe a fogalom jelentőségének formális elis-
merése ugyan, de egy alaposabb vizsgálatból kide-
rül, hogy valójában nem több mint gesztus. Továbbá, 
ahogy azt alább kifejtjük, az Alaptörvény kihagyta 
egy sor lényeges hivatkozás és jog említését, ame-
lyek az európai alkotmányosság keretében a méltó-
ság normatív felépítésének lényegi elemét képezik.

4.  sok ATMoN Dó h A LLgATÁsok

Az alábbi rész állítása szerint az Alaptörvényből hi-
ányzik egy sor olyan jog, amely az európai alkotmá-
nyosság széles körű emberi méltóság fogalmának ré-
szét képezik, így az EJEE és az Alapjogi Karta sze-
rinti fogalom normatív magjának egyes elemei: a 
méltóságnak mint az emberiesség egyik „vele járó” 
tulajdonságaként történő meghatározása, valamint – 
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ami még problematikusabb – a méltóság és a demok-
rácia alapjai közötti kapcsolatok hangsúlyozása.

Az emberi méltóság európai magjának  
hiányzó elemei

Az EU Alapjogi Kartájának definíciója szerint az 
emberi méltóság konkrét alapjogok halmazából áll 
össze, amelyeket a dokumentum az első címe alatt 
sorol fel: az élethez való jog és a halálbüntetés eltör-
lése (2. cikk), a testi és szellemi sérthetetlenséghez 
való jog [3. cikk (1) bekezdés], a kínzás, az ember-
telen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilal-
ma [4. cikk], valamint a rabszolgaság, a kényszer-
munka és az emberkereskedelem tilalma (5. cikk). 
Ehhez képest a 2011-es Alaptörvény az emberi mél-
tóságnak egy nagyon szedett-vedett képét kínálja. 
A kényszermunka tilalmának már ismertetett hiá-
nyán túlmenően a halálbüntetés eltörlése is kima-
radt, amelynek kapcsán a Velencei Bizottság is kifej-
tette aggályait: „A Velencei Bizottság szeretné még 
hozzáfűzni, hogy az [Egyezmény] Magyarország ál-
tal is ratifikált 6. (»A halálbüntetés eltörléséről«) és 
13. Kiegészítő jegyzőkönyve (»A halálbüntetés eltör-
léséről minden körülmények között«) fényében, va-
lamint figyelembe véve, hogy a magyar hatóságok 
akarata szerint kiemelt védelmet szeretnének bizto-
sítani az emberi életnek, sajnálatos, hogy sem a II. 
cikkben, sem az Alkotmány egyéb cikkében nem 
említik kifejezetten a halálbüntetést.”71

Továbbá hiányzik az Alaptörvényből az általános 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való jog (Alapjo-
gi Karta 3. cikke). Figyelembe véve, hogy az Alap-
törvény egyéb tekintetben, így például a munka te-
rén, amúgy nyilvánvalóan tisztában van az Alapjogi 
Karta méltóságfelfogásával, e hiány furcsának tű-
nik. Különösen igaz ez az karta 3. cikke vonatkozá-
sában, amelyből az Alaptörvény egyes kulcseleme-
ket átvesz, például az emberekkel való orvosi vagy 
tudományos kísérletek tilalmát azok tájékoztatáson 
alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül [III. cikk (2) 
bekezdés],72 vagy az emberi fajnemesítést célzó gya-
korlat, az emberi test és testrészek haszonszerzé-
si célú felhasználása és az emberi egyedmásolás ti-
lalmát [III. cikk (3) bekezdés].73 A testi és szellemi 
sérthetetlenséghez való általános jog kihagyása te-
hát szándékosnak tűnik. És egyébként feltehetően 
komoly jelentőséggel is bír.

Az Alapjogi Karta 3. cikk (1) bekezdésének szö-
vegezése nagyon tág és befogadó („Mindenkinek jo-
ga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez”) és az 
esetek sokkal tágabb körére terjed ki, mint az Alap-
törvény III. cikke által felsorolt nagyon konkrét ese-
tek. A „testi és szellemi sérthetetlenség” fordulatot 

továbbá gyakran az emberi méltóság jogi szinoni-
májaként értelmezik, amely a bíráskodásban köny-
nyebben alkalmazható, hiszen megőrzi a méltóság 
sokoldalúságát, míg talán könnyebben értelmezhe-
tő a bírák és a jogászok számára. Továbbá a „tes-
ti és szellemi sérthetetlenség” védelmét az EJEB a 
8. cikk (a magánélet tiszteletben tartásához való jog, 
önrendelkezés és autonómia) és a 3. cikk (a kínzás, 
embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés ti-
lalma) találkozása mentén dolgozta ki. Mivel a sú-
lyossági minimumküszöböt nem kell alkalmazni, a 
„testi és szellemi sérthetetlenség” sokkal könnyeb-
ben megállapítható az EJEE alapján, és ezért kiter-
jedtebb védelmet tesz lehetővé, mint a kínzás (sze-
rencsére) valóban ritkán előforduló esetei. Végül pe-
dig a „testi és szellemi sérthetetlenség” egyéb jogok 
(mint például a magánélet tiszteletben tartásához 
való jog) kiegészítésére is használható, sőt, döntően 
hozzájárulhat ahhoz, hogy azon jogok javára dőljön 
el egy kérdés (így például egy nő esetében, aki meg 
szeretné szakítani terhességét).

Ennek eredményeképp az Alaptörvény csak egy 
válogatott halmazát ismeri el azoknak a jogoknak, 
amelyek az Alapjogi Karta alapján az emberi méltó-
ság normatív definíciójának a magját adják, miköz-
ben alapvető fontosságú elemeket, így a halálbünte-
tés és a kényszermunka tilalmát, valamint a testi és 
szellemi sérthetetlenséghez való jogot kihagyja.

Inherens méltóság

Az Alaptörvény szerint a méltóság már nem egy ve-
lünk született, tőlünk elválaszthatatlan emberi kva-
litás. A hiány szembeötlő az 1989-es alkotmány 
54. §-ával történő összehasonlításban, amely az em-
beri méltóságról mint az ember veleszületett tulaj-
donságáról beszél. Az emberi jogok és a méltóság 
inherens minősége az egyik kulcseleme volt azok-
nak a elköteleződéseknek, amelyek révén a máso-
dik világháború utáni időszakban egy jobb világot 
akartak építeni. Ez tükröződik például az ENSZ 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikké-
ben: „Minden emberi lény szabadnak, egyenlő mél-
tósággal és jogokkal születik.” Sőt, az európai alkot-
mányok (például Spanyolország, 10. cikk; Bulgária, 
6. cikk; Szlovákia, 12. cikk; a cseh Alapjogi Karta 
1. cikke; lengyelország, 30. cikk) általában explici-
ten vagy impliciten inherensként fektették le a mél-
tóság fogalmát. Ezért az európai alkotmányosság-
ban (és a második világháborút követő nemzetközi 
emberi jogi egyezményekben) a méltóság tekinthe-
tő leginkább annak a fogalomnak, amely meghatá-
rozza az emberi minőséget és alkotmányos védelmet 
vonz. Ez időszerűen emlékeztet arra, hogy a mél-
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tóság nem olyasvalami, amit meg kell szolgálnunk 
bizonyos kötelezettségek betartásával, vagy amit el-
veszíthetünk például bizonyos fajta viselkedéssel. 
A 2011-es Alaptörvény más felfogást vall a méltó-
ság és az alkotmányos jogok kapcsán, hiszen annak 
alapján a jogok és a méltóság teljes védelme az al-
kotmányozók által meghatározott értékek tisztelet-
ben tartásának függvénye, amelyeket az R. cikk (3) 
bekezdése tesz kötelezővé.74 A jogok effajta alkot-
mányos megközelítése, amely az ideológiai alapon 
kiszabott értékeknek való alárendelés igényét kom-
binálja az emberi jogok, illetve az emberi méltóság 
inherens dimenziójának hiányos ismeretével, olyan 
időket hozhat vissza, amelyekről azt reméltük, hogy 
Európa totalitárius és demokráciaellenes múltjához 
tartoznak már csupán.

A demokrácia megalapozása

Az Alaptörvény a B. cikk (1) bekezdésében75 de-
mokratikus jogállamként határozza meg Magyar-
országot, ezáltal megerősítve a Nemzeti hitvallás-
ban76 foglalt demokrácia melletti elköteleződést. El-
ső pillantásra úgy tűnik, hogy ez összhangban van 
az európai alkotmányossággal. ám ennél érdeke-
sebb, hogy az Alaptörvény milyen formában fekteti 
le a demokrácia alapjait. Az Alaptörvény saját múlt-
ját érintő megközelítése a magyar alkotmányos tör-
ténelem szándékos és nyíltan vállalt foglalt átírásá-
ból ered: „Nem ismerjük el az 1949. évi kommunis-
ta alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, 
ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. […] Hazánk 
1944. március tizenkilencedikén elveszített álla-
mi önrendelkezésének visszaálltát 1990. május má-
sodikától, az első szabadon választott népképvise-
let megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekint-
jük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje 
kezdetének” (Nemzeti hitvallás).77

Az 1949-es alkotmány fent kinyilvánított érvény-
telenítése, együttesen azzal a döntéssel, hogy az „új 
demokrácia és alkotmányos rend” születését az el-
ső szabad, 1990 májusi választással azonosítja, egy-
úttal tagadja annak a posztkommunista alkotmány-
nak a lényeges szerepét, amely formai értelemben az 
1949-es alkotmány 1989 októberében elfogadott mó-
dosítása. Ez egy sor paradoxont vet fel, amelyek közül 
az egyik technikai jellegű: az eljárási szabályok, ame-
lyek szerint az Alaptörvényt elfogadták, ebből eredő-
en nem bírnak érvényes alkotmányos alappal.78 To-
vábbá mivel az 1989-es alkotmányrevízió minden bi-
zonnyal az első és legfontosabb lépés volt a liberális 
demokrácia magyarországi meghonosításában, meg-
lepő, hogy az Alaptörvény nem ismeri el ezt a törté-
nelmi tényt. Miután megtagadta a demokratikus át-

alakulás és az alkotmányos megalapozás e néhány hó-
napos kulcsidőszakát, a Nemzeti hitvallás egy sokkal 
régebbi múltra nyúl vissza, amelyet a vitatható és bi-
zonytalan jellegű „történeti alkotmány” fordulat tes-
tesít meg,79 valamint – és ez lenne a lényeg – vélhető-
en inkább csak halvány jelentőséggel bír a XXI. szá-
zadi magyar alkotmányosság szempontjából.

Emellett az Alaptörvény az emberi méltóság és az 
emberi jogok melletti elkötelezettségével nem fekte-
ti le a demokrácia alapjait és ezért különbözik a má-
sodik világháború utáni, illetve a diktatúrától sza-
baduló közép- és dél-európai országok alkotmányos 
gyakorlatától. Egyes alkotmányokban expliciten is 
megjelenik a méltóság és a demokrácia közötti alap-
vető kapcsolat hangsúlyozása, így a portugál alkot-
mány 1. cikke a köztársaság meghatározását a mél-
tóság fogalmával kapcsolja össze;80 a spanyol al-
kotmány 10. cikk (1) bekezdése szerint a méltóság 
a „politikai rend és társadalmi béke” alapja,81 vala-
mint a román alkotmány 1. cikk (3) bekezdése na-
gyon explicit megfogalmazásban taglalja ezeket az 
összefüggéseket.82 Szupranacionális szinten is elfo-
gadást nyert a demokráciának a méltóság védelmé-
re utalással történő megalapozása és meghatározása. 
Ez igaz mind az EJEB joggyakorlatában esetében, 
ahogyan azt fentebb vázoltuk, mind pedig a lissza-
boni Szerződésben, amelyben ez szövegszerűen sze-
repel (2. cikk). Ennek elhagyása szándékosnak tű-
nik, mivel az Alaptörvény nem tartalmaz olyan kla-
uzulát, amely az alapvető jogok tiszteletben tartását 
Magyarországon a nemzetközi vagy európai emberi 
jogi egyezményekhez köti.83

Összegzésül megállapítható, hogy az új Alaptör-
vény alkotmányos alapjai negatív természetűek: nem 
a méltóságban vagy az emberi jogokban találhatók, 
nem az 1949/1989-es alkotmányból eredeztethetők 
és nem vezethetők vissza az 1988 (mint hozzávető-
leges, jelzésértékű dátum) és 1990. május 1. közöt-
ti időben bekövetkezett változásokra sem. Nem tel-
jesen világos még, hogy milyen hatással lesz a ma-
gyar történelemnek a Nemzeti hitvallásban foglalt 
felfogása az Alaptörvény által létrehozott rendre, va-
lamint konkrétan az emberi jogi gyakorlatra. Any-
nyi azonban bizonyosnak vehető, hogy ilyen jellegű 
szelektív emlékezet és az Alaptörvény alkotmányos 
alapjainak kizárólagos rekonstruálása beárnyékolja 
annak amúgy nyílt demokratikus elkötelezettségét.

összegzés

A 2011-es magyar Alaptörvény alapos vizsgálatá-
ból az emberi méltóságnak egy olyan képe rajzoló-
dik ki, amely szokatlan az európai alkotmányosság-
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ban: nem inherens minőségként jelenik meg, amely 
minden egyes ember vonatkozásában egyenlő, ha-
nem ehelyett vallási és családi értékekkel kapcsoló-
dik össze, valamint a „magzat” élethez való jogára 
összpontosít, miközben megfeledkezik a terhes nő-
ről. Emellett szakadék tátong az európai emberi jo-
gi standardok tiszteletben tartására irányuló nyil-
vános erőfeszítés – ami az alkalmazott kifejezések 
kiválasztása és egyes, főként (de nem kizárólag) az 
Alapjogi Kartából vett jogok bevonása alapján raj-
zolódik ki –, valamint az Alaptörvény által konst-
ruált alkotmányos valóság között. Egyes aspektu-
sok aggasztóbbak, mint mások. Ilyen például a nők 
méltóságának, autonómiájának és magánéletük tisz-
teletben tartásához való jogának nyilvánvaló korlá-
tozása, a kisebbségek explicit védelmének hiánya, és 
talán még ezek felett is a bizonytalan demokratikus 
alapok, amelyek a történelem szelektív és kizáróla-
gos értelmezésére épülnek.

Az alkotmányosságot és a demokráciát nem lehet 
az alapvető alkotmányos normák puszta szövegére 
redukálni, a jó gyakorlatok és kultúra olykor egy bi-
zonytalan demokratikus minőségű alkotmányozás-
ból is keletkezhet. Az Alaptörvény már kiegészült 
több sarkalatos törvénnyel is.84 Sőt, az Alaptörvényt 
a bírák és különösképp az Alkotmánybíróság is to-
vább fogja finomítani és értelmezni. Ezért a fenti 
kommentár az Alaptörvény alapján kialakuló mél-
tóságfogalmat csak részlegesen tudta ismertetni és 
elemezni. Egyes fentebb kifejtett gondolatok később 
túl szigorúnak, tévedésnek tűnhetnek majd, és re-
mélhetőleg az elemzés által felsorolt legnyugtalaní-
tóbb elemek tévesnek is bizonyulnak.

Fordította: Győri Gábor

j egYzeTek

1. 1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 54. § (1) bekez-
dés: „A Magyar Köztársaságban minden embernek 
veleszületett joga van az élethez és az emberi méltó-
sághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen meg-
fosztani.” lásd Catherine Dupré: Importing the Law 
in Post-communist Transitions, The Hungarian Constitu-
tional Court and the Right to Human Dignity, Oxford, 
Hart Publishing, 2003.

 Válogatott esetjog angol fordításban: Constitutional Ju-
diciary in a New Democracy: The Hungarian Constituti-
onal Court, szerk. Sólyom lászló – Georg Brunner, 
Ann Harbor, University of Michigan Press, 2000; va-
lamint Selected Decisions on the Constitutional Court of 
Hungary (1998–2000), szerk. Holló András – Erdei 
árpád, Budapest, Akadémiai, 2005.

2. Ez a cikk így folytatódik: „Az Alkotmánybíróság az e 

tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jo-
gosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és 
kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt el-
járási követelmények nem teljesültek.”

3. Kriszta Kovács – Gábor Attila Tóth: Hungary’s 
Constitutional Transformation, European Constitutio-
nal law Review, 2011/7, 183–203. lásd még az inter-
netes petíciót: http://verfassungsblog.de/hungarys-consti-
tution-worry/. Zoltán Fleck – Gábor Gadó – Gábor 
Halmai Gábor – Szabolcs Hegyi – Gábor Juhász 
– János Kis – Zsolt Körtvélyesi – Balázs Majté-
nyi – Gábor Attila Tóth: Opinion on the Fundamen-
tal Law of Hungary, szerk. Andrew Arató – Gábor 
Halmai Gábor – János Kis. Az angol szöveg a Prin-
ceton Egyetem law and Public Affairs programjának 
honlapján érhető el: http://lapa.princeton.edu/hosted-
docs/amicus-to-vc-english-final.pdf; valamint a Cons-
titutionMaking.org honlapon: http://www.comparati-
veconstitutions.org/2011/06/hungary-petition.html. Ma-
gyarul megjelent: Fundamentum, 2011/1, 158–161.

4. Szintén problematikus a magyar összefüggésben, lásd 
Kovács–Tóth (3. vj.) és Opinion on the Fundamental 
Law of the Hungary (3. vj.) para 1–3.

5. A német alaptörvény 1. cikke. Peter Häberle: Euro-
päische Verfassungslehre, Baden-Baden, Nomos, 2009, 
295–330, valamint Peter Häberle: The Principle of 
Respect for Human Dignity, Strasbourg, Council of 
Europe Publishing, 1999. lorraine E. Weinrib: Hu-
man Dignity as a Rights-Protecting Principle, National 
Journal of Constitutional law, 2004/17, 325–345. Jür-
gen Habermas: Das utopische Gefälle, das Konzept der 
Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschen-
rechte, Blätter für Deutsche und Internationale Politik, 
2010/8, 43–53.

6. Mivel nem lett lefektetve az EJEE-ben, az EJEB szer-
teágazó módon védi az emberi méltóságot. lásd Béat-
rice Maurer: Le Principe de Respect de la Dignité Hu-
maine et la CEDH, Paris, la documentation françai-
se, 1999. lásd még jelen tanulmány 4. pontjában.

7. Mario Di Ciommo: Dignità umana e Stato costituzi-
onale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, 
nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europ-
ee, Firenze, Passigli Editore, 2010, valamint La digni-
té saisie par les juges en Europe, ed. laurence Burgog-
ne-larsen, Bruxelles, Bruylant, 2010. 

8. Peter Häberle: Das Menschenbild im Verfassungsstaat, 
Berlin, Duncker und Humblot, 42008, 38. 

9. Justin O. Frosini: Changing Notions of Democracy. 
A Comparative Analysis of Constitutional Preambles in 
Democracy with(out) nations? Old and New Foundations 
for Political Communities in a Changing World, szerk. 
Igor Filibi lópez – Noé Cornago Prieto – Justin 
O. Frosini, Bilbao, University of the Basque Count-
ry Press, 2012, 83–109.



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M TA N U l M á N y  /  33

10. Egyes preambulumokat alkalmaztak alkotmánybírás-
kodásban hermeneutikus iránymutatásként, de ritkán 
bírnak normatív erővel és vita tárgyát képezik. lásd 
liav Orgad: The Preamble in Constitutional Interpre-
tation, International Journal of Constitutional law, 
2010/8, 714–738.

11. Peter Häberle: Gott im Verfassungstaat in Rechtsverg-
leichung im Kraftfeld des Verfassungsrechts, szerk. Peter 
Häberle, Berlin, Duncker und Humblot, 1992, 216–
222.

12. Gerald Hogan: How Catholic was the Constitution? 
paper presented at The Constitution at 70, Trinity Col-
lege Dublin Centre for law and Democracy, 8–9 Ju-
ne 2007; Gerald Hogan – Gerry Whyte: J. M. Kelly: 
The Irish Constitution, london, Butterworths, 1994. 
Az idézet forrása: Frosini (9. vj.) 105.

13. Armin Von Bogdandy: The European Constitution 
and European Identity. Text and Subtext establishing a 
Constitution for Europe, International Journal of Cons-
titutional law, 2005/3, 295.

14. Venice Commission, Opinion 618/2011 (17–18 June 
2011), para 72.

15. The Darker Legacies of Law in Europe, szerk. Christi-
an Joerges – Navraj Singh Ghaleigh, Oxford, Hart 
Publishing, 2003. Különösen lásd az 1940. július 10-i 
francia alkotmányos törvényt (ugyan soha nem lépett 
életbe, de a Vichy-rezsim alapjait magában foglalta): 
„Cette Constitution devra garantir les droits du Travail, 
de la Famille et de la Patrie” (Ez az alkotmány garan-
tálja a munkához, családhoz és szülőhazához való jo-
got) (preambulum). lásd még Franco alkotmányát: 1. 
cikk, Fuero de los Españoles (a spanyol nép alkotmányos 
törvénye), 1945. július 17.

16. A Velencei Bizottság megállapít néhány problémás 
kérdéskört, a vallásszabadságot, a szabad házasságkö-
tés jogát, a gondolatszabadságot és az egyenlőséget: 
Opinion No 618/2011, para 71–73. lásd még Rená-
ta Uitz in Constitution for a Disunited Nation. Hunga-
ry’s New Fundamental Law, szerk. Tóth Gábor Atti-
la, Budapest, Central University Press, 2012, megje-
lenés előtt.

17. 1949-es német alaptörvény 1 cikk: „Az emberi méltó-
ság sérthetetlen. Annak védelme és tisztelete minden 
állami hatalom kötelessége”; 2000-es finn alkotmány 
1 cikk (2) bekezdés: „Az alkotmány garantálja az em-
beri méltóság sérthetetlenségét, az egyének szabadsá-
gait és jogait, valamint segíti az igazságosság társa-
dalmi érvényesülését; 2009-es EU Alapjogi Kharta 1. 
cikk: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben 
kell tartani, és védelmezni kell”.

18. A méltóság esetjogáról lásd Maurer (6. vj.) (EJEB), 
Sólyom–Brunner (1. vj.) (Magyarország) és Donald 
Kommers: The Constitutional Jurisprudence of the Fe-
deral Republic of Germany, Durham, Duke University 

Press, 1997, valamint Donald Kommers: The Principle 
of Respect for Human Dignity, Strasbourg, Council of 
Europe Publishing, 1999 (összehasonlító).

19. S. W. v. The United Kingdom, 20166/92, 22 November 
1995, para 44.

20. 1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 8. § (1) bekezdés: 
„A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetet-
len és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tisztelet-
ben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessé-
ge.”

21. lásd Kovács Kriszta in Constitution for a Disunited 
Nation (16. vj.).

22. Venice Commission Opinion 621/2011. A sarkalatos 
törvényekről lásd a 22–25. bekezdést; a jogkorlátozás-
ról hozható törvényekhez lásd az 59. bekezdést.

23. Dupré (1. vj.) 122–127.
24. Venice Commission, Opinion 621/2011, para 42–44. 

lásd még Amnesty International 2010 Report Hun-
gary, rasszizmus, romák elleni erőszakos támadások és 
diszkrimináció, 165–166.

25. Petra Bárd: The Hungarian Constitutional Court Deci-
sion on Euthanasia. A Half Hearted Ruling. Case Study 
of the Decision 22/2003 (IV. 28.) of the Hungarian Cons-
titutional Court, Revue de Justice Constitutionnelle 
Est-Européenne, 2004/4, 105–121; Halmai Gábor: 
Birth and Death. A Constitutional Approach. Constituti-
onal Court on Abortion and Euthanasia, Revue de Jus-
tice Constitutionnelle Est-Européenne, 2004/4, 87–
104; Jakab András: Die Euthanasieentscheidung des 
ungarischen Verfassungsgerichts vom 28 April 2003, Os-
teuropa Recht, 2004/50, 31–40.

26. 1948-as olasz alkotmány 36. cikk (un’esistenza libera e 
dignitosa). 

27. Belga alkotmány 23. cikk.
28. Alapjogi Karta 25. cikk: „Az Unió elismeri és tiszte-

letben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, 
a társadalmi és kulturális életben való részvételhez.”

29. általánosabban lásd The Quality of Life, szerk. Martha 
Nussbaum – Amartya Sen, Oxford, Clarendon Press, 
1993.

30. A méltóság fogalma a bioetika vonatkozásában is 
használható, és erre sor is került: Roberto Andorno: 
Human Dignity and Human Rights as a Common Gro-
und for a Global Ethics, Journal of Medicine and Phi-
losophy, 2009, 1–18 és Auora Plomer: The Law of Et-
hics and Medical Research, london, Cavendish, 2007, 
67–93.

31. A cseh Alapjogok és alapvető szabadságok kartája kö-
vetkezőképp szól: „Mindenkinek joga van az élethez. 
Az emberi élet már a születés előtt is védelmet érde-
mel.” A szlovák alkotmány 15. cikke hasonló rendel-
kezést tartalmaz. Meg kell azonban jegyezni, hogy e 
rendelkezések nem garantálják az élethez való jogot, 
illetve hogy a „születés előtti élet védelme” nincs fel-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M34 /  TA N U l M á N y

tétlenül átfedésben a „a fogantatástól kezd[ődő véde-
lemmel]”.

32. Eme 1983-ban beterjesztett rendelkezés értelmében 
a magzat élete elsőbbséget élvez és illegális az abor-
tusz, mindaddig, amíg nincs veszélyben a terhes nő 
élete. Az abortusz lebonyolítására vonatkozó tanács-
adás is illegális volt az EJEB Open Door Counselling 
Ltd v. Ireland (14234/88. és 14235/88.) 1992. október 
29-i döntéséig. Most lehet tanácsot adni, mindaddig, 
amíg az nem segíti elő vagy pártolja a terhességmeg-
szakítást. Emily Jackson: Medical Law. Texts, Cases 
and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2010, 
701–702. lásd még A, B, and C. v. Ireland, 25579/05, 
16 December 2010.

33. Vo v. France, 53924/00, 8 July 2004, para 84 and 85.
34. Ezt a szövegezést befolyásolhatta az Emberi Jogok 

Amerikai Egyezménye, amelynek 4. cikk (1) bekez-
dése szerint „minden embernek joga van ahhoz, hogy 
életét tiszteletben tartsák. Ezt a jogot törvény vé-
di, mégpedig általánosságban a fogantatás pillanatá-
tól kezdve. Senkit nem lehet önkényesen megfosztani 
életétől” (kiemelés – C. D.).

35. Tysiąc v. Poland, 5410/03, 20 March 2007, para 107.
36. 11–14, 18. és 21. cikk.
37. Herbert Küpper: Das zweite Abtreibungsurteil des un-

garischen Verfassungsgerichts, Osteuropa Recht, 1999, 
155–169.

38. Az in vitro élet nem tud túlélni, ha nincs beültetve 
a női méhbe, a legjobb esetben felfüggeszthető az in 
vitro embriók befagyasztásával. 

39. Az ír alkotmány is tudomást vesz a terhes nők létezé-
séről: „Az állam elismeri a meg nem született jogát az 
élethez, és tekintettel az anya élethez való egyenlő jo-
gára, garantálja, hogy törvényeiben tiszteletben tartja 
eme jogot, és amennyire gyakorlatilag kivitelezhető, 
védelmezi és érvényesíti azt.” 

40. „Az esetjog eme összegzéséből az következik […] 
hogy a meg nem született gyermeket nem lehet köz-
vetlenül az EJEB 2. cikke által védett »személynek« 
tekinteni, valamint az, hogy amennyiben a meg nem 
születetteknek »joga« van az »élethez«, úgy azt impli-
citen korlátozzák az anya jogai és érdekei.” Vo v. Fran-
ce (33. vj.) para 80.

41. Ahogy ezt alább részletesebben kifejtjük, az Alaptör-
vény nem tartalmaz testi és szellemi sértetlenséghez 
való jogot. 

42. l. cikk: „1. Magyarország védi a házasság intézmé-
nyét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás 
alapján létrejött életközösséget, valamint a családot 
mint a nemzet fennmaradásának alapját. 2. Magyar-
ország támogatja a gyermekvállalást. 3. A családok 
védelmét sarkalatos törvény szabályozza.” A Velencei 
Bizottság fenntartásokat fogalmazott meg a család-
ra és a házasságra vonatkozó korlátozó megközelítés 

kapcsán, Opinion 621/2011, para 46–50. A bizottság 
az azonos neműek közötti házasságra vagy élettársi 
közösségek elismerésének lehetőségére, pontosabban 
annak lehetetlenségére összpontosít. Hozzá kell ten-
ni, hogy a 8. cikk (a magánélet tiszteletben tartásához 
és a családi élethez való jog) értelmében az EJEB egy 
nagyon tág családfogalmat véd, amelyhez képest az l. 
cikk szélsőségesen szűkítő jellegű. A VI. cikk (1) be-
kezdését továbbá minimalista megközelítéssel szöve-
gezték, és nem felel meg az EJEB esetjogának.

43. Joëlle Stolz: Angoissée par son déclin démographique, la 
Hongrie renvoie les mères au foyer, le Monde, 2011. ja-
nuár 6.; Joëlle Stolz: La Hongrie ‘a besoin de chaque, 
le Monde, 2011. május 20.

44. Venice Commission, Opinion 621/2011, para 66.
45. „1. A munkavállalók és a munkaadók – a munkahe-

lyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatósá-
gára és más közösségi célokra is figyelemmel – együtt-
működnek egymással. 2 Törvényben meghatározot-
tak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, 
valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egy-
mással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollek-
tív szerződést kössenek, érdekeik védelmében. együt-
tesen fellépjenek, vagy munkabeszüntetést tartsanak. 
3. […] 4. Minden munkavállalónak joga van a napi és 
heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabad-
sághoz.”

46. lásd még a XII. cikket (foglalkozás szabad megvá-
lasztása) és a XVIII. cikket (gyermekek foglalkozta-
tásának tilalma).

47. 31. cikk (1) bekezdés: „Minden munkavállalónak joga 
van az egészségét, biztonságát és méltóságát tisztelet-
ben tartó munkafeltételekhez.”

48. Opinion 614/2011, On three legal questions arising in 
the process of drafting the new constitution of Hun-
gary, para 25–26.

49. Módosított Európai Szociális karta 26. cikk: „An-
nak érdekében, hogy biztosítsák valamennyi dolgozó 
méltósághoz való jogának hatékony gyakorlását mun-
kavégzés közben, a Felek a munkáltatói és dolgozói 
szervezetekkel konzultálva vállalják, hogy: 1. előmoz-
dítják a szexuális zaklatás tudatosítását, az arra vonat-
kozó tájékoztatást, illetve megelőzését munkahelyen, 
illetve a munkával kapcsolatban és megtesznek min-
den megfelelő lépést annak érdekében, hogy a dolgo-
zókat az ilyen magatartással szemben megvédelmez-
zék; 2. előmozdítják a munkahelyeken, vagy a mun-
kával kapcsolatban az egyes dolgozók ellen irányuló 
és visszatérő elítélhető, vagy egyértelműen negatív és 
sértő cselekedetek tudatosítását, az azokra vonatkozó 
tájékoztatást és az ilyen cselekedetek megelőzését és 
megtesznek minden megfelelő lépést annak érdeké-
ben, hogy a dolgozókat az ilyen magatartással szem-
ben megvédelmezzék.”



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M TA N U l M á N y  /  35

50. George P. Fletcher: Human Dignity as a Constituti-
onal Value, University of Western Ontario law Revi-
ew, 1984/22, 171–182; Weinrib (5. vj.) 325–345.

51. Olivier De Tissot: Pour une analyse juridique du con-
cept de dignité du salarié, Droit Social, 1995, 972–977; 
Franck Héas: Observations sur le concept de dignité app-
liqué aux relations du travail, le Droit Ouvrier, 746, 
2010, 1–8.

52. Az EJEB esetjoga javarészt az áldozatok bírósági hoz-
záférésével kapcsolatos nehézségeire korlátozódik. 
lásd Siliadin v. France, 733316/01, 26 July 2006 and 
Rantsev v. Cyprus and Russia, 25965/04, 1 July 2010.

53. Alapjogi Karta 5. cikk: „1. Senkit sem lehet rabszol-
gaságban vagy szolgaságban tartani. 2. Senkit sem le-
het kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe 
venni. 3. Tilos emberi lényekkel kereskedni.”

54. A szolgaság és az emberkereskedelem tilalmai a III. 
cikk (1) bekezdésben vannak lefektetve. 

55. Joëlle Stolz: A Gyöngyöspata, vitrine de l ’extrême dro-
ite, le Monde, 2011. augusztus 16.

56. Olasz alkotmány 36. cikk (1) bekezdés: „A munka-
vállalók a munkájuk mennyiségének és minőségének 
megfelelő díjazásra jogosultak, amelynek mindenkép-
pen elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a munkavál-
lalók és családjaik számára egy szabad, [méltóságtel-
jes] egzisztenciát tegyen lehetővé.”

57. Anna Cieslar – André Nayer – Bernadette Sme-
esters: Le droit à l ’épanouissement de l ’être humain au 
travail, Métamorphoses du droit social, Bruxelles, Bruy-
lant, 2007. 

58. 24. cikk (2) bekezdés: „2. Az Alkotmánybíróság […] 
b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügy-
ben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel 
való összhangját; c) alkotmányjogi panasz alapján fe-
lülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabály-
nak az Alaptörvénnyel való összhangját; d) alkot-
mányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntés-
nek az Alaptörvénnyel való összhangját; e) a Kormány, 
az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alap-
vető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a 
jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhang-
ját.”

59. Kovács–Tóth (3. vj.) 192–195. A 184/2010. (X. 28.) 
AB határozat összegzés található a CODICES adat-
bázisban (http://www.venice.coe.int) a HUN-2010-3-
009 hivatkozási szám alatt.

60. Venice Commission, Opinion 614/2011, On three le-
gal questions arising in the process of drafting the 
new constitution, 25–26 March 2011, para 9. 

61. Az Alkotmánybíróság egy további határozatában 
2011. május 10-én, ismét megerősítette, hogy a visz-
szamenőleges hatályú adóztatás sérti az emberi mél-
tóságot. 37/2011. (V. 10.) AB határozat, CODICES: 
HUN-2011-2-004.

62. Venice Commission Opinion 614/2011, para 34–64 
and Opinion 621/2011 para 91–101 and 120–127. 
lásd még Christian Boulanger – Oliver W. lembc-
ke in Constitution for a Disunited Nation (16. vj.).

63. „A válogatás mögöttes indítékait megérteni kísérelve 
nem érdemes elvi okokat keresni”, Kovács–Tóth (3. 
vj.) 194.

64. Alaptörvény 54. cikk (1) bekezdés: „Különleges jog-
rendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. [élet és 
méltóság] és a III. [kínzás, kísérletezés és fajnemesí-
tés tilalma] cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)–(6) 
[ártatlanság vélelme, jogi védelemhez, senki nem sújt-
ható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az el-
követés idején a magyar jog vagy más állam joga sze-
rint nem volt bűncselekmény] bekezdésében megálla-
pított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy 
az I. cikk (3) [általános elkötelezettség az emberi jog 
védelme mellett], bekezdése szerinti mértéken túlkor-
látozható.” A jogok védelme a „különleges jogrendek-
ben” jelentősen korlátozottabb az 1989-es alkotmány-
hoz képest, amely a 8. § (4) bekezdés értelmében a jo-
gok széles körének tartott fenn védelmet, beleértve az 
élet és a méltóság, a személyes biztonság, a jogképesség 
(54–56. §), az ártatlanság vélelme [7. § (2) bekezdés], 
a gondolat-, a lelkiismeret és vallás szabadsága (60. §), 
az egyenlőséghez, oktatáshoz, kisebbségek védelmé-
hez, állampolgársághoz való jogok (66–69. §) és a szo-
ciális biztonsághoz való jog (70/E. §). lásd általáno-
san John Ferejohn – Pasquale Pasquino: The Law of 
Exception. A Typology of Emergency Powers, Internatio-
nal Journal of Constitutional law, 2004/2, 210–239.

65. Rendkívüli és szükségállapot, megelőző védelmi hely-
zet, váratlan támadás és veszélyhelyzet.

66. lásd Márton Varju: Governance, accountability, the 
market and the Basic Law in Constitution for a Disuni-
ted Nation (16. vj.).

67. Alaptörvény 24. cikk (4) bekezdés: „Az Alkotmány-
bíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagja-
it az Országgyűlés az országgyűlési képviselők két-
harmadának szavazatával tizenkét évre választja. Az 
Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharma-
dának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül 
elnököt választ, az elnök megbízatása az alkotmánybí-
rói hivatali ideje lejártáig tart. Az Alkotmánybíróság 
tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathat-
nak politikai tevékenységet.” A Velencei Bizottság ag-
gályokat fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, Opini-
on 621/2011, para 24–101.

68. The Constitution Found? The First Nine Years of Hun-
garian Constitutional Review of Human Rights, szerk. 
Halmai Gábor, Budapest, INDOK, 2000; Dupré (1. 
vj.); Twenty Years of the Hungarian Constitutional Co-
urt, szerk. Paczolay Péter, Budapest, A Magyar Köz-
társaság Alkotmánybírósága, 2009.



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M36 /  TA N U l M á N y

69. Alaptörvény 25–28. cikk, lásd Venice Commission 
opinion 621/2011, para 102–110.

70. A 30. cikk egy egyedüli „alapvető jogok biztosát” hoz 
létre. lásd Venice Commission Opinion 621/2011, 
para.114–115.

71. Opinion 621/2011, para 68. A Velencei Bizottság to-
vábbá aggódik (69–70. bekezdés) a feltételes szabad-
lábra helyezés nélküli életfogytiglani büntetésre vo-
natkozó rendelkezés [IV. cikk (2) bekezdés] miatt is: 
„Senkit nem lehet szabadságától másként, mint tör-
vényben meghatározott okokból és törvényben meg-
határozott eljárás alapján megfosztani. Tényleges élet-
fogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erősza-
kos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki.”

72. Alaptörvény III. cikk (2) bekezdés: „Tilos emberen 
tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül 
orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.”

73. Alaptörvény III. cikk (3) bekezdés: „Tilos az embe-
ri fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és test-
részek haszonszerzési célú felhasználása, valamint az 
emberi egyedmásolás.” lásd még Oviedói Egyezmény 
13. és 21–22. cikk. 

74. A XIX. cikk (3) bekezdése ezt világossá teszi a XIX. 
cikkben foglalt szociális biztonság vonatkozásában. 
A rendelkezés szerint „a szociális intézkedések jelle-
gét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő 
személynek a közösség számára hasznos tevékenysé-
géhez igazodóan is megállapíthatja”.

75. „Magyarország független, demokratikus jogállam.”
76. „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam 

szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és 
részrehajlás nélkül intézi.”

77. A következő mondatot is muszáj idézni: „Valljuk, hogy 

a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető év-
tizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és 
szellemi megújulásra.”

78. lásd Opinion on the Fundamental Law of Hungary (3. 
vj.) para 1–3.

79. János M. Bak – Anna Gara-Bak: The Ideology of a 
‘Millennial Constitution’ in Hungary, East European 
Quarterly, 1981/3, 307–323.

80. Portugál alkotmány 1. cikk: „Portugália szuverén 
Köztársaság, amely az ember személyi méltóságára és 
a nép akaratára alapul, és elkötelezett egy szabad és 
igazságos társadalom építése mellett, amely egységes 
a közös céljai megvalósításában.”

81. Spanyol alkotmány 10. cikk (1) bekezdés: „A politikai 
rend és a társadalmi béke alapjai az ember méltósága és 
a veleszületett jogai, a személyiség szabad fejlődése, va-
lamint a jog és mások jogainak tiszteletben tartása.”

82. Román alkotmány 1. cikk (3) bekezdés: „Románia 
egy demokratikus és szociális jogállam, amelyben az 
emberi méltóság, a polgárok jogai és szabadsága, az 
emberi személyiség szabad kibontakozása, az igazsá-
gosság és a politikai pluralizmus legfőbb értékek és 
garantálva vannak, a román nép demokratikus hagyo-
mányaival, valamint az 1989 decemberi forradalom 
eszméivel összhangban.”

83. Venice Commission, Opinion 621/2011, para. 30. Az 
Alaptörvényben két általános klauzula van: a Q. cikk 
a nemzetközi jog elfogadására és az abból fakadó kö-
telezettségek teljesítésére, valamint az E. cikk, amely 
Magyarország EU-tagságára vonatkozik.

84. Az eddig elfogadott sarkalatos törvények jegyzékét 
lásd http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/sarkala-
tostvekjegyzeke.pdf.


