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Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a relokáci-
ós határozat1 végrehajtásának megtagadása kapcsán 
indított kötelezettségszegési eljárásban Magyaror-
szág hivatkozhat-e a nemzeti identitásra vonatkozó 
klauzulára mint jogalapra. Az Európai Unió a szoli-
daritás elve alapján a tagállamokat együttműködés-
re kötelezi a menekültügy területén, mégis felmerül, 
hogy ennek ellenére visszakövetelheti-e egy tagállam 
az EU-nak részben átadott hatáskört – átmeneti jel-
leggel vagy egy konkrét esemény bekövetkezése ese-
tén – a nemzeti identitás védelmére hivatkozással. 
Ezeket a kérdéseket az Európai Unió Bíróságának  
(a továbbiakban: EUB) ítélkezési gyakorlata és az ún. 
kvótaperben hozott ítéletének2 fényében értékeljük, 
áttekintve a nemzeti identitás és a szolidaritás fogal-
mainak uniós jogi tartalmát, majd a nemzeti identi-
tás fogalmának hazai értelmezését.

a nemZeTI IDenTITásra 
VonaTkoZó klauZula 

TarTalma

A nemzeti identitás védelmének követelményét a 
Maastrichti szerződés vezette be az uniós jogba; ké-
sőbb az Amszterdami szerződés 
is továbbvitte, a következő meg-
fogalmazással: „Az Európai Unió 
tiszteletben tartja a tagállamainak 
nemzeti identitását.” Ez a szövege-
zés azonban túl általánosnak bi-
zonyult, és nem nyújtott iránymu-
tatást arra vonatkozóan, hogy mit 
is kell pontosan érteni nemzeti 
identitás alatt. Erre való tekintet-
tel a Lisszaboni szerződésben már 
nagyobb figyelmet kapott a klau-
zula, és a szövegezés során annak 
tartalmát továbbfejlesztették oly 
módon, hogy összekapcsolták a 
nemzeti identitás fogalmát az 
„alapvető politikai és alkotmányos 

berendezkedése” fordulattal, ezzel is erősítve a nem-
zeti identitás alkotmányos vonásait.

A nemzeti identitásra vonatkozó klauzula jelenle-
gi formájában alkalmas lehet az uniós jog és a hazai 
alkotmányjogi szabályozás közötti kapcsolat meg-
határozására, az esetleges konfliktusok feloldására. 
Lehetőséget biztosít a tagállami alkotmánybíróságok 
számára, hogy hivatkozási alapként használják a 
nemzeti identitás védelme érdekében, így jelölve ki az 
uniós jog elsőbbségének, illetve a tagállamok együtt-
működési kötelezettségének határát.3 Ugyanakkor az 
Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: 
EUsz.) alapján a nemzeti identitás nem élvez abszo-
lút védelmet,4 minden esetben egyedileg szükséges 
mérlegelni, hogy az uniós jog alóli derogáció szük-
séges-e, illetve arányos-e a nemzeti identitás védel-
me érdekében.

Az EUB az EUsz. 19. cikk (1) bekezdése értel-
mében jogosult az uniós jog értelmezésére, így a 
nemzeti identitás fogalmának konkrét tartalommal 
való megtöltésére is. Ehhez ugyanakkor elengedhe-
tetlen a tagállami bíróságokkal való együttműködés, 
mivel „a tagállamok a rájuk jellemző sajátos történelmi, 
jogi, gazdasági és társadalmi szempontokat figyelembe 
véve jobban tudják azonosítani azokat a helyzeteket, 

amelyek kedveznek az ezen elvek 
tiszteletben tartását sértő magatar-
tások megjelenésének.”5

Az EUB vonatkozó esetjoga 
alapján elmondható, hogy az 
EUsz. 4. cikk (2) bekezdése hi-
vatkozási alap lehet olyan esetek-
ben, amikor egy tagállam kivonja 
magát a másodlagos uniós jogi ak-
tus végrehajtása alól.6 Ez azt is je-
lenti, hogy adott esetben a nem-
zeti identitás védelmét Magyaror-
szág felhívhatja a mulasztás 
kimentésének indokaként a köte-
lezettségszegési eljárás során.7 
Ugyanakkor, a tagállami intézke-
désnek összhangban kell állnia a 
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tagállam saját nemzeti alkotmá-
nyával is, és amennyiben nincs 
olyan konkrét uniós jogi rendelke-
zés, amely lehetővé teszi a másod-
lagos jogi normától való eltérést 
minden tagállam, illetve az érintett 
tagállam vonatkozásában, akkor az 
EUB minden esetben egyedileg 
mérlegeli, hogy az uniós jogszabály 
végrehajtása aránytalan terhet jelent-e a tagállam 
nemzeti identitása tekintetében.8

Az EUB a nemzeti identitás fogalmát a poszt-
Lisszabon-érában több ügyben is érintette,9 amelyek 
alapján például a következő kérdések tartozhatnak e 
körbe: hivatalos nyelv(ek) védelme; az államforma 
jellege; a történelem, a nyelv és a hagyományok őr-
zése, a bírósági szervezetrendszer, hatáskörmegosz-
tás a tagállami közigazgatás különböző szintjei kö-
zött. Mindazonáltal, az EUB nem alakított ki saját 
koncepciót arra vonatkozóan, hogy mely érdekek, ér-
tékek vagy követelmények tartozhatnak a klauzula 
védelme alá.10

a nemZeTI IDenTITás  
és a sZolIDarITás kaPcsolaTa 
aZ euB GyakorlaTa alaPJán 

A magyar Alkotmánybíróság értelmezése szerint 
Magyarország esetében a nemzeti identitás elválaszt-
hatatlan az alkotmányos önazonosságtól. Az alkot-
mányos identitás fogalma alatt Magyarország alkot-
mányos önazonosságát érti, amelynek tartalmát az 
Alaptörvény egésze, illetve egyes rendelkezései alap-
ján, annak céljával, a Nemzeti Hitvallással és törté-
neti alkotmányunk vívmányaival összhangban hatá-
rozza meg.11

Ennek alapján, amennyiben Magyarország a tör-
ténelmi és kulturális hagyományok megőrzésére hi-
vatkozással hívná fel a nemzetiidentitás-klauzulát 
a relokációs határozattal szemben, akkor a szüksé-
gesség-arányosság kérdésének vizsgálata során a 
nemzeti identitás megőrzése mellett a szolidaritás 
mint alapvető uniós érték kerülhet az EUB mérle-
gének másik serpenyőjébe. Ezt figyelembe véve a 
nemzeti identitás védelmére való hivatkozás kétélű 
kard, mert az EU alapvető értékeinek tiszteletben 
tartásának kötelezettsége (EUsz. 2. cikke) tekinte-
tében olyan korlátot jelent, amelynek megsértése az 
EUsz. 7. cikke szerinti eljárás megindítását ered-
ményezheti.

A szolidaritás tartalmának vizsgálata az EUsz. 
rendelkezéseivel kezdődne: a szolidaritás mint alap-
vető érték jelenik meg a Pream bu lumban és a 2. cikk-

ben. Az EUsz. 3. cikke a migráció 
közös kezelésével kapcsolatos alap-
vetéseket tartalmazza, és csak ezt 
követi a nemzeti identitás védelme 
a 4. cikkben. A nemzetközi szer-
ződések értelmezési módszereit kö-
vetve – a nyelvtani és kontextuális 
értelmezési technikát alkalmazva – 
megállapítható, hogy a nemzeti 

identitásra vonatkozó klauzulát megelőző cikkek jó-
val általánosabbak és átfogóbbak, a szerződésen be-
lüli, egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük pedig 
egyfajta fontossági sorrendet is tükröz.12 A fontossá-
gi sorrend mellett kiemelendő még az az indok is, 
hogy a nemzeti identitás csak az EU kontextusában 
létezik; egy olyan térségben, amelyben bizonyos 
ügyekről megosztott hatáskörben, közösen döntenek 
a tagállamok.

Továbbá, a szolidaritás az európai alkotmányos-
ság klasszikus alapelvei közé tartozik. A szolidaritás 
elve alapján a közhatalom a polgárok közötti össze-
tartozást segíti elő, illetve a polgárok egymás irán- 
ti kölcsönös segítségnyújtásának szervezőelve.13 Az 
EUB a szolidaritás fogalmát több ügyben is értel-
mezte, és az uniós hűség doktrínája alapján az Unió 
és a tagállamok közötti szolidaritásból fakadó lojali-
tási kötelezettséget transzformálta egy olyan jogelv-
vé, amelyre hivatkozással az Unió egészére vonatko-
zóan meghatározó jelentőségű ítéletek születtek.14  
A szolidaritási klauzula már a kezdetek óta kötelezett-
séget ró a tagállamokra és az uniós intézményekre 
egyaránt,15 bár Armin von Bogdandy szerint a Lissza-
boni szerződés a korábbi „alapelvekkel” szemben „ér-
téket” említő szóhasználata problematikus, mivel az 
uniós jog normatív meghatározottságának biztosabb 
alapokon kell nyugodnia, mint az uniós polgárokra 
vonatkozó szociológiai feltételezéseken.16 Ezt, vagyis 
a szolidaritás alapelvi megközelítését erősíti állás-
pontjával Malcolm Ross is; szerinte a szolidaritás el-
vét az uniós jog egészére hatást gyakorló alkotmá-
nyos jelentőségű jogi koncepciónak lehet tekinte-
ni.17

a nemZeTI IDenTITás HaZaI 
érTelmeZése

A nemzeti identitás tartalmának hazai vizsgálata 
kapcsán érdemes megemlíteni a népszavazást köve-
tően benyújtott alaptörvény-módosítási tervezetet, 
valamint fontos figyelembe venni az Alkotmánybí-
róság vonatkozó álláspontját. Az alaptörvény hete-
dik módosítását a miniszterelnök a 2016. október 2-i 
népszavazást követően kezdeményezte a T/12458. 
számú törvényjavaslattal,18 amely alapvetően nem-
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zetvédelmi jellegű kiegészítéseket tartalmaz. A javas-
lat szerint a Nemzeti Hitvallás kiegészül a követke-
ző fordulattal: „Valljuk, hogy a történeti alkotmányban 
gyökerező alkotmányos önazonosságunk védelmezése az 
állam alapvető kötelessége”. Továbbá, a javaslat 3. cik-
ke szerint az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdése pe-
dig a „Magyarország alkotmányos identitásának védel-
me az állam minden szervének kötelessége” szövegrész-
szel egészül ki.

A T/12458. számú javaslat indokolása igencsak ta-
utologikus, amely alapján az alkotmányos önazonos-
ság egyes elemeinek – így a nemzeti identitásnak – 
alkotmányban történő rögzítése is az alkotmányozó 
joga. Az EUsz. 4. cikk (2) bekezdése értelmében az 
Unió tiszteletben tartja az alapvető állami funkció-
kat, köztük az állam területi integritásának biztosí-
tását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság 
védelmét, ami az egyes tagállamok kizárólagos fel-
adata marad. Bár a törvényjavas-
lat indokolásából nem derül ki 
egyértelműen, de értelmezésünk 
szerint az állam védelmi kötele-
zettsége, illetve az EUsz. 4. cikk 
szerinti szuverenitás fogalma az 
idegeneknek az ország területén 
való tartózkodásának engedélye-
zésében merül ki. Ezt a szuvere-
nitás-felfogást, illetve ezt a vé-
delmi kötelezettséget alkalmaz-
za, illetve teljesíti az állam a 
javaslat szerint az Országgyűlés 
által megalkotott törvény szerin-
ti eljárásban.

A javaslat fő elemét a tervezet 
4. cikkével beiktatásra kerülő, az 
Alaptörvény XIV. cikk (1)–(3) bekezdéseinek módo-
sítása jelenti.19

A javaslat szerint az idegen népesség fogalmi kö-
rébe az EGT-állampolgárok nem tartoznak bele. 
Bár az idegen fogalmát nem túl szabatosan fogal-
mazza meg a javaslat indokolása, ugyanakkor az 
EGT-állampolgárokra vonatkozó klauzulát figye-
lembe véve feltehető, hogy az EGT-állampolgársággal 
nem rendelkező személyek alkotják a javaslat sze-
mélyi körét. A törvényjavaslat indokolása szerint a 
módosítás célja a referendum eredményének alkot-
mányos szintre emelése; a nemzet mint legfőbb szu-
verén akaratának szövegszerű megjelenítése az Alap-
törvényben.

A másik kiemelkedő szempont, hogy a betelepí-
tés csak kérelemre történhet, és minden kérelmet 
egyedileg kell elbírálni, ezzel garantálva a kérelme-
ző alapjogainak érvényesülését. Az indokolás az 
ENsz Nemzetközi Jogi Bizottsága által kiadott, a 

külföldiek kiutasításának nemzetközi jogi szabálya-
iról szóló tervezetre20 hivatkozik; ennek értelmében 
az államnak joga van meghatározni azokat a feltéte-
leket, amelyek alapján idegeneket enged be a saját te-
rületére. Jelenleg legfeljebb a nemzetközi szokásjog-
ban elfogadott gyakorlat miatt lehet jelentősége az 
ENsz tervezetből idézett résznek. Ugyanakkor a hi-
vatkozott tervezet nyilvános változata nem tartal-
mazza a törvényjavaslatban szereplő idézetet, ráadá-
sul annak 1. cikke kiemeli a tervezet hatálya alól azo-
kat a személyeket, akik a nemzetközi jog alapján 
immunitást vagy kiváltságokat élveznek. A menedék-
jog iránti kérelem benyújtása mint alapvető emberi 
jog gyakorlása megalapozhatja ezt az immunitást, 
azonban ennek vizsgálata meghaladja a jelen tanul-
mány kereteit.

A magyar migrációs politikában 2015-ben bekö-
vetkezett gyökeres változást követően, 2016 végén az 

Alkotmánybíróság a 22/2016. 
(XII. 5.) AB határozatában is vi-
lágossá tette, hogy a nemzeti 
identitás a nemzeti történelem 
része, amelyet az Alaptörvény 
nem létrehoz, hanem elismeri 
azt. Következésképp az alkot-
mányos identitás nem adható fel 
egy nemzetközi szerződés vég-
rehajtása érdekében, attól csakis 
az állam szuverenitásának végső 
megszűnése esetén fosztható 
meg; tehát kizárólag akkor, ha az 
adott állam megszűnik önálló 
államként funkcionálni. Ezért az 
Alkotmánybíróság feladata az 
alkotmányos identitás védelme 

mindaddig, amíg Magyarország szuverén állam.  
A döntés hátterében egy, a relokációs határozat jog-
szerűségét vitató, ezért az Alkotmánybíróságtól az 
Alaptörvény értelmezését kérő indítvány áll, amely 
azt feltételezte, hogy a relokációs határozat végrehajtá-
sa nemcsak a harmadik országbeli állampolgárok kol-
lektív kiutasításának Alaptörvény XIV. cikke szerin-
ti tilalmába ütközne, hanem általában sértené a nem-
zetközi jogot. Ugyanakkor különböző okoknál fogva, 
így az uniós intézmények döntéseinek és az EUB 
előtt akkor még folyamatban lévő ún. kvótaperben 
vitatott hatáskör folytán, az Alkotmánybíróság csak 
az EUsz. 4. cikk (2) bekezdéséből levezethető nem-
zeti identitás jövőbeni kontrolljának elvi lehetőségét 
vizsgálata, és nem magát a relokációs határozatot. Az 
Alkotmánybíróság határozatának megítélése ellent-
mondásos nemcsak egyes alkotmánybírák között, 
 hanem a tudományos életben egyaránt; különös te-
kintettel annak hatálya, valamint az uniós intézke-
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désekkel szembeni identitás- és szuverenitáskontrol-
lal kapcsolatos indokolása tekintetében.21

a relokácIó ValóDI TarTalma

Az Alaptörvény módosítására tett javaslat indokolá-
sa szerint az ország területére idegenek „betelepíté-
sének” joga az állami szuverenitás lényegi eleme, és 
mint ilyen, az állam elidegeníthetetlen előjoga. Az 
érvelés szerint az állam ezen jogát sérti az az uniós 
aktus, amely a menedékkérők kö-
telező relokációját előírja, ezért ér-
demes ezeket az uniós aktusokat 
részletesebb megvizsgálni.

Az alaptörvény-módosítási ja-
vaslat hivatkozási alapját jelentő 
referendumon feltett kérdés azzal, 
hogy a kényszerbetelepítés kifeje-
zését használta, egybemosta a 
604/2013/EU rendelet22 módosí-
tására az Európai Bizottság által 
benyújtott javaslat23 (a továbbiakban: Dublin IV ren-
delet) válsághelyzetben alkalmazandó jogi eszközét, 
az ún. kollektív áthelyezési mechanizmust, valamint 
a javaslat együttműködést ösztönző, pénzügyi szo-
lidaritásról szóló cikkeit a relokációs határozattal, 
 illetve általánosságban az áttelepítési eljárással.  
A relokáció – vagyis áthelyezés – csak a már az EU 
területén tartózkodó, oda akár legálisan, akár illegá-
lisan érkezett harmadik országbeli, menedékjogi ké-
relmet benyújtó személyekre vonatkozik. Ezzel szem-
ben a betelepítés kizárólag az EU területén kívül 
 tartózkodó menedékkérők esetében használt foga-
lom. Mindkét esetben az a tagállam dönt a mene-
dékkérő nemzetközi védelemben (menekült- vagy 
oltalmazotti státuszban) részesítéséről, amelynek te-
rületére fizikailag megérkezik a menedékkérő, és ahol 
minden vele kapcsolatos döntés egyénre szabottan 
történik.24

A relokációs határozat alapján minden tagállam-
nak kötelező bizonyos – számukra előre meghatáro-
zott számú – menedékkérőt átvenni a migrációs nyo-
más által leginkább sújtott tagállamoktól (a határo-
zat kedvezményezettjei Görögország és Olaszország), 
és le kell folytatnia az áthelyezett személyek mene-
dékjogi eljárását. A kvótaperben is felhozott érv mö-
gött – miszerint a relokáció nem megoldás a válság-
ra, és nem működőképes gyakorlat – a tagállamok 
negatív hozzáállása is állhat, ami a menekültügyi 
rendszer kihasználhatóságában gyökerezik, ugyanis 
a menedékjogi eljárás az egyének szempontjából in-
gyenes lehetőséget biztosít egy másik állam területé-
re történő belépésre, illetve az eljárás lezárultával az 

illető vízum és útlevél nélkül is tartózkodási jogosult-
ságot kaphat, ráadásul a honos polgárokkal közel 
azonos elbánásban részesülhet, vagyis az oktatáshoz, 
a munkához és a szociális juttatásokhoz azonos felté-
te lek mellett férhet hozzá.25

A relokációs határozat csak olyan menedékkérők 
áthelyezését irányozza elő, akik nagy valószínűség-
gel valamilyen nemzetközi védelemben is részesül-
nek majd, ezáltal a migráció okozta hatósági eljárá-
sok többségét kitevő, kiutasítást elrendelő idegen-
rendészeti eljárások száma csökkenthető. Az egyes 

tagállamokba áthelyezendő me-
nedékkérők számát a tagállamok 
egyedi teherbíró képességét figye-
lembe vevő, összetett képlet alap-
ján határozták meg. Az áthelyezé-
si eljárásban a menedékkérő nem 
döntheti el, hogy melyik tagál-
lamba kíván kerülni, és a tagállam 
sem válogathat az áthelyezendő 
kérelmezők között.26 Ez utóbbi 
Magyarország esetében is komoly 

problémát jelenthet a menedékkérők és a nemzetkö-
zi védelemben részesítettek beilleszkedése tekinteté-
ben, hiszen a migrációs szakpolitikában az integrá-
ciós intézkedések kidolgozottsága és jelentősége igen 
alacsony szintű. Ennek oka, hogy Magyarország a 
migráció szempontjából alapvetően nem célország a 
menekültek esetén, amit a szakpolitika is felerősít az 
integrációs célú intézkedések elmulasztásával; mind-
ez pedig végső soron a relokációt akadályozza, illet-
ve az EU-n belüli másodlagos migrációt fokozza.

Ugyanakkor, a menedékkérők válsághelyzetben 
alkalmazandó elosztási mechanizmusára vonatkozó 
javaslatok elosztási kulcsait figyelembe véve, Magyar-
ország esetében nem több százezer főről, vagyis a la-
kossági összetételt érdemben megváltoztató mértékű 
áthelyezésről lenne szó egy jövőbeli válsághelyzet be-
következtekor, ugyanis a menedékkérők többségét a 
magasabb GDP-vel rendelkező és népesebb tagál-
lamok fogadnák be.

a nemZeTI IDenTITásra 
VonaTkoZó klauZula 

alkalmaZHaTósáGa aZ euB 
kVóTa-DönTése TÜkréBen

A csatlakozási szerződés értelmében a menekültügy 
kérdése megosztott hatáskörbe tartozik, tehát a me-
nekültügy területén a jogszabályok, szakpolitikai 
döntések és ajánlások a Közös Európai Menekült-
ügyi Rendszer (a továbbiakban: KEMR) nevű, 1999 
óta létező együttműködési keretben születnek,27 ahol 
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minden tagállam kormánya – így Magyarországé is 
– részt vesz a döntéshozatalban.

A 2015 tavasza óta, az Európai Migrációs straté-
gia28 keretében a Bizottság által kiadott KEMR re-
formját célzó jogszabályi javaslatok vizsgálatából egy-
értelműen látható, hogy az EU intézményeinek nem 
célja a tagállamok népesség-összetételének érdemi 
megváltoztatása azáltal, hogy harmadik országbeli 
személyeket helyez át. A Menetrendben számos esz-
köz áll a tagállamok rendelkezésére a közbiztonság 
védelmére és a nemzetbiztonsági szempontok érvé-
nyesítésére is; sőt, mindeközben igyekszik csökken-
teni a migrációs nyomást is. Ezeket a lehetőségeket 
számba véve nehezen érthető az a gyakran hangoz-
tatott érvelés, miszerint az állam védelmi kötelezett-
sége konkurál a szolidaritás kötelezettségével. Ez 
utóbbi kötelezettség ugyanis az EUB kvótaperben 
hozott döntése szerint az „Európa-projekt” lényege, 
a raison d’être.

Ennek ellenére nem fért kétség ahhoz, hogy az 
EUB döntéséig a relokációs határozat hazai végre-
hajtása várat magára, így az sem jelentett különö-
sebb meglepetést, hogy számos sikertelen tárgyalást 
követően 2017. június 14-én a Bizottság újabb köte-
lezettségszegési eljárást indított Magyarországgal 
szemben.

A relokációs határozattal szemben az EUB-hez 
benyújtott keresetben Magyarország a döntéshozatal 
eljárási hibái mellett utolsó érvként a hatáskör-átru-
házás elvének korlátját jelentő 
szükségesség és arányosság elvé-
re hivatkozott, melynek lényege, 
hogy Magyarország tranzit or-
szág ként az Európai Unió Mű-
ködéséről szóló szerződés 78. 
cikk (3) bekezdése szerinti átme-
neti intézkedés kötelezettje lett, 
annak ellenére, hogy annak elfo-
gadásakor a harmadik országbeli állampolgárok sza-
bályozatlan és hirtelen beáramlása által is érintett 
tagállam volt, és erre tekintettel aránytalan lenne/lett 
volna további menedékkérőket kötelezően áthelyez-
ni a területére.

A kvótaperben Magyarország anyagi jogi és eljá-
rásjogi érveket is felsorakoztatott, amelyeket az EUB 
mind elutasított. A kötelező erejű ítélet ellenére a 
relokációs határozat kormány általi végrehajtása a 
fentiek tükrében kétséges. Nehéz olyan okot találni, 
amellyel magyarázható lenne egy ilyen álláspont, de 
talán érdemes a nemzeti identitással kapcsolatos ér-
veléseket alapul venni. Az EUsz. 4. cikk (2) bekez-
désére hivatkozva a relokációs határozat végre nem 
hajtása esetén az EUB az érvelés mögötti indokok 
arányosságát vizsgálná, és a szolidaritás elvének – ami 

szintén alapvető érték – való megfelelés szempontjá-
ból is értékelné azokat. Az is lehetséges, hogy más 
tesztet alkalmazna, tekintettel arra, hogy nem alap-
jogokról van szó – hanem inkább értékekről –, és 
ezért inkább az összehasonlítás módszeréhez folya-
modna, ahogy az Alkotmánybíróság is tette.29 Egy 
politikailag ennyire terhelt vitában nehéz jogi érvek-
kel operálni. De az EUB korábban ismertetett gya-
korlata alapján feltételezzük, hogy a szolidaritás ja-
vára billenne a mérleg. Ebben az esetben még min-
dig lehetséges, hogy a nemzeti identitás védelme 
érdekében az Alaptörvény módosítása ismét napi-
rendre kerül, bár ennek jogi szempontból túl sok ér-
telme nem lenne, tekintettel az EUB korábbi joggya-
korlatára.

össZeGZés

A KEMR reformjára vonatkozó jogszabályterveze-
tek, illetve az Európai Migrációs Menetrend kereté-
ben meghozott relokációs határozat részletes vizsgá-
lata alapján egyértelműen megállapítható, hogy egyik 
tagállamba sem helyeznek annyi menedékkérőt, hogy 
az a lakosság összetételét jelentősen, arányaiban meg-
változtatná. A tagállamok együttműködése és a me-
nedékkérők által jelentett biztonsági kockázat meg-
felelő kezelése révén jó eséllyel születhet hatéko-
nyabb, a szolidaritást és a hatáskör-megosztás elvét 
tiszteletben tartó megoldás.

Értelmezésünk szerint a hete-
dik alaptörvény-módosítási ja-
vaslat célja a Dublin IV. rende-
letben szereplő kötelező elosztá-
si mechanizmussal szembeni 
nemzeti fellépés volt, valamint a 
kvótaper elvesztésének esetére − 
a megosztott hatáskör ellenére − 
az uniós döntéshozatali kompe-

tencia szűkítésére való politikai törekvés. Az Alkot-
mánybíróság 22/2016. (XII. 5.) AB határozata a 
nemzeti identitás meghatározásával végső soron a 
relokációs határozat végrehajtásának elmaradása mel-
letti alkotmányos érveket is felsorakoztatja – annak 
ellenére, hogy arról nem döntött érdemben –, az 
identitás olyan értelmezését alapul véve, ami alapján 
a jövőben ellen lehet állni a nem tetsző uniós dönté-
seknek.

Amennyiben Magyarország a relokációs határo-
zat végrehajtásának elmulasztása miatt indított kö-
telezettségszegési eljárásban a nemzeti identitás tisz-
teletben tartására vonatkozó uniós követelményre 
mint kimentési okra kíván hivatkozni, az EUB az in-
tézkedés szükségességét és arányosságát egyedileg 
vizsgálhatja, mindezt a szolidaritás alapvető értéké-

eGyérTelmûen meGállaPÍT
HaTó, HoGy eGyIk TaGál
lamBa sem HelyeZnek annyI 
meneDékkérõT, HoGy aZ a 
l a ko s sáG  ö s s Z e T é T e l é T 
JelenTõsen, arányaIBan 

meGVálToZTaTná
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vel összevetve. Valószínű – az EUB eddigi gyakor-
latából kiindulva –, hogy ennek során nem fog ér-
vényre jutni a nemzeti identitás klauzula mint rend-
szerbe épített fék védelmi funkciója.
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