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„Szegények mindig lesznek köztetek, rajtuk bármikor segíthet-
tek.” Jézus szavai arra utalnak, hogy szegények mindenkor vol
tak és lesznek is a világon, akiken mindig segíthetünk, és kö
telességünk is segíteni. De vajon az államnak milyen szerepe
van a  rászorulók megsegítésében, és  hol húzódik az  egyén
felelősségének határa? A  könyv főbb vizsgálati témakörei:
a szociális jogok mint alapjogok fogalma, tartalma, kihívásai,
a szociális biztonsághoz való jog, az állam szociális funkció
jának történeti és  összehasonlító aspektusai, a  szociális jo
gokkal kapcsolatos jogelméleti viták, a  szociális biztonság
gal kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlat az Alaptörvény
hatálybalépése előtt és  után, a  szociális biztonság védelme
a globális válságot követően, a szociális jogok nemzetközi jogi
védelme. Elsősorban alkotmányjogi megközelítésből vizsgá
lódom, az elméleti kérdések körében bemutatom a definíciós
problémákat, a szociális ellátások modelljeit, az alkotmányos
védelemmel kapcsolatos problematikát, a  nemzetközi fejlő
déstörténetet (a jogtörténeti és az eszmetörténeti hátteret is),
a szociális biztonsághoz való jogra vonatkozó korábbi és ha
tályos magyar és külföldi alkotmányos szabályozást, valamint
a hazai és külföldi alkotmánybírósági és emberi jogi bírósági
joggyakorlat legfontosabb szegmenseit, továbbá a  mérvadó
szakirodalmi álláspontokat is.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében
jelent meg.
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Bevezetés

„Szegények mindig lesznek köztetek, rajtuk bármikor segíthettek.”
Jézus

(Mk 14,7)

Jézus idézett szavai arra utalnak, hogy szegények mindenkor voltak és lesznek is a világon, 
akiken mindig segíthetünk, és kötelességünk is segíteni. De vajon az államnak milyen szerepet 
kell játszania a rászorulók megsegítésében? Meddig terjed az állam alkotmányos kötelessége 
rászoruló embertársaink megsegítésére? És hol húzódik az egyén felelősségének határa?

Nincs olyan személy egyetlen társadalomban sem, aki a szociális jog ellátásait el tudná 
kerülni élete folyamán, bár természetesen van, aki többször kerül közvetlen kapcsolatba 
velük, és van olyan szerencsés, aki kevesebbszer.1 A szociális jog fontos jellemzője, hogy 
olyan gyorsan változik, hogy – némi túlzással élve – az a jogszabály, amit elkezdünk olvas-
ni, nem biztos, hogy hatályban lesz akkor, amikor befejezzük az olvasását.2 Mindezek nem 
mondhatóak el az alkotmányról, illetve az alkotmányjogról, hiszen egyrészt az alkotmányjog 
egy részével a polgárok nagy része nem, vagy csak érintőlegesen kerül kapcsolatba, más-
részt egy ország alkotmányától általában az az elvárás, hogy a többi jogszabályhoz képest 
viszonylagos stabilitást, állandóságot jelentsen, már csak különleges – az egyszerű törvények 
elfogadásához képest egy magasabb konszenzussal történő – elfogadási szabályai miatt 
is.3 A szociális jognak – ahogy minden jogágnak – az alapjai az alkotmányban találhatóak, 
vagyis a gyakran változó szakjogági szabályok mellett a szociális jog alkotmányos alapjai 
egyfajta állandóságot képviselnek ezen a területen. Ugyanakkor kutatásom egyik hipotézi-
se az, hogy a szociális jogok alkotmánybeli szabályozása és a szociális biztonság védelmi 
szintje nem függ olyan szorosan össze egymással, mint azt első ránézésre gondolnánk.

Jelen monográfia a szociális biztonsághoz való jogot elsődlegesen az alkotmányban 
történő normatív szabályozása és alapjogi tartalma szempontjából vizsgálja. Noha magam 
is tisztában vagyok azzal, hogy a szociális biztonság valódi tartalmát – általában – az alkot-
mánynál alacsonyabb szintű normák határozzák meg, illetve konkretizálják. Az alkotmány-
nál alacsonyabb szintű szabályozás ismertetése ugyanakkor már túlságosan szétfeszítené 
egy ilyen terjedelmű írás kereteit, a szabályozás ugyanis annyira szerteágazó, kazuisztikus, 
ráadásul folyamatosan változik, tehát már annak a veszélye is fennállna, hogy a kézirat 
elkészültekor sem lenne minden tekintetben hatályos. Az alkotmányos – alapjogi – szintű 
szabályozás vizsgálatával fel kívánom tárni azt a legalacsonyabb alkotmányos védelmi 
szintet, ami alá a jogalkotó semmilyen körülmények között sem mehet.

A könyvben azt a határvonalat szeretném megtalálni, hogy a szociális jogokon belül hol 
húzható meg a határ szociális jogok és szociális alapjogok között. Másként megfogalmazva: 

1 Hajdú–Homicskó 2010, 10.
2 Hajdú–Homicskó 2010, 10.
3 Lásd Téglási 2013b, 585–600.
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melyek azok a szociális jogok, amelyek garantálása az állam alkotmányos kötelezettsége, 
vagyis amelyeket az államnak minden körülmények között biztosítania kell a polgárai 
számára, és melyek azok a jogosultságok, amelyek biztosítása terén az állam széles körű 
mérlegeléssel rendelkezik, sőt akár meg is vonhatja azokat. A szociális alapjogok definiá-
lása ugyanakkor nemcsak azért lényeges, mert ezáltal az egyénnek alanyi joga keletkezik, 
és az állammal szemben az adott jogot akár bírói úton is kikényszerítheti, hanem azért is, 
mert amennyiben egy szociális jog egyben alapjognak minősül, úgy egyrészt – más alap-
jogokhoz hasonlóan – érvényesülésének, intézményes megvalósulásának más – alapjognak 
nem minősülő – jogok terhére elsőbbséget kell biztosítani,4 míg más alapjogokkal szemben 
pedig csak az alapjogi (szükségességi-arányossági) teszt mércéjének megfelelően korlátozható.

A szociális jogok megítélése szempontjából meghatározó az állam funkcióinak körül-
határolása, ezért e jogok vizsgálata kapcsán szükséges az állami szerepvállalás, a szociális 
állam funkcióinak körülhatárolása is,5 mivel az állami funkciók vizsgálatának legfőbb 
korlátja, hogy az nem steril tudományos, államelméleti, közjogi vagy rendszerneutrális 
szaktudományi kérdés, hanem nagyon is rendszerfüggő, társadalmilag és gondolatilag 
egyaránt „systembezogen” természetű.6

Az alkotmányba foglalt szociális jogok nemzeti érvényesülése elsősorban az egyes 
alkotmánybíróságok gyakorlatából derül ki. Ezért célom a szociális jogokra – különös 
tekintettel a szociális biztonsághoz való jogra – vonatkozó magyar alkotmánybírósági 
és strasbourgi joggyakorlat szisztematikus feltárása. A szociális jogok emberi jogi jellegét, 
valamint nemzetközi védelmi szintjének alakulását vizsgálom összehasonlító perspektí-
vában a szociális jogokat feltáró külföldi és magyar szakirodalomban (tanulmányokban 
és tanulmánykötetekben) olvasható külföldi államok joggyakorlatának ismertetésével. 
A nemzetközi kitekintés során elsősorban az európai országokra koncentrálok, ám az utolsó 
rész bemutatja a szociális jogok minősítését az amerikai jogi gondolkodásban, kitér a szo-
ciális jogok védelmére az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság gyakorlatában, valamint 
a gazdasági-szociális jogok érvényesíthetőségére az USA tagállami bíróságai előtt, különö-
sen a 2008-as  válságot követően, majd végül bemutatja a jogegyenlőség követelményének 
alkalmazását a bevándorolók egészségügyi ellátásának biztosítására.

A könyvben a következő főbb témaköröket kívánom megvizsgálni: a szociális jogok 
mint alapjogok fogalma, tartalma, kihívásai, a szociális biztonsághoz való jog, az állam 
szociális funkciójának történeti és összehasonlító aspektusai, a szociális jogokkal kapcso-
latos jogelméleti viták, a szociális biztonsággal kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlat 
az Alaptörvény hatálybalépése előtt és után, a szociális biztonság védelme a globális vál-
ságot követően, a szociális jogok nemzetközi jogi védelme. A szociális jogok – és ezáltal 
a jóléti állam is – sokak szerint az utóbbi időben – különösen a gazdasági világválságot 
követően – krízishelyzetbe került. Ennek feldolgozása egyelőre csak a nemzetközi szak-
irodalomban történt meg, hazánkban még nem.

Ami a kutatásmódszertant illeti: a kutatás elsősorban alkotmányjogi megközelítésből 
vizsgálja a témát, de időnként szükségszerűen politológiai és szociológiai szempontokat 
is bevon a vizsgálódás tárgyába. Az elsődlegesen alkotmányjogi szemléletű vizsgálat 

4 Takács 2003, 793.
5 Vesd össze Rab 2009, 287.
6 Szigeti 2001, 257., idézi Rab 2012, 23.
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mellett tehát politikatudományi, illetve államelméleti és filozófiatörténeti szempontokat is 
fel kívánok használni a kutatásomhoz, ezek ugyanis járulékos módszerként egy teljesebb 
kontextus kialakítását teszik lehetővé. A téma feldolgozása során elsőként a szociális jo-
gokkal kapcsolatos elméleti kérdéseket vizsgálom. Ennek keretében bemutatom a szociális 
jogok meghatározásával kapcsolatos definíciós problémákat. Röviden kitérek a szociális 
ellátás modelljeire, majd részleteiben tárgyalom a szociális jogok alkotmányos védelmével 
kapcsolatos problematikát. Ezt követően a szociális jogok nemzetközi fejlődéstörténetét 
kívánom bemutatni, elsősorban a leíró módszer segítségül hívásával. Ennek során nemcsak 
a jogtörténeti, hanem az eszmetörténeti háttérre is ki kívánok térni, a kutatás ugyanis 
nem nélkülözheti az eszmetörténeti alapok megfelelő lefektetését. Áttekintem a szociális 
biztonsághoz való jogra vonatkozó korábbi és hatályos magyar és külföldi alkotmányos 
szabályozást és bírósági joggyakorlatot. A szabályozás mellett tehát ismertetem a vonatkozó 
joggyakorlat legfontosabb szegmenseit is. A kutatásom alapvetően szövegfeldolgozáson 
és -értelmezésen alapul, a téma kifejtését a szakirodalmi források feldolgozása mellett 
a gyakorlati jogértelmezés eszköztárával kívánom elvégezni. A joggyakorlat feldolgozási 
módszere nem a részletes elemzés-leírás, az egyes esetek tényállásait csak a szükséges 
mértékben ismertetem. A bírósági döntések feldolgozása során csak azokat a tényállási 
elemeket fejtem ki részletesebben, amelyek ismertetése nélkülözhetetlen az adott döntéssel 
érintett kérdéskör feldolgozásához. A feldolgozás középpontjában a rendszerező elem-
zés áll. Ezért a szükséges konzekvenciák levonásán keresztül törekszem a joggyakorlat 
legfontosabb pontjainak feltárására. Kutatásom elsősorban a jogi dogmatika és norma-
tivizmus módszerét követi, de természetesen nem nélkülözheti a jog-összehasonlító 
módszert sem: mind az alkotmányok szövegének szintjén, mind a joggyakorlat szintjén 
össze kívánom vetni a szociális biztonsághoz való jog védelmét az egyes országokban. 
A kutatás tehát elsődlegesen a dokumentum- és a tartalomelemzést mint módszert kíván-
ja alkalmazni. Meglátásom szerint a téma elsősorban gyakorlati szempontú feldolgozást 
igényel, amelynek során elsősorban a hazai és külföldi alkotmánybírósági és emberi jogi 
bírósági joggyakorlat elemzését végzem el. Ennek során részleges összehasonlításra is 
sor kerül mind az egyes bírói fórumok korábbi és jelenlegi ítélkezési gyakorlata, mind 
az egyes bírói fórumok jogértelmezésének azonos és eltérő vonatkozásai tekintetében. 
Az egyes bírósági döntések feldolgozása mellett törekedtem a joggyakorlatot feldolgozó 
szakirodalmi álláspontok elemzésére és ismertetésére is.

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki segítséget nyújtott nekem 
abban, hogy ez a könyv elkészülhessen, így – a teljesség igénye nélkül – különösen hálás 
vagyok: Chronowski Nórának, Drinóczi Tímeának, Gyergyák Ferencnek, Juhász Gábornak, 
Kukorelli Istvánnak, Rab Henriettnek, Patyi Andrásnak, Pokol Bélának, Prugberger Tamás-
nak, Rixer Ádámnak, Szilágyi-Sándor Andrásnak és Gabriellának, Takács Albertnek, Vörös 
Imrének és Zentai Lászlónak. Köszönöm családomnak – különösen feleségemnek, Júliának 
és Laura lányomnak –, hogy elviseltek és nélkülöztek e könyv megírásának ideje alatt.

Soli Deo Gloria!

Budapest, 2018. június 1.
Téglási András
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1. A szociális jogok körének meghatározása –  
definíciós problémák

Ahhoz, hogy a szociális jogok mibenlétét, illetve egyáltalán a létjogosultságát vizsgálni 
tudjuk, szükséges először meghatározni a szociális jogok fogalmát, a jogoknak azt a körét, 
amelyek a „szociális jogok” alá vonhatók. A szociális jogokkal foglalkozó szakirodalomban 
ugyanis megfigyelhető, hogy az egyes szerzők nem mindig ugyanazt értik a „szociális jo-
gok” fogalma alatt, ezért hajlamosak a szociális jogokra – azok létjogosultságára – nézve 
túlzottan általánosító következtetéseket levonni.

A fogalommeghatározás nehézségét Sári Jánosnak az a kijelentése is igazolja, miszerint 
a szociális jogok fogalma „annyi féle, ahány féle »létező« a kapitalizmus”.7

Tekintettel arra, hogy jelen monográfia elsődlegesen alkotmányjogi megközelítésből 
kívánja vizsgálni a szociális jogok mibenlétét, a fogalmi definiálás kapcsán is elsődlege-
sen az alkotmányjogi megközelítéseket, az alkotmányban szabályozott szociális jogok – ha 
úgy tetszik, szociális „alapjogok” – lehetséges körét próbálom feltárni. A szociális jogok-
nak ugyanis van egy szélesebb, nem alkotmányjogi értelme is, amely a szociálpolitikával 
kapcsolja össze a fogalmat, a szociálpolitika tételes jogi alapjait tekinti szociális jognak.8 
A szűkebb felfogás azonban a szociális jogokról alapjogi értelemben beszél,9 és ebben 
a fejezetben – és a monográfia egészében – is ebben a szűkebb értelemben kívánom hasz-
nálni a „szociális jogok” elnevezést. Ugyanakkor magam is tisztában vagyok azzal, hogy 
a szociális jogokról az alkotmányon túl még számos jogszabály rendelkezik,10 vagyis közel 
sem minden szociális jog tekinthető egyben alapjognak is.11

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy az alkotmányjogi értelemben vett szociális jogok 
körét az alkotmányjogi jogirodalomban – ideértve az egyetemi tankönyveket is – hogyan 
határozzák meg az egyes szerzők.

Balogh Zsolt a szociális jogok fogalmát tágabb értelemben használja, beleértve a gaz-
dasági és a kulturális jogokat is, abból kiindulva, hogy a szegényekről való gondoskodás 
(mint a szociális jogok kiindulópontja), az emberhez méltó munkafeltételek biztosítása 
(mint a gazdasági jogok kiindulópontja) és az elemi szintű oktatás általánossá tétele (mint 
a kulturális jogok kiindulópontja) tekinthető azon törekvéseknek, amelyekből a szociális 
jogok kinőttek.12

7 Sári 2011, 20.
8 Klicsu 2012, 109.
9 Klicsu 2012, 109.
10 Sári 2005, 232.
11 Takács 2003, 793. Sőt, ahogy arra majd a későbbiekben még részletesebben is kitérek, még az alkotmányban 

szabályozott szociális „jogok” sem tekinthetők minden esetben valódi „jogoknak” (sőt egyes jogirodalmi 
álláspontok szerint a szociális jogok nem is jogok), hanem – akár alkotmánybeli elnevezésükre tekintet nél-
kül – csupán államcélnak. Mindez azonban már csak az alkotmányértelmezést végző fórumok – így elsőd-
legesen az alkotmánybíróságok – joggyakorlatából ismerhető meg teljes bizonyossággal.

12 Balogh 2011, 301.
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A szociális jogok körébe tágabb értelemben az egészségügyi és a szociális ellátások-
hoz való jogon kívül a munkához való jog (amely azt az igényt védi, hogy az egyén saját 
erőfeszítései révén szerezhesse meg a szükségletei kielégítését biztosító forrásokat) és azon 
keresztül a munkavállalói jogok védelmét biztosító alkotmányos rendelkezések is beletar-
toznak.13 Sajó András is a szociális jogoknak ezt a tágabb felfogását vallja, amelybe bele-
tartoznak a munkával kapcsolatos jogok is, esetenként a munkavállalási jogot és a méltányos 
bérezést is beleértve, amelyből az államnak alkotmányos kötelezettsége is származna, hogy 
teljes foglalkoztatást és bérminimumokat biztosítson.14 Takács Albert a „szociális jogok” el-
nevezést összefoglaló névként használja a gazdasági, szociális és kulturális jogokra nézve.15

Ehhez képest Juhász Gábor a szociális jogok szűkebb értelmezésen alapuló fogalmát 
használja, vagyis szociális jogokon csak az egészségügyi és szociális ellátáshoz való jogot 
érti,16 tehát csak azokat a rendelkezéseket tekinti szociális jellegűnek, amelyeknek közvet-
len újraelosztási céljuk van.17

Sári János és Somody Bernadette szerint a „tulajdonképpeni” szociális jogok önma-
gukban is szerteágazóak, és túlmutatnak az alkotmány rendelkezésein, az idetartozó egyes 
jogok a természetükre, az érvényesíthetőségükre tekintettel is különböznek egymástól, 
és a legáltalánosabb szinten két nagy területük különböztethető meg: az egyik a lelki és testi 
egészséghez való jog, ezen belül az egészségügyi ellátáshoz való jog, a másik pedig a szo-
ciális biztonsághoz való jog.18

Halmai Gábor nem a szociális, hanem a gazdasági jogok körébe sorolja a munkához 
való jogot, a megfelelő munkakörülményekhez való jogot, a pihenéshez, illetve a fizetett sza-
badsághoz való jogot, a szakszervezetek alakításához való jogot, a kényszermunka tilalmát, 
míg a társadalombiztosításhoz való jog, az egészségügyi ellátáshoz való jog, a lakhatáshoz, 
a megélhetéshez való jog, az anyák, a gyermekek és az időskorúak különleges védelme 
ebben a felosztásban a szűkebb értelemben vett szociális jogok körébe tartozik.19 Halmai 
csoportosításához képest ugyanakkor Kiss György indokoltabbnak tartja a gazdasági jogok 
kifejezést a vállalkozói/munkáltatói jogok körére fenntartani, míg az embert munkavállalói 
minőségben megillető jogok egy részét a szociális jogok csoportjába sorolni.20

Tóth Károly megkülönböztet dolgozói-szociális jogokat és társadalmi-szociális jogo-
kat.21 Dolgozói-szociális jogokként jelöli a munkához való joghoz kapcsolódó olyan, a dol-
gozókat megillető jogokat, amelyek a munkavégzéshez tapadnak, a dolgozói minőségből 
erednek, ám a dolgozók szociális helyzetének javítását célozzák.22 Tóth Károly e körbe 
sorolja az egyenlő munkáért egyenlő bérhez való jogot (illetve a dolgozó és családja szük-

13 Juhász 2009b, 307.
14 Sajó 1997, 70.
15 Takács 2003, 791.
16 Juhász 1996, 30.
17 Juhász 2015a, 4. Sári János is lényegében ezt a két nagy területét különbözteti meg a szociális jogoknak, 

tudniillik a lelki és testi egészséghez való jogot és a szociális biztonsághoz való jogot. Sári 2005, 231.
18 Sári–Somody 2008, 259.
19 Halmai–Tóth 2003c, 85–86., hivatkozik rá: Kiss Gy. 2010, 91., 145. lj.
20 Kiss Gy. 2010, 93. Kiss György annak ellenére fenntartja ezt az álláspontját, hogy a hazai sztrájktörvény 

fogalmazása sokkal inkább megfelel Halmai hivatkozott osztályozásának. Lásd erről részletesen Kiss Gy. 
2000, 479–483., idézi Kiss Gy. 2010, 93., 152. lj.

21 Tóth K. 1990, 86–87.
22 Tóth K. 1990, 86.
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ségleteinek fedezésére elegendő fizetéshez való jogot, amelyet például a spanyol alkotmány 
35. cikke tartalmaz23), a foglalkozás szabad megválasztásához, emberhez méltó, higiénikus 
és biztonságos munkakörülményekhez, pihenéshez, szabadidőhöz, a munkanap időtartamá-
nak maximálásához, heti pihenéshez, fizetett ünnepekhez és szabadsághoz, a munka útján 
történő előmenetelhez való jogot.24

Tóth Károly a „dolgozói-szociális jogok”-on túl a szociális jogoknak egy másik cso-
portját, az úgynevezett társadalmi-szociális jogokat is megkülönbözteti.25 Ezek a jogok nem 
kapcsolódnak a munkaviszonyhoz, hanem mindenkit megillető olyan általános jogok, mint 
a lakáshoz, egészségvédelemhez, tiszta környezethez, társadalombiztosításhoz való jog.26 
Idesorolhatók azok a jogok is, amelyek a társadalom gondoskodását tükrözik azok irányá-
ban, akik a leginkább rászorulnak a segítségre.27

Kardos Gábor a gazdasági, szociális és kulturális jogokat két csoportba sorolja.28 
Az egyik csoportot a gazdasági, szociális és kulturális tartalmú szabadságjogok jelentik, 
amelyek önállóvá vagy legalábbis külön nevesítetté váltak anyajogukhoz képest.29 Ide-
tartoznak a gazdasági, szociális és kulturális jelentőségű szabadságok, amelyek esetében 
az állami kötelezettség alapvetően negativisztikus – el kell tűrnie azok gyakorlását –, és csak 
annyiban tevőleges, hogy védenie kell az adott jogot, illetve esetlegesen hozzá kell járulnia 
a gyakorlás előfeltételeinek a megteremtéséhez.30 Kardos idesorolja például a szakszervezeti 
szervezkedés szabadságát, a foglalkozás megválasztásának szabadságát, a sztrájkjogot vagy 
a tanszabadságot.31 A gazdasági, szociális és kulturális szabadságjogoknak a jogi kikénysze-
rítése nem különbözik alapvetően a polgári és politikai jogokétól.32 A másik csoportot azok 
a – „valódi” – gazdasági, szociális és kulturális jogok jelentik, amelyek esetében az állami 
magatartás lényege pozitív, és valamilyen állami szolgáltatás nyújtására való jogosultsá-
got teremt.33 Kardos olyan szolgáltatásokat sorol ebbe a körbe, amelyek a piacgazdaságban 
magánszemélytől is beszerezhetőek lennének, ha a jogosult számára megfelelő anyagi esz-
közök állnának rendelkezésre, mint például az oktatáshoz való jog, az egészséghez való 
jog, a lakáshoz való jog, a szociális gondoskodáshoz való jog.34

Az alkotmányokban megjelenő szociális jogok hazai és nemzetközi felfogását leg-
újabban és átfogóan Drinóczi Tímea dolgozta fel, rámutatva arra, hogy a szakirodalom azon 
tradicionálisnak számító felfogása, hogy a gazdasági, a szociális és a kulturális alapjogokat 
együtt kezeli, a generációs felfogásból ered, ami egyébként – mutat rá Drinóczi – napjaink-
ban már túlhaladottnak tekinthető, a generációs felfogás ugyanis nem egységes.35 Drinóczi 
következtetése szerint a „második generációs” jogok közé három összefüggő, de különálló 

23 Lásd a spanyol alkotmány 35. cikkének (1) bekezdését. Fordítás: Trócsányi–Badó 2005, 928.
24 Tóth K. 1990, 86.
25 Tóth K. 1990, 87.
26 Tóth K. 1990, 87.
27 Tóth K. 1990, 87.
28 Kardos 2003e, 25.
29 Kardos 2003e, 25.
30 Kardos 1996, 20. 
31 Kardos 1996, 20.
32 Kardos 2003e, 25. 
33 Kardos 2003e, 25.
34 Kardos 1996, 20–21.
35 Drinóczi 2018, 1.
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alapjogcsoport tartozik, a szakirodalomban pedig a szociális jogokat szűkebb és tágabb 
értelemben fogják fel, és a tágabb felfogásba tartozónak tartják a szociális, gazdasági 
és kulturális jogokat.36 A tágabb értelemben felfogott szociális jogok közé pedig Drinóczi 
a következő jogokat sorolja: gazdasági jogok, vagyis a munkához való jog,37 a megfelelő 
munkakörülményekhez való jog, a pihenéshez (fizetett szabadsághoz) való jog, a szakszer-
vezetek alakításához való jog, a sztrájkjog, a kényszermunka tilalma stb.38 Ehhez képest 
a szűk értelemben vett szociális jogok körébe: a szociális jogok a szükségletek kielégítésére 
szolgáló jogok, amelyek közé alapvetően például a megfelelő jövedelemhez való jog, a ta-
nulás, a lakhatás, az egészségügyi ellátás tartozik.39

Az eddig ismertetett, számos eltérő – de önmagában megalapozott – fogalmi definícióból 
levonható következtetésekhez Tóth Judit szavait idézném ide, aki már 1989-ben  rámutatott 
arra, hogy a szociális jogok értelmezése önmagában is veszélyes terep.40 Szerinte a szo-
ciális jogok lényegét részben mint általános klauzulát követhetjük nyomon a nemzetközi 
dokumentumokban, részben pedig alapvetően a társadalmi újratermelésben és az adott 
társadalmi színvonalon a munkaerő és az emberi tényező újratermeléshez való jogaként 
és kötelezettségeként definiálja, amely túllép a korábbi anyagi ellátáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való jogon, elősegítve a társadalmi esélyegyenlőséget és a munkamegosztásban, 
valamint az elosztásban elfoglalt hely megerősítését.41 Tóth Judit arra is utal, hogy a szo-
ciális jogok szférája önmagában nem szemlélhető részben társadalmi determinációjának 
rendkívüli ereje folytán, részben mert valamennyi emberi jog kölcsönösen függ egymástól.42

Drinóczi Tímea elhatárolja a „szociális alkotmányt” a „munkaalkotmánytól”, értve 
ez utóbbi alatt a tarifális és az együttes munkaszerződések kötelező erejére, illetve a munka-
közvetítésre és a munkavállaló-védelemre vonatkozó alkotmányi rendelkezéseket.43 „Szociális 
alkotmány” alatt pedig Drinóczi az állam alkotmányból eredő szociális szerepvállalását érti.44

Egy további dilemma a szociális jogok kapcsán, hogy a szociális jogok fogalmán be-
lül a szociális biztonságnak milyen meghatározás adható. A szociális biztonsághoz való 
jog a szociális jogok családjába tartozik, sőt annak egyik jellemző, ha nem a legjellemzőbb 
megnyilvánulási formája.45 Az alkotmányi szabályozást ezen a területen az kényszerítette 
ki, hogy a munkából származó jövedelmek nem biztosították az egészség megőrzésének, 
a gyógyításnak, az orvoslásnak a költségeit; a munkából származó jövedelmek akkumulá-
lása nem biztosította az egyéni katasztrófák anyagi következményeinek az elhárítását, de 
nem fedezte a munkaképesség „normális”, öregkori elvesztésével járó egzisztenciális ne-
hézségek elhárítását sem.46 A magánbiztosítás, ha volt egyáltalán, túl drágának bizonyult.47 

36 Drinóczi 2018, 2. Drinóczi e helyütt a következő műre utal: Halmai–Tóth 2003b, 85.
37 A munkához való jogot szociális jogként fogja fel Lyon-Caen. Lyon-Caen 2002, 189., idézi Drinóczi 2018, 2.
38 Halmai–Tóth 2003b, 85–87. MacPherson szerint a gazdasági és szociális jogok az állam által garantált 

szolgáltatásra vonatkozó igényt jelentik. MacPherson 1985, 23., idézi Drinóczi 2018, 2.
39 Drinóczi 2018, 2. Drinóczi e helyütt C. Fabre megfogalmazására utal, idézi Hare 2002, 1.
40 Tóth J. 1989, 300.
41 Tóth J. 1989, 300.
42 Tóth J. 1989, 300.
43 Drinóczi 2005, 303.
44 Gutmann–Klein–Paraskewopoulos–Winter 1976, 107., idézi Drinóczi 2010, 22., 89. lj.
45 Sári 2005, 236.
46 Sári 2005, 236.
47 Sári 2005, 236.
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A szakszervezeti szférában szerveződő biztosítási formák – betegség, baleset, nyugdíj stb. 
esetére – a „szociális katasztrófák” következményeinek elhárítását szolgálták, de esetle-
gesek voltak és szegényesek.48 Ilyen körülmények között a társadalombiztosítás, illetve 
annak társadalmi méretű kiterjesztése, általánossá tétele – az állam valamilyen mértékű 
szerepvállalását feltételezve – állampolgári követeléssé, illetve vívmánnyá, „joggá” vált.49 
A szocializmus viszonyai között a folyamatot az tette befejezetté, hogy számottevő magán-
tulajdon híján a személyekről való gondoskodásnak ez volt szinte az egyetlen állam által 
kifejezetten támogatott formája.50

Drinóczi Tímea a szociális biztonsághoz való jog nemzetközi egyezményekben való 
deklarálása során arra mutat rá, hogy a „szociális biztonság” (social security) kifejezés ma-
gában foglalja mindazon kockázatokat, amikor az egyén a létfenntartási eszközeit akaratán 
kívül elveszti; a szociális biztonsághoz való jog előfeltételezi egy társadalombiztosítási 
rendszer kialakítását és fenntartását; továbbá magában foglalja az állam kötelezettségét 
a megélhetés minimumfeltételei biztosítására: például annak a hajléktalannak köteles fe-
delet nyújtani, akinek az élete veszélyben van (magyar Alkotmánybíróság51), ez a jog nem 
függ életkortól: bárki szűkölködőt megillet (ukrán alkotmánybíróság52).53

A társtudományok eddig nem alakítottak ki egyöntetű, a jogászok által elfogadott ér-
telmezést a szociális biztonságnak.54 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International 
Labour Organization – ILO) egyik, a témával foglalkozó 2010-es  jelentése szerint a szo-
ciális biztonság a legszélesebb értelemben vett biztonság iránti igényekre adott válasz.55 
Adrian Sinfield a szociális biztonságot azzal az állapottal azonosítja, amikor az egyén teljes 
körű védelemben részesül a jólétét biztosító források elvesztésével szemben.56 Értelmezé-
se szerint a szociális biztonság fogalma a szociális védelem hagyományos területein túl 
a vállalati (foglalkozási) és a pénzügyi (adóügyi) jóléti intézkedésekre is kiterjed.57 Pieters 
megközelítése szerint a szociális biztonság a politikai közösség által a tagjai részére a tár-
sadalmi szolidaritás folyamatai révén a gazdasági veszteségek és meghatározott költségek 
veszélyével szemben nyújtott védelem.58 A hazai szociálpolitikai irodalom meghatározásai 
alapvetően az abszolút, illetve a relatív szociális biztonság közti különbséget hangsúlyozzák.59 
Ez a fogalompár valószínűleg a szociális biztonság alkotmányos fogalmaként is használható 

48 Sári 2005, 236.
49 Sári 2005, 236–237.
50 A hagyományos formájukban felszámolásra ítélt családi és egyéb (kis)közösségek, illetve a 80-as  évek ele-

jétől a SZETA-szerű képződmények léteztek, de a tűrt vagy tiltott kategóriákba tartoztak.
51 42/2000. (XI. 8.) AB határozat.
52 1-20/99, 1999. június 2.
53 Drinóczi 2018, 7.
54 Juhász 2015a, 7.
55 Juhász 2015a, 7.
56 Juhász 2015a, 7.
57 Sinfield 1989, 3., idézi Juhász 2015a, 7.
58 Pieters 1993, 4–5., idézi Juhász 2015a, 7.
59 Az abszolút szociális biztonság olyan életszínvonalat jelöl, ami alá a társadalom egyetlen tagja sem csúszhat, 

ez tehát az adott társadalomban minimális megélhetést biztosító ellátások köre. A relatív szociális bizton-
ság „azt az igényt fejezi ki, hogy valamilyen társadalmi »kockázat« bekövetkezésekor […] az egyén/család 
életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyot”, aminek a jövedelemarányos juttatásokat kínáló társadalom-
biztosítási ellátások tesznek eleget. Zombori 1995, 96–97., idézi Juhász 2015a, 7–8.
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lenne.60 A szociális biztonsághoz való jogot államcélnak tekintve ez az abszolút biztonság 
esetében egy olyan minimumszint biztosítására való törekvés elvárását jelentené, amely alá 
egyetlen polgár életszínvonala sem zuhanhat, a relatív biztonság pedig a korábbi jövedelem-
mel arányos kompenzáció biztosítását szolgáló erőfeszítésre kötelezne a járulékfizetésen 
alapuló ellátások tekintetében.61 Alkotmányos jogosultságként való elfogadásuk esetében 
a két fogalom az ellátások elvárható mértéke tekintetében adhatna iránymutatást.62

2. A szociális ellátás modelljei
2.1. A szociális ellátás politikai modelljei

A szociális biztonság garantálása szempontjából három politikai modellt szoktak megkülön-
böztetni.63 Az egyes modellek között a fő különbség alapvetően nem az állami beavatkozások 
mértékében, mint inkább a módjában lelhető fel, illetve ezek egyenlősítő, illetve kirekesztő 
társadalmi következményeiben.64

2.1.1. A liberális modell

A liberalizmus szerint a piaci spontaneitást rontja le az állami intervencióval járó szabályo-
zás kiterjesztése és a javak másodlagos és főleg kompenzációs elosztása.65

A liberális felfogás szerint a jövedelem kizárólag a produktív – szellemi vagy fizi-
kai – munkateljesítményre épül.66 A „szociális védőháló” összetevői is a munkaviszonyhoz 
kapcsolódó biztosítási rendszerek, amelyeket a kötelező munkaadói és munkavállalói be-
fizetésekből finanszíroznak.67 Kérdés azonban, hogy akkor mi lesz a nem biztosítottak, 
a munkaképtelenek, a nincstelenek, a hajléktalanok, az éhínségek, háborúk és természeti  
katasztrófák áldozatainak a sorsa.68

A liberális piacgazdaság és a makroökonómiai stabilizáció hívei minden országban, de 
főleg az angolszász államokban a szociális juttatások megakadályozására összpontosítják 
törekvéseiket.69 Malthus (1766–1834) szelleme70 és ultraliberális felfogása szerint: „Aki 
képtelen arra, hogy saját munkája révén gondoskodjon önmagáról, és akit családja sem tud 
eltartani, annak a világban, ahol már minden hely betelt, semmi joga sincs még az élelem 
egyetlen kis porciójára sem. Az fölösleges a földön. A természet nagy lakomáján nincs 

60 Juhász 2015a, 8.
61 Juhász 2015a, 8.
62 Juhász 2015a, 8.
63 Balogh 2011, 304.; ugyancsak ezt a három „jóléti rezsimet” határozza meg Esping-Andersen 1999, idézi 

Csaba–Tóth 1999, 18–19.
64 Szamel–Balázs–Gajduschek–Koi 2011, 29.
65 Szigeti 2001, 260.
66 Klicsu 2012, 109.
67 Klicsu 2012, 109.
68 Klicsu 2012, 109.
69 Klicsu 2012, 109.
70 Malthus 1902, idézi Klicsu 2012, 109., 2. lj.
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számára teríték. A természet maga kényszeríti arra, hogy tűnjön el. […] A szegénygondo-
zás csak rosszabbítja a helyzetet, mert biztosítva a létminimumot a nyomorultak további 
szaporodását segíti elő.”71

Ellenezte a szegényeknek juttatott szociális támogatásokat is, mondván, hogy azok 
közvetve a népesség gyorsabb növekedését eredményezik, fenntartva a szegénységet.72 
Helyette a kiemelést a szegénységből, az erkölcsi nevelést és az oktatást ajánlotta.73 A segé-
lyekről szóló érvelését a 19. század során gyakran visszhangozták a segélyezés ellenfelei.74

A libertárius felfogás, például Robert Nozick, kényszermunkának tekinti az elvont 
jövedelem megkeresésével töltött időt.75

A liberális modell elsősorban az angolszász országokban terjedt el (USA, Kanada vagy 
Ausztrália), lényege, hogy a juttatások a szükségletekhez kapcsolódnak oly módon, hogy 
az végső soron a piac megerősítését szolgálja.76 Jellemző a rászorultság aprólékos vizsgá-
lata, és az ellátás minimális szintje.77

A liberális jóléti rezsimben a jövedelemigazoláshoz kötött segélyek mellett az állam-
polgári juttatások és a társadalombiztosítás szerepe viszonylag kisebb jelentőségű.78 A jo-
gosultságok esetében elsősorban a szigorú rászorultsági elv érvényesül, és a gyakran loká-
lisan adminisztrált segélyek igénybe vevői ki vannak téve a társadalmi megbélyegződésnek 
(stigmatizálódásnak), ami a munkára való ösztönzés tudatosan alkalmazott tradicionális 
liberális technikája.79 Ugyanakkor a magasabb jövedelmű csoportok esetében az állam ösz-
tönzi a piaci megoldások igénybevételét.80 A társadalombiztosítási programok ebben a re-
zsimben csak minimális juttatásokat biztosítanak, ezért a középrétegek jelentős mértékben 
a kiegészítő, illetve magánbiztosításra támaszkodnak.81 Ez Esping-Andersen szerint „duális 
társadalmat” hoz létre, amelyben az alacsonyabb jövedelmű háztartások tagjai másodrendű 
jóléti állampolgárokká fokozódnak le, és ők a jóléti államtól függenek, míg a többség a piac 
által differenciált jóléti szolgáltatásokat vesz igénybe, ezért a fennálló jóléti programok 
mögött álló politikai támogatottság gyenge, így paradox módon a jóléti állam elleni táma-
dások az alacsony kiadással rendelkező liberális rezsimben lehetnek a leghatásosabbak.82

2.1.2. A konzervatív-korporativista modell

A másik modell a konzervatív-korporativista modell. Ez a típus a szociális jogokat a munka-
teljesítményhez, a foglalkoztatottsághoz és ezáltal a befizetésekhez köti.83 E rendszerben 

71 Muzslay 1989, idézi Klicsu 2012, 109., 2. lj.
72 Klicsu 2012,109.
73 Klicsu 2012, 109.
74 Klicsu 2012, 109.
75 Nozick 1998, 157., idézi Kardos 2003e, 35.
76 Balogh 2011, 304.
77 Balogh 2011, 304.
78 Csaba–Tóth 1999, 18.
79 Csaba–Tóth 1999, 18.
80 Csaba–Tóth 1999, 18.
81 Csaba–Tóth 1999, 18.
82 Lásd Esping-Andersen 2006, 16. Esping-Andersent idézi Csaba–Tóth 1999, 18–19.
83 Balogh 2011, 305.
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az állam részéről mint központi feladat a társadalombiztosítás működőképességének fenn-
tartása áll, de helyet kapnak az egyházak is a szociális biztonság garantálásában csakúgy, 
mint a hagyományos család.84

A konzervatív rezsimekben a közösségi jóléti programok jóval kiterjedtebbek, és maga-
sabb juttatást biztosítanak, mint a liberális jóléti államban, ezért a magánbiztosítás és a mun-
kahelyi programok szerepe inkább marginális.85 Az ilyen rendszerben a társadalombiztosítás 
játssza a központi szerepet, ahol a jogosultságok a foglalkozás, a társadalmi státusz szerint 
erősen differenciáltak, és ezért az alacsonyabb jövedelműek javára történő újraelosztás csak 
korlátozottan valósul meg.86 Ez a differenciálás megmutatkozik abban is, hogy a kötelező 
biztosítási programok gyakran az egyes foglalkozási csoportok szerint szegregáltak.87 
A konzervatív rezsimekben az adókból finanszírozott jóléti programokban az egyházak 
részvétele is jelentős.88 A konzervatív ideológiai örökséget és a kereszténydemokrata ihletésű 
jólétiállam-felfogást tükrözi a családnak szánt speciális szerep is a jövedelemfenntartásban, 
amely a tradicionális egykeresős családmodellnek felel meg.89 Esping-Andersen a kontinen-
tális európai jóléti államok csoportjában véli felfedezni a konzervatív rezsim intézményi 
jegyeit, úgymint Németországban, Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban.90

2.1.3. A szociáldemokrata modell

A konzervatív rezsimtől eltérő módon valósul meg az állam domináns szerepe a szociálde-
mokrata rendszerben.91 Ebben az úgynevezett szociáldemokrata modellben – amely leginkább 
a skandináv országokra jellemző,92 ezért skandináv modellnek is nevezik93 – állampolgári 
jogon mindenkinek egyenlő mértékű juttatás jár a hozzájárulás mértékétől vagy az eddigi 
teljesítménytől, jövedelemtől függetlenül.94 Ebben a modellben a piaci viszonyoktól való 
magasabb szintű eltérítés és a szociális alapbiztosítás mellett a társadalmi egyenlőtlenségek 
talán legkorlátozottabb volta a jellemző.95 E modell a szociális juttatások dimenziójában 
kiszorítja a piacot, de nem a közösség megőrzése, hanem az egyéni függetlenség garantá-
lása a cél.96

Ebben a modellben kiterjedt állampolgári alapon definiált jogosultságok jellemzőek, 
illetve (közel) univerzális egységes összegű transzferek (például univerzális alapnyugdíj) 
egészülnek ki a jövedelemtől függő társadalombiztosítási juttatásokkal.97 A jóléti progra-

84 Balogh 2011, 305. 
85 Csaba–Tóth 1999, 19. 
86 Csaba–Tóth 1999, 19.
87 Csaba–Tóth 1999, 19. 
88 Csaba–Tóth 1999, 19.
89 Csaba–Tóth 1999, 19.
90 Esping-Andersen 2006, 19.
91 Csaba–Tóth 1999, 19.
92 Csaba–Tóth 1999, 20.
93 Szamel–Balázs–Gajduschek–Koi 2011, 29.
94 Balogh 2011, 305.
95 Szamel–Balázs–Gajduschek–Koi 2011, 29.
96 Balogh 2011, 305.
97 Csaba–Tóth 1999, 19.



23Elméleti alapvetések, jog- és eszmetörténeti kialakulás 

23 KORREKTÚRAPÉLDÁNY

mok „ernyője” egységesen kiterjed a lakosság egészére, ideértve a középosztályokat is.98 
Ebben a modellben valósul meg leginkább az egyén piacnak való kiszolgáltatottságának 
felszámolása, ugyanakkor ez a rezsim a nők „emancipálásának” szociáldemokrata programját 
követve csökkenti a tradicionális családtól való függőséget is, egyebek mellett a gyermek-
vállalás és -nevelés költségeinek részleges társadalmasításával.99

2.2. Alkotmányjogi modellek

A szociális jogok fejlődéstörténetéből, a szociális ellátás különböző politikai modelljeiből 
két alkotmányjogi modell körvonalai rajzolódnak ki azon az alapon, hogy kellenek-e az al-
kotmányba szociális jogok, helyes-e, ha a szociális biztonság alkotmányi védelem alatt áll.100

Az egyik elképzelés szerint az alkotmányba nem kellenek szociális jogok, illetve ha 
vannak, azok nem teremthetnek alanyi jogosultságot.101 Ha az állam a szociális juttatások 
nyújtása felől dönt, azt törvényben vagy más jogszabályban, de ne az alkotmányban rögzít-
se.102 Az alkotmányból csak a minimumok biztosítása következik, nem több. Ha az állam 
ezen túlmenne, s a törvényhozás által megadott alanyi jogosultságok védelmét bevonná 
az alkotmány védelmi körébe, azaz az alapjogi védelem a szociális jogokra is kiterjedne, 
akkor – adott esetben – a kormányzatot megoldhatatlan feladat elé állítaná.103 Romló gazdaság-
ban (ezt megállítandó) a kormányzat visszavesz a korábban biztosított jogokból.104 Márpedig 
ha e jogok alkotmányos védelem alatt állnak, a visszalépéssel devalválódik az alkotmány.105 
Ha pedig a kormányzat az alkotmány szerint cselekszik, vagy az alkotmányvédelem a visz-
szavételt megakadályozza, az könnyen „államcsődhöz” vezet.106 A szociális jogokkal ezért 
„nagyon óvatosnak kell lenni”, s biztosabb az, hogy a klasszikus szabadságjogok követke-
zetes érvényesítése mellett a szociális jogok terepe a gazdaságpolitikáé, a szociálpolitikáé, 
a foglalkoztatáspolitikáé stb., de alapvetően nem az alkotmányvédelemé.107 A szociális jo-
gok kiterjesztésével növekednek az állami feladatok, nő a bürokrácia, s mindamellett, hogy 
ez többe kerül, minél nagyobb az állam, annál kevesebb a tere a társadalomnak, csökken 
a szabadság.108 A szociális jogok széles köre azt eredményezi, hogy a polgárok függőségi 
viszonyba kerülnek az állammal, kiszolgáltatottá válnak az állam jóléti juttatásainak.109

Ralph Dahrendorf szerint a jóléti juttatások szélesítése csökkenti a hatékonyságot, míg 
az a szemlélet, hogy „az ember csak magára számíthat”, kifejezetten ösztönzi a versenyt, 
a gazdaság teljesítőképességét.110

98 Csaba–Tóth 1999, 19.
99 Csaba–Tóth 1999, 19.
100 Balogh 2011, 305.
101 Balogh 2011, 305.
102 Balogh 2011, 305.
103 Balogh 2011, 305.
104 Balogh 2011, 305.
105 Balogh 2011, 305.
106 Balogh 2011, 305.
107 Balogh 2011, 305.
108 Balogh 2011, 305.
109 Balogh 2011, 305–306.
110 Dahrendorf 1994, 112., idézi Balogh 2011, 306.
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Az alapjogvédelem kiterjesztése a szociális jogok terepére magában hordja továbbá azt 
a veszélyt, hogy elméletileg a szabadságjogok a szociális jogok érvényesülése érdekében is 
korlátozhatóvá válnak,111 ami mint további negatív hatás immár a klasszikus szabadságjogok 
védelmi szintjének csökkenésével is járhat.112 A szociális jogok alkotmányi védelmének 
tehát alacsonyabbnak kell lenni, mint a szabadságjogokénak.113

A másik modell értelmében a klasszikus szabadságjogok (a polgári és politikai jogok), 
valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogok feltételezik egymást.114 Az egyén életében 
a szociális biztonság épp olyan fontos, hogy például véleményét szabadon kifejezhesse, ezért 
az első és második generációs jogok oszthatatlanok, e két jogcsoport együttes érvényesülése 
az emberi minőség része.115 Ezen nézet szerint – ahogy a klasszikus szabadságjogok nem 
szétszórt garanciák összessége, hanem egy egységes értékrendszer, amelynek központjá-
ban az egyén személyiségének, autonómiájának védelme áll, úgy – a társadalom se csupán 
individuumok tetszőleges halmaza, hanem feltételezhető, hogy közösség is egyben (tovább-
menve morális közösség), s mint ilyenben a szolidaritás valamilyen formája is jelen van.116 
A szociális jogok érvényesíthetőségének nagyobb tere növeli a társadalom tagjainak egy-
másért viselt felelősségét, de az épp kedvező pozícióban lévők (mögöttes) biztonságát is.117

E mögöttes biztonság hasznosságának tagadása (kontraproduktív voltának igazolása) 
jelenik meg a következő idézetben: „az amerikaiak nem szeretik a szociális jogosultság 
fogalmát, mert az lejáratja az egyének igényét arra, hogy segítséget kapjanak a közösség-
től. Az Egyesült Államokban a társadalmi és területi mobilitás, a piac diktálta »patkány-
versenyben« nyújtott teljesítményen alapuló gazdasági növekedés, azaz a »szabad határ« 
biztosítja az egyén számára az előrelépést, azt, hogy egyre többet keressen.”118

Ám nem is kizárólag a támogatásról (különösen nem öncélú támogatásról) van szó, 
sokkal inkább arról, hogy e helyzetből fakadóan megoldást kínáló jogokat kell garantál-
ni.119 Az államnak olyan szabályokat kell hoznia, amelyek hatékony védelmet jelentenek 
a szociális ellehetetlenülés ellen, a szociálisan kiszolgáltatott helyzetbe kerülőknek pedig 
olyan szociális ellátást kell garantálnia, amely az emberi méltóság megvalósulásához el-
engedhetetlen. E nézet szerint a szociális jogok alkotmányba foglalható jogok.120 Az állam 
ezek érvényesülését elősegítheti az újraelosztás révén, továbbá kötelező biztosítások működ-
tetésével (egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, felelősségbiztosítások), illetve segélyekkel, 
szociális intézményrendszer létrehozásával, a szociálisan ellehetetlenült helyzetbe kerültek 

111 Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint az alapjog-korlátozás szükségességét más alapjog vagy alkotmányos 
elv védelme igazolhatja. Ha a szociális jogok alapjogi védelemben részesülnek, bekerülhetnek az alapjog-
korlátozás rendszerébe úgy is, mint a klasszikus szabadságjogokkal szemben álló mérlegelési szempont.

112 Balogh 2011, 306.
113 Lásd például Sajó 1995a, 341–347. Ezzel szemben a szociális jogok „tagadásának” egyfajta kritikáját lásd 

például Kardos 2003a, 1279.; Balogh 2011, 306.
114 Balogh 2011, 306.
115 Balogh 2011, 306.
116 Balogh 2011, 306.
117 Balogh 2011, 306.
118 Az állami szerep korlátozása a hatékonyság érdekében témája kapcsán idézi Kardos 2003b, 179–187.; 

 Dahrendorf 1994, 112., idézi: Balogh 2011, 307.
119 Balogh 2011, 307.
120 Balogh 2011, 307.
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részére az újrakezdést elősegítő támogatásokkal.121 Ez a nézet hangsúlyt helyez a külön-
böző közösségek (család, egyház, civil szervezetek) segítségére is a szociális biztonság 
garantálásában.122

3. Az alkotmányos védelem problematikája
Jelen fejezetben a szociális jogok alkotmányos védelmével összefüggő elméleti kérdéseket, 
illetve az ezekkel összefüggő problematikát mutatom be. A szociális jogok alapjogi minősé-
gének megítélése ugyanis korántsem egyértelmű.123 A jogirodalomban meglehetősen eltérő 
álláspontok alakultak ki a szociális jogok alkotmányos szabályozásának szükségességét, 
alapjogi státuszának értelmezését, illetve kívánatos irányának meghatározását illetően.124

3.1. A szociális jogok alkotmányba foglalásának szükségessége

A gazdasági, szociális és kulturális jogok védelme – a polgári és politikai jogokhoz ha-
sonlóan – a belső jogrendszerekben kezdődött, a szociális jogosultságok elismerése pedig 
különböző formákat öltött.125 A döntő eltérés abban áll, hogy ezek a jogok bekerülnek-e 
az alkotmányba (és ha igen, hogyan126), vagy csupán alacsonyabb szintű jogszabályok te-
remtenek ilyen tárgyú elosztási jogcímeket.127

A szociális jogok tekintetében felmerülő „identitásbeli anomáliák” kapcsán ezért az első 
kérdés, amelyet egyébként valamennyi szerző elemez az az, hogy miért kell, és amennyiben 
kell, milyen alapon kell a szociális jogoknak az alkotmányokba bekerülniük.128

A felhozott érvek között találhatjuk a rendelkezésre álló források elégtelenségére, a jóléti 
jogoknak a klasszikus emberi jogokkal való összeegyeztethetetlenségére vagy a szociális 
jogok jogi megfogalmazásának nehézkességére vonatkozó érveket.129

Balogh Zsolt a szociális jogok „alkotmányi kezelésének” kiindulópontjai kapcsán két, 
egymással szemben álló álláspontot különböztet meg: az egyik a szociális jogok „alkotmá-
nyi tagadása”, a másik pedig ezzel szemben az az álláspont, amely komoly feladatot szán 
a szociális jogok alkotmányi szerepeltetésének.130 A megkülönböztetés alapja az alanyi jog 
kérdésével és a gazdaság mindenkori teljesítőképességével van összefüggésben.131

Míg az előző jogfelfogás az állami szerepvállalás minimálisra csökkentésével a szabad 
gazdaságot (s egyben az ezáltal kialakuló szelekciót is) védi, óv az állam terjeszkedésétől, 
a bürokráciától, addig az utóbbi felfogás a társadalmi szolidaritás hangsúlyozásával egy 

121 Balogh 2011, 307.
122 Balogh 2011, 307.
123 Kiss Gy. 2010, 69.
124 Juhász 2009a, 2581.
125 Kardos 2003e, 36.
126 Ez utóbbi kérdéssel a 3.2. alfejezetben foglalkozunk.
127 Kardos 2003e, 36.
128 Kiss Gy. 2010, 119.
129 Juhász 1996, 38.
130 Balogh 2006, 25.
131 Farkas 2011, 81.
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„régi-új” identitás lehetőségét csillantja meg.132 Balogh rámutat arra, hogy e két felfogás 
kapcsán nemcsak jogkérdésekről van szó, hanem tágabban, a társadalomról, az államról 
alkotott elképzeléseinken át az embertársainkkal kapcsolatos kötelezettségeinkről alkotott 
felfogásbeli különbségekről is.133

Sári János is úgy véli, hogy a szociális jogok alkotmányba foglalását illető érvek 
és ellenérvek mellett – pontosabban azon túl – egyfajta értékválasztásról van szó: arról, 
hogy elfogadjuk-e a szociális jogok „üzenetét”, nevezetesen azt, hogy az egyénnek, az ál-
lampolgárnak kötelességei (is) vannak a közösséggel, az állammal szemben.134 Mindehhez 
azonban politikai támogatottságra van szükség, amely általában véve meglehetősen cse-
kély.135 Szigeti Péter szerint meggyőző egyértelműséggel sem gazdaságelméletileg, sem 
jogelméletileg, sem pedig a politikai pozíciók szerint nem dönthetőek el a szociális jogok 
tartalmi és terjedelmi kérdései.136

A szociális jogok alkotmányba foglalásának szükségességéről éles vita bontakozott 
ki az 1990-es  években a magyar jogirodalomban, elsősorban Juhász Gábor és Sajó András 
között. Már alapvetően a szociális jogok fogalmi körének meghatározásában sincs egyetértés 
köztük. Ahogy arra a fogalmi alapvetésekről szóló 1. fejezetben is utaltam,137 Juhász Gábor 
amikor szociális jogokról ír, azokon csak az egészségügyi és szociális ellátáshoz való jogot 
érti,138 Sajó András ugyanakkor a szociális jogoknak egy tágabb felfogását vallja, amelybe 
beletartoznak a munkával kapcsolatos jogok is, beleértve esetenként a munkavállalási jogot 
és a méltányos bérezést is, amelyből az államnak alkotmányos kötelezettsége is származna 
a teljes foglalkoztatás és a bérminimumok biztosítására.139

A külföldi alkotmányok szociális jogokkal kapcsolatos szabályozási modelljeiből 
önmagában sem a szociális jogok egyértelmű alkotmányba foglalásának szükségessége, 
sem annak tagadása nem következik. Az államok jelentős részének alkotmányai ugyanis 
kétségtelenül tartalmaznak – valamilyen formában – szociális jellegű rendelkezéseket,140 
ugyanakkor az államok egy része esetében az alkotmány nem tartalmaz sem szociális 
 elkötelezettséget kimondó általános szabályt, sem szociális jogokat, mint például az Egye-
sült Államok alkotmánya.141

132 Balogh 2006, 25.
133 Balogh 2006, 25.
134 Sári 1997, 220.
135 Juhász 2009b, 309.
136 Szigeti 2001, 260.
137 Lásd az A szociális jogok körének meghatározása – definíciós problémák című fejezetet.
138 Juhász 1996, 29. Ezzel lényegében azonos felfogást követ Farkas Zsuzsanna is, aki a szociális jogok két nagy 

területét különbözteti meg: a lelki és testi egészséghez való jog, valamint a szociális biztonsághoz való jog. 
Farkas 2011, 84.

139 Sajó 1997, 70.
140 Az európai alkotmányok szociális jogi rendelkezéseit lásd legújabban angolul. Forrás: http://socialprotection-

humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_com-
pendium.pdf (Letöltés ideje: 2018. 01. 13.)

141 Kardos 2003e, 38. Farkas Zsuzsanna ebbe a körbe sorolja Nagy-Britanniát is, ám mivel Anglia köztudottan 
nem rendelkezik írott alkotmánnyal (lásd Trócsányi–Badó 2005, 263.), álláspontom szerint célszerűbb 
lenne ezt külön kategóriába sorolni.

http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_compendium.pdf
http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_compendium.pdf
http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_compendium.pdf
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Megjegyzem, hogy önmagában még az egységes külföldi gyakorlatból sem következnek 
konkluzív érvek egy adott jogintézmény szabályozásának szükségességére vagy éppen-
séggel elvetésére. E tekintetben – mutatis mutandis – osztom Alkotmánybíróságunk azon 
megállapítását, miszerint „[…] – elismerve, hogy egy szabályozási megoldás megítéléséhez 
segítséget jelenthet a külföldi tapasztalatok figyelembevétele is – az Alkotmánybíróság nem 
tekintheti meghatározónak önmagában valamely külföldi ország példáját az Alkotmánnyal 
(Alaptörvénnyel) való összhang vizsgálata kérdésében. […] önmagában az a tény, hogy egy 
jogintézmény, szabályozási megoldás egy vagy több külföldi (akár európai demokratikus) 
országban létezik, az Alaptörvénnyel való összhang megítélése szempontjából nem bír döntő 
jelentőséggel, így Magyarország Alaptörvényében biztosított jog korlátozásának elégséges 
indoka sem lehet.”142 Ezt mutatis mutandis az alkotmányi szabályozás indokoltsága kapcsán 
is érvényesnek tartom, azaz önmagában az a tény, hogy egy szabályozási megoldás egy vagy 
több külföldi országban létezik, az alkotmányi szabályozás szükségességének megítélése 
szempontjából nem bír döntő jelentőséggel.

Nézzük a további érveket!

A szociális jogok alkotmányban történő szabályozását ellenzők érveit talán legmarkánsabban 
Cass R. Sunstein foglalta össze. Sunstein szerint a szociális jogok alkotmányba foglalása 
intézményesítené a szabadpiaci működésbe való durva beavatkozást, áttekinthetetlenné 
tenné a gazdasági és politikai prioritások rendszerét, megakadályozná a civil társadalom 
fejlődését, a bíróságokat kikényszeríthetetlen jogokkal összefüggő viták eldöntésére kö-
telezve aláásná a jogrendszer egészének tekintélyét, a gondoskodó állam képének meg-
rajzolásával pedig a társadalomban tovább erősítené az önmagunk megsegítésére való 
képtelenség tudatát.143

Nézzük most ezeket az érveket külön-külön!

Látható, hogy Sunstein érveinek egy része túlmutat az alkotmányjogon, és – ahogy arra 
Balogh Zsolt idézett megállapítása is rámutat – annál jóval tágabban, a társadalomról, az ál-
lamról alkotott elképzeléseinken át az embertársainkkal kapcsolatos kötelezettségeinkről 
alkotott felfogásbeli kérdéseket is érint.144 Ideértem a civil társadalom fejlődésével vagy 
a gondoskodó állam saját tudatunkra gyakorolt negatív hatásaival kapcsolatos érveket.

Ezek az érvek lényegében azt sugallják, hogy míg a szociális jogok törvényi garantá-
lása elfogadható, azok alkotmányba foglalása azért nem szerencsés, mert az alkotmánynak 

142 1/2013. (I. 7.) AB határozat, Indokolás [31]–[32].
143 Juhász 1995, 17., idézi Farkas 2011, 82., 9. lj.; Juhász 1996, 31–32. Juhász e helyütt Cass R. Sunstein Against 

Positive Rights című 1994-es  kéziratára hivatkozik. A tanulmány később magyar nyelven is megjelent: 
 Sunstein 1998, 11–14.

144 Balogh 2006, 25.
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az az egyik fő (jellegadó) célkitűzése, hogy visszatartsa a törvényhozót – és így közvetett 
módon a választókat – a veszedelmes kísértésektől.145 Az alkotmányos jogok elsődlegesen 
az emberi természetből – egyes sajátos társadalompolitikai körülmények között – származó 
aktusok feletti korlátoknak tekintendők.146 A közép-kelet-európai alkotmányok kontextusá-
ban Cass Sunstein azzal érvel, hogy a jóléti jogok alkotmányi szintre emelése elősegítheti 
a jóléti juttatásoktól való függőséget, és „kontraösztönző” lehet az önmagára támaszkodás 
(self-reliance) és az egyéni kezdeményezések terén.147 Ám Sadurski szerint, ha egyszer valaki 
kifejezetten kisilabizálja ezt a magyarázatot, akkor egyből látható, hogy miért valószínűtlen, 
hogy az alkotmányozó ezt a logikát kövesse, tudniillik politikailag szinte lehetetlen vállal-
kozás, mert az alkotmányozótól azt várná el, hogy javasoljon – vagy alkosson meg – olyan 
eszméket, amelyek kifejezetten ellentétesek a hagyományos társadalmi normákkal.148

Ugyanakkor a szociális jogok védelmezői mindezek mellett (mindezekkel szemben) 
azt hangoztatják, hogy az alkotmányos garanciák hiánya a rászorultsági elv mind szélesebb 
körben való alkalmazására, valamint az érdemes és érdemtelen szegények közti különbség-
tevésre csábítana, és ezzel, valamint a jogosultsági feltételeknek és az ellátások mértékének 
diszkrecionális alapon történő elbírálásán keresztül megalázó helyzetek kialakulásához, 
a szegények stigmatizálásához, jelentős csoportok ellátatlanul maradásához, végső soron 
pedig a társadalom végleges kettészakadásához vezetne.149

A következő fontos kérdés, hogy a gazdasági és szociális jogok elhelyezése az alkot-
mányban elvileg összeegyeztethető-e a szabad, demokratikus, piacorientált civil társadalom 
kialakításával.150 Sunstein szerint „a szociális jogok alkotmányba foglalása intézményesítené 
a szabadpiaci működésbe való durva beavatkozást”. Ezzel kapcsolatban azonban felvethető, 
hogy az alkotmány a szociális jogokon kívül is számos olyan rendelkezést tartalmaz, ame-
lyek beavatkozást jelentenek a szabadpiaci működésbe, ezek létjogosultságát azonban – ön-
magában emiatt – mégsem szokták megkérdőjelezni. Így példaként hozható a kisajátítás 
alkotmányi szabálya, amely a piacgazdaság alapját képező magántulajdon legsúlyosabb 
korlátozását valósítja meg. A környezethez való jog vagy az újabban megjelenő fogyasztói 
jogok védelme is ebbe a körbe sorolható.151

145 Sunstein 1993, 35–39., 36., idézi Sadurski 2002, 13., 47. lj.
146 Sadurski 2002, 13.
147 Sunstein 1993, 35–39., 37.; Sunstein 2001, 221–238.; Sadurski 2002, 13., 48. lj.
148 Sadurski 2002, 13.
149 Juhász 1996, 32.
150 Schwartz 1998, 5.
151 Például a magyar Alaptörvénybe 2012. január 1-jével bekerülő GMO-mentes mezőgazdaság követelménye 

kapcsán is felvethető, hogy korlátozza a szabad versenyt, hiszen ezáltal az állam jogszerűen (alkotmányos 
felhatalmazás alapján) avatkozhat be a szabad versenybe, és mondhatja meg, hogy a környezet vagy a fo-
gyasztók érdekeinek védelme miatt mely áruk kerülhetnek a piacra, és mely áruk nem, ahelyett, hogy meg-
várnánk, amíg a piac maga szelektálná ki ezeket a „selejtes” termékeket. (Lásd erről bővebben T. Kovács 2015, 
300–319.) Ez utóbbi felfogással a legnagyobb probléma az, hogy a hibás vagy selejtes termék adott esetben 
visszafordíthatatlan következményekkel is járhat. Vesd össze Kukorelli István párhuzamos indokolásával 
az 1270/B/1997. AB határozathoz. ABH 2000, 713. A párhuzamos indokoláshoz csatlakozott Holló András.
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A szabadpiaci működésbe való beavatkozás kritikája mellett gyakran megfogalmazott 
bírálat, hogy a szociális jogok tartalmának és terjedelmének értelmezése az alkotmány-
bíróságok számára a legnyilvánvalóbb lehetőséget biztosítja arra, hogy beavatkozzanak 
az állam gazdaságpolitikai döntéseinek meghozatalába. Lech Garlicki, híres lengyel jog-
tudós, alkotmánybíró is rámutatott arra, hogy „ha a polgárok szociális jogai korlátozásá-
nak egyik kritériuma a költségvetés bonyolult helyzete, akkor szükségszerűvé válik, hogy 
az alkotmánybíróság gazdasági döntéseket hozzon”.152 Garlicki szerint ugyan a lengyel 
Trybunał a szociális jogok terén a törvényhozó széles körű mérlegelési jogkörét ismerte el, 
ugyanakkor „a szociális igazságosság elve és a szociális jogok »esszenciája« széles körű 
beavatkozási lehetőséget hagynak a Trybunał részére”.153 Nem szabad azonban elfelejteni, 
hogy a lengyel alkotmányban szövegszerűen megtalálható „a szociális igazságosság elve”,154 
amely alapján tehát a beavatkozás alkotmányosan történhet.155

A szociális jogok kikényszeríthetőségével kapcsolatos aggályok nem csak Sunstein 
elméletében jelentek meg. Sadurski is utal arra, hogy a szociális jogok alkotmányból való 
kihagyásának egyik indokaként azt az aggályt szokták felhozni, hogy ez „megfertőzi” 
az alapjogok egész katalógusát a szociális jogok alacsonyabb szintű kikényszeríthetősége 
miatt.156 Sadurski szerint a szociális jogok ugyanis természetüknél fogva kevésbé kikény-
szeríthetőek, ezért jogosan merülhet fel az a félelem, hogy egyes jogok alacsonyabb szintű 
érvényesíthetősége „erodálhatja” a többi alapjog – ideértve a polgári és politikai jogokat – ér-
vényesíthetősége iránti szigorúbb elkötelezettséget.157 Herman Schwartz ugyanakkor teljes 
nonszensznek tartja ezt az érvet, hogy tudniillik ha egyes jogok nem hatékonyak, ezáltal 
a többi jog értéke is degradálódna.158 Schwartz – amerikai alkotmányjogi szemszögből – azt 
állítja, hogy az alkotmányban megjelenő jogoknak nem szükséges bíróság előtt érvénye-
síthetőknek lenniük.159 Egyrészt ott van a politikai érvényesíthetőség, amelyre rendszerint 

152 Garlicki 1994, 37., idézi Sadurski 2002, 12., 43. lj.
153 Garlicki 1998, 55., idézi Sadurski 2002, 12., 44. lj.
154 Lásd a lengyel alkotmány 2. cikkét, miszerint: „A Lengyel Köztársaság demokratikus jogállam, mely alkal-

mazza a szociális igazság elvét.” Fordítás: Trócsányi–Badó 2005, 524.
155 A lengyel alkotmányjog-tudományban a szociális jogokkal kapcsolatos vitákról lásd Drinóczi 2018, 13.
156 Lásd Elster 1993, 169.; 198., idézi Sadurski 2002, 12., 45. lj.
157 Sadurski 2002, 12.
158 Schwartz 1995, 221., idézi Sadurski 2002, 12., 46. lj.
159 Schwartz 1998, 7. Sajó András is hasonló véleményen van. Sajó 1996c, 135. Idézi Drinóczi 2018, 21., 

124. lj. Drinóczi Tímea ezzel szembeállítja Szamel Katalin álláspontját, aki szerint az alanyi közjog magá-
ra az alkotmányra hivatkozással bíróság (esetleg más döntést hozó szerv) előtt közvetlenül érvényesíthető, 
és mindenképpen bírói védelemben részesül. Szamel 2005, 6. Idézi Drinóczi 2018, 21., 124. lj. Drinóczi 
szerint az érvényesíthetőség problematikája azzal függ össze, hogy az alatt csak a (rendes) bíróság előtti ér-
vényesíthetőséget értik. Drinóczi 2018, 20. E helyütt Drinóczi is utal Schwartz idézett tanulmányára, mint 
amely az ecosoc jogok tekintetében a vitát pontosítja azáltal, hogy Schwartz szerint elsősorban a szociális 
jogokról, illetve csak egyes gazdasági jogokról van szó, és a tulajdonhoz való jog tekintetében látszólag nincs 
vita. Emellett az érvényesíthetőség kapcsán Drinóczi utal Robert Alexy az alapjogok közjogi alanyi jogként 
történő felfogására is (sőt azt tovább is fejleszti), amely figyelembe veszi az alkotmány és az alapjogok funk-
cióját. Alexy 2002, idézi Drinóczi 2018, 21., 125. lj.
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hivatkoznak a bíróság önmegtartóztatását hangoztató bírák.160 Másrészt a jogok alkotmányba 
foglalása akkor sem semmitmondó gesztus, ha azok nem érvényesíthetőek bíróság előtt.161 
A költségvetési prioritásokról szóló politikai viták során valószínűleg nagyobb súlya lesz 
annak, amit feltételes jogalkotási felhatalmazásnak értékelünk, mint annak, ami a törvény-
hozás teljes diszkréciójára van bízva.162

Sadurski szerint viszont Schwartz álláspontja azokban az esetekben állja meg a helyét, 
ahol az alkotmányos értékek, a jogállamiság és az alapjogok védelme már jól megalapozott, 
kiépült, és ahol a viták csupán az alapjogok marginális kérdéseit érintik, és nem a lényeges 
tartalmaik értelmezését.163 Azokban a rendszerekben azonban, ahol „egy nihilista tradíció 
került beágyazódásra, az alkotmány puszta dekoratív intézményként történő kezelésével, 
és ahol az alkotmányosság alapvető kérdései, a jogállamiság nem igazán ivódott be a közös-
ség tudatába, bármi, ami aláássa a kormányzat diszkrecionális tevékenysége alkotmányos 
korlátainak szigorú konstrukcióját, azt fenntartásokkal kell kezelni”.164

A magyar jogirodalomban az 1990-es  években a legkonzekvensebben – és legkohe-
rensebben – talán Sajó András érvelt a szociális jogok alkotmányba foglalása ellen. Sajó 
egyik fő ellenérve az volt, hogy ha a jogok arról szólnak, hogy bizonyos „dolgok” megille-
tik az embereket, úgy a szociális jogok föltehetően mindenféle vélt vagy valódi gazdasági 
racionalitásnál erősebbek.165 Sajó szerint jognak a joginfláló szociális demagógia előtti 
időkből származó szolid, értékálló jogokat nevezzük, úgymint a tulajdonhoz vagy a leve-
lezés szabadságához való jogot, vagyis azt, hogy van valamink, amit az állam sem vehet 
el, megtehetünk valamit, akár tetszik az államnak, akár nem.166 A klasszikus, negatív jogok 
esetében az államtól azt várjuk, hogy az alkotmányban, esetleg törvényben meghatározott 
konkrét és kivételes eseteken túl a cselekvési lehetőséget ne korlátozza, az alkotmányos 
jognak ez a jelentése pedig Sajó szerint egyszerűen alkalmazhatatlan a szociális jogok eseté-

160 Lásd Maher v. Roe, 432 U.S. 464, 480 (1977); Schlesinger v. Reservists Comm. to Stop the War, 418 U.S. 208 
(1974); Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 266 (1962) (Frankfurter bíró különvéleménye); Cruzan v. Missouri Dept. 
of Health, 497 U.S. 261, 292 (1990) (Scalia bíró különvéleménye); lásd még Tribe 1988, 1336–1337. „E meg-
jegyzések azt sugallják, hogy nem mindig érvényesíthető az állam tevőleges kötelessége arra, hogy eleget 
tegyen az alapvető emberi szükségleteknek […] amennyiben a tagállami és szövetségi kormányzatok teljes-
séggel lemondanának a betegekről, éhezőkről és szegényekről, és egyik közbenső doktrína sem lenne képes 
megoldást nyújtani. Ez azonban csak egyszerű emlékeztető Marshall főbíró 1827-ben  mondott szavaira, mely 
szerint az a kormány, amely teljességgel elégtelennek bizonyult az állampolgárait megvédeni, elsősorban az ut-
cákon és a szavazófülkékben lesz felelősségre vonva, és ha egyáltalán, csupán másodsorban a bíróságok előtt. 
Ez nem azt jelenti, hogy a kormányzatot nem terheli tevőleges kötelezettség az állampolgáraival szemben azok 
testi túléléséhez szükséges alapszükségleteiből kifolyólag, hanem csak annak tagadása, hogy az összes ilyen 
kötelezettség tökéletesen érvényesíthető az igazságszolgáltatás fórumai előtt.” Schwartz 1998, 7., 10., 16. lj.

161 Schwartz 1998, 7.
162 Schwartz szerint az egészségügyi ellátásról Amerikában zajló vita más hangvételű lenne, ha az egészség-

ügyi ellátást alkotmányos jogként fognánk fel. A kötelezettség puszta kinyilatkoztatása még akkor is fontos 
lenne, ha a bíróságnak nem kellene, vagy nem lenne lehetősége semmit előírnia a törvényhozásnak, mivel 
a jogalkotási kötelezettség tényét és jellegét állapítja meg. Ezek után a törvényhozáson múlik, hogy mérle-
gelje különböző alkotmányos és egyéb kötelezettségeit. Schwartz 1998, 7. Ugyanakkor természetesen nem 
szabad elfeledkezni arról, hogy az USA és az európai államok (így hazánk) alapjogi megközelítése között 
lehetnek (vannak) alapvető eltérések.

163 Sadurski 2002, 12.
164 Sadurski 2002, 13.
165 Sajó 1995b, 6.
166 Sajó 1995b, 6.



31Elméleti alapvetések, jog- és eszmetörténeti kialakulás 

31 KORREKTÚRAPÉLDÁNY

ben, hiszen azok egy része az állammal szembeni követelés, amelyet az államnak tevőleges 
szolgáltatások nyújtásával kellene teljesítenie.167 Sajó szerint tehát a szociális jogok nem 
valódi jogok, hiszen bírói úton nem kényszeríthetők ki, ezért nem is szerencsés jogoknak 
nevezni őket (a bálna és a majom is emlős, még sincs bennük túl sok közös), és ezzel a többi 
jogot is devalválja. A klasszikus negatív jogok az állam be nem avatkozását követelik meg, 
szemben a szociális jogokkal.168 Sajó szerint azzal, hogy az alkotmány ingyenessé tesz egy 
ellátást, feladja az értéksemlegességét, és az osztályuralom fejfájává válik.

Sajóhoz hasonlóan érvel Seymour L. Rubin is: „Amikor polgári és politikai jogokról 
beszélünk, általában az állam tevékenységének korlátozását értjük ezalatt, nem pedig ilyen 
tevékenység előírását. […] Könnyebb megmondani az államnak, hogy nem vethet börtönbe 
embereket tisztességes eljárás nélkül, mintsem azt, hogy biztosítania kell egy minimális, 
de elégséges életszínvonalat. […] Ezek meghaladhatják az állam képességét, vagy olyan 
óriási társadalmi átrendeződést tehetnek szükségessé, […] amely társadalmi, sőt nemzetek 
közötti konfliktusokat válthat ki.”169

Juhász Gábor szerint Sajó a negatív szabadságjogokat eleve a pozitív szabadságo-
kat biztosító jogok fölébe helyezi,170 a szociális jogok megvalósíthatatlanságának mítosza 
pedig többek közt azért igazolatlan, mert középpontjában a magántulajdon szentségének 
szélsőséges – és ideológiailag korántsem semleges – felfogása áll.171 Azt ugyanakkor Juhász 
is elismeri, hogy azzal, hogy a szociális jogok alkotmányba foglalásának szükségességét 
emberi jogi jellegük hangsúlyozásával igyekezett alátámasztani, gondolatmenete erősen ter-
mészetjogiassá, és ezért a jogi és a politikai realitásoktól némiképp elrugaszkodóvá vált.172

Sajó ezen kívül még azt az érvet is felhozza, hogy azzal nem lenne kevesebb Magyar-
országon az ellátás, ha nem lenne benne az alkotmányban.173 Sajónak ezt az állítását a ma-
gyar és a nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják.

Ahogy azt a későbbiekben, a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatáról szóló részben174 
látni fogjuk, a magyar Alkotmánybíróság több mint két évtizedes gyakorlatában a szociális 
tárgyú döntéseit alapvetően nem a szociális biztonságról szóló 70/E. §-ára  alapozta, hanem 
olyan általános rendelkezésekre, mint a jogbiztonság, a szerzett jogok vagy a tulajdonvé-
delem és a diszkrimináció tilalma.

Ami a nemzetközi tapasztalatokat illeti, Kardos Gábor szerint nyilvánvaló, hogy 
nem ott a legmagasabb az életszínvonal, ahol a gazdasági, szociális és kulturális jogok 
az alkotmányban szerepelnek: a német alaptörvényben ugyanis nincsenek benne, viszont 

167 Sajó 1995b, 6.
168 Ezt az álláspontot képviselte sokáig a német Szövetségi Alkotmánybíróság is, hogy tudniillik az alapvető 

jogokat kezdetben csak az állammal szembeni negatív védelemként értelmezte, és nem egy meghatározott 
állami cselekvésre irányuló pozitív jogként, és ennek megfelelően a megélhetési minimumot is a kezdetekben 
csupán negatív jogként kezelte. Lásd a II. részben a német alkotmánybíróság gyakorlatáról szóló 1.3. alfeje-
zetben.

169 Rubin 1986. Idézi Schwartz 1998, 5.
170 Juhász 1996, 32.
171 Juhász 1996, 44.
172 Juhász 1996, 44.
173 Sajó 1995b, 7–8.
174 Lásd II. rész 1.1.1. szakasz.
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belefoglalták ezeket a görög alkotmányba.175 Wojciech Sadurski is azt hangsúlyozza, hogy 
a szociális jogok alkotmányba foglalásával szembeni érvek nem a jóléti politika elvetésén 
alapultak.176 A kiindulópont, hogy nem következik a jóléti politika támogatásából a szociális 
jogok alkotmányi szintre emelésének pártolása, a kettő non sequitur.177

A németek mellett példaként még utalni szoktak a legfejlettebb és legnagyvonalúbb 
jóléti rendszerrel rendelkező országokra is, mint például a skandináv országok, Ausztrália 
és Új-Zéland. Ugyanakkor ez a megállapítás a skandináv országok esetében nem teljesen 
pontos, az északi alkotmányok ugyanis tartalmaznak néhány szociális jogot, különösen 
a munkához való jogot és a teljes foglalkoztatottság iránti elkötelezettséget, de összességé-
ben ezek nem kimerítőek, és nem járnak együtt a szociális állam klauzulájával.178 Ez rész-
ben azzal a ténnyel magyarázható, hogy ezek a 19. század első feléből származnak (a svéd 
1974-es  Instrument of Governmentet kivéve), noha ezeket azóta többször is módosították.179 
Ahogy az egyik jogtudós megjegyzi: „ezek az alkotmányok fenntartották az elfogadásuk 
liberális karakterét”.180

Ez arra szolgál, hogy megcáfolja azt a kifogást, hogy azok, akik ellenzik az alkotmá-
nyos szociális jogokat, azok jólétellenesek (anti-welfare).181 Egyes jogtudósok állítása szerint 
kifejezetten fordított viszony áll fenn a szociális jogok alkotmánybeli rögzítése és a jóléti 
biztonsági háló megléte között.182 Ulrich Preuss például a közép-kelet-európai országok 
alkotmányai kapcsán megjegyzi: „feltűnő, hogy számos alkotmány ígérete – akár állam-
célként, akár szociális jogként – fordított arányban növekszik azzal, hogy az adott ország 
mennyire képes és kész a jóléti államot megteremteni”.183

A gyakorlat tehát a világban azt mutatja, hogy nincs szoros összefüggés aközött, hogy 
mennyire nagyvonalú egy alkotmány szociális jogi katalógusa, és aközött, hogy mennyire 
bőkezű az adott ország szociálpolitikája.184

A szociális jogok alkotmányos szabályozását ellenzők egy része azért is aggódik, hogy 
ha egyszer egy jóléti jogosultságot beleírnak az alkotmányba, még ha nem kikényszeríthető 
rendelkezésként is, akkor onnantól semmi sem akadályozza már meg az alkotmánybírósá-
gokat, hogy felülvizsgálják a kormány politikáját vagy egy új jogszabályt ennek a rendel-
kezésnek a megfelelősége szempontjából.185

175 Kardos 1996, 24. Kardos szerint az inklúzió mindenütt alapvetően ideológiai értékek (kereszténydemokrata, 
kommunista, szociáldemokrata, baloldali liberális) mentén, illetve azok együttes hatására történt. Ez utóbbi 
eszmeáramlat esetében jól látható az elmozdulás az eredeti felfogástól a – lehetőleg így is minimális – állami 
intervenció elfogadása felé.

176 Ennek átfogó áttekintését lásd Osiatynski 1994, 26., 111., 138–145., idézi Sadurski 2002, 10., 35. lj.
177 Sadurski 2002, 10.
178 Sadurski 2002, 10.
179 Sadurski 2002, 10.
180 Lásd Katrougalos 1995, 294., idézi Sadurski 2002, 10., 36. lj. A témáról legújabban lásd Wojtyczek 2016. 

E kötet alapján a szociális jogok nemzeti alkotmányjogi jellemzőinek bemutatását lásd Drinóczi 2018, 9–15. 
A kötet Magyarországra vonatkozó fejezetét Drinóczi Tímea és Juhász Gábor írta. Lásd Drinóczi–Juhász 
2016, 171–206.

181 Sadurski 2002, 10.
182 Sadurski 2002, 10.
183 Preuss 1995, 95., 103.; lásd még Elster 1996, 347., idézi Sadurski 2002, 10., 37. lj.
184 Sadurski 2002, 10.
185 Sadurski 2002, 10.
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Ulrich Preuss megjegyzi, hogy mind a szociális jogok, mind az államcélok (ha az al-
kotmányba bele lettek foglalva) a demokratikus hatalommal rendelkező parlamenttel szem-
ben (annak rovására) erősítik a másik két hatalmi ágat. Így egyrészt növelik a végrehajtó 
hatalmat, amelynek rendelkezésére állnak erőforrások, hogy megtervezzen és végrehajtson 
meghatározott politikákat, másrészt – ugyancsak a törvényhozás rovására – erősítik a bí-
róságok hatalmát, amelyek a végleges döntést hozzák meg a kormányzat alkotmányos 
kötelezettségéről.186 Sadurski szerint talán a legmeggyőzőbb kritikája ennek a hatalom-
transzfernek (transfer of powers) a törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól a bírói hatalom 
felé Sajó András tanulmányában jelent meg.187

A magyar Alkotmánybíróságnak a Bokros-csomag anyasági, családi stb. ellátásait 
megsemmisítő döntéseihez hasonlóan Lengyelországban a lengyel Trybunał Konstytucyjny 
felülvizsgálatának lehetősége az új alkotmányt illetően, amely széles kirakatát tartalmazza 
a programjellegű (programmatic) szociális jogoknak, néhány jogtudóst ahhoz a félelem-
hez vezetett, hogy a Trybunał belekeveredik a „politikacsinálásba” (policy-making). Jerzy 
Ciemniewski, híres lengyel alkotmányjogász arra figyelmeztetett, hogy ha a Trybunał felül-
vizsgálati hatáskört kezd gyakorolni meghatározott szociális alkotmányi normák alapján, 
akkor nagyon veszélyes útra tévedünk, mert összekeverednek a hatalmi ágak különböző 
szerepei és funkciói, és ezáltal e szervek által viselt felelősség természete és terjedelme.188

Juhász Gábor szerint annak megítélése, hogy a szociális jogok alkotmányba valók-e, 
döntően attól függ, hogy azokat az emberi, illetve az állampolgári jogok részének tekint-
jük-e, vagy sem.189

Juhász Gábor nagyon precízen fogalmazta meg a kérdést, hiszen meglátásom szerint 
is egy „jog” alkotmányi szintre emelésére „döntően” – de nem kizárólagosan – akkor kerül 
sor, ha azt emberi vagy állampolgári jognak tekintjük. Nyilvánvaló, hogy ezt az állítást Ju-
hász a szociális jogokra, és nem általánosságban fogalmazta meg, hiszen általánosságban 
egy alkotmányba nem csak emberi és állampolgári jogok kerülhetnek be, és vice versa: 
attól, hogy valami bekerült egy alkotmányba, nem biztos, hogy alapjogi minőséget is kap, 
tudniillik egy szabály nem feltétlenül csak akkor/azért kerülhet bele az alkotmányba, hogy 
alapjogként definiálják. Álláspontom szerint tehát az egy további kérdés, hogy ha a szociá-
lis „jogok” bekerülnek az alkotmányba, akkor azok valóban alapjogi minőséget élveznek-e 
(vagy egyáltalán kell-e élvezniük).

Az alkotmány normarendszere ugyanis nem homogén: lehetnek benne államcélt meg-
határozó rendelkezések, alkotmányos jogok, alapjogok, alanyi jogok.

Önmagában attól, hogy valamit „jogként” fogalmaznak meg egy alkotmányban, még 
egyáltalán nem biztos, hogy valódi alapjogként el is ismerik: lásd például a környezethez 
vagy az egészséghez való jogot, vagy az Alaptörvényben a „fogyasztók jogait”, amelyekről 

186 Preuss 1995, 101.; Osiatynski 1996, 233., 262–269.; Rapaczynski 1993, 107–108., idézi Sadurski 2002, 
11., 39. lj.

187 Sajó 1996b, 31–41., hivatkozik rá Sadurski 2002, 11., 40. lj.
188 Ciemniewski 1996, 41., idézi Sadurski 2002, 12., 42. lj.
189 Juhász 1996, 33.
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az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem alapjog, hanem csupán állami kötelezettség.190 
Álláspontom szerint a szociális jogokat nem csak azért, illetve abban az esetben érdemes 
és szükségszerű alkotmányba foglalni, ha arra az állampolgár egyéni jogérvényesítés kere-
tében alanyi jogot alapíthat, sőt még az sem feltétlenül szükségszerű, hogy az állampolgár 
a norma alkotmányosságát alkotmánybíróság előtt megtámadhatja.191

A szociális jogok érvényesíthetősége kapcsán az egyéni alapjogi érvényesítés mellett 
tehát a normakontroll lehetőségét is célszerű figyelembe venni. Azt pedig általában az al-
kotmánybíróságok döntik el, hogy a szociális jogokat milyen felfogásban érvényesítik.192 
Így az alkotmánybíróságokon múlik, hogy az alkotmányból közvetlenül egy konkrét ellátás 
formáját, esetleg annak mértékét és feltételeit is levezetik-e, vagyis hogy keletkezik-e po-
zitív szolgáltatásokra igény közvetlenül és automatikusan az alkotmányból anélkül, hogy 
annak mértékét, feltételeit, forrását a törvényhozó meghatározná.193

Vagyis amellett, hogy szoros korreláció van a szociális jogok alkotmányba foglalá-
sának szükségessége és alapjogi minőségének elismerése között, annak megítélése, hogy 
a szociális jogok alkotmányba foglalásának indokoltsága fennáll-e, nem kizárólag attól 
függ, hogy ezek a jogok valódi alapjogoknak tekinthetők-e (bár kétségtelenül a kettő nem 
is választható el egymástól teljesen). Ezért didaktikailag ez utóbbi kérdést külön, a követ-
kező alfejezetben vizsgálom.

Ehhez még a magam részéről azt is hozzátenném, hogy saját alkotmányjogászi sze-
repfelfogásom szerint annak megítélése, hogy mi kerüljön bele egy alkotmányba, nem 
(döntően) egy alkotmányjogász feladata, hanem alapvetően a politikáé. Ez nem is lehet 

190 A 3215/2013. (XII. 2.) AB határozat rámutatott arra, hogy az Alaptörvény a fogyasztók jogainak védelmét 
állami kötelezettségként határozza meg. E rendelkezéssel összefüggésben az Alkotmánybíróság 3175/2013. 
(X. 9.) AB határozatában megállapította, hogy „[a]z Alaptörvény megalkotására tett törvényjavaslatnak 
a szóban forgó rendelkezéshez fűzött indokolása is kifejezésre juttatta, hogy a gazdasági verseny tételének 
megfogalmazása mellett az alkotmányozó egyben a versenynek a közjó általi ésszerű korlátozását is rögzí-
teni kívánta. Erre utal a verseny »tisztességes« jelzője, az erőfölénnyel való visszaéléssel szembeni állami 
fellépésre és a fogyasztók jogainak állami védelmére történő utalás. A szerződéseken, mint jogi kereteken 
keresztül megvalósuló gazdasági verseny fogyasztóvédelmi célú korlátozásának alkotmányos alapjait teremtette 
meg az Alaptörvény M) cikkének (2) bekezdése, anélkül azonban, hogy konkrét fogyasztói jogosultságokat 
megfogalmazott volna.” (Indokolás [10])

191 Drinóczi Tímea ugyanakkor rámutat arra, hogy az olasz irodalom az alapjogok megítélésével kapcsolatban 
a bíróság előtti érvényesíthetőségből indul ki, ami következtében nincsen egyetértés abban, hogy egy adott 
szociális jog alapjog-e, vagy sem. Ferrari 2016, 216. Idézi Drinóczi 2018, 12., 74. lj.

 A jelenlegi magyar alkotmányos berendezkedésünkben ugyan az egyén alkotmányjogi panasszal csak 
Alaptörvényben biztosított jogára hivatkozva támadhat meg egy jogi normát vagy egy bírói ítéletet – lásd 
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdés és a 27. § rendelkezéseit –, ám a bí-
rósági eljárás során a bírót már nem kötik ilyen korlátok, ő az Alaptörvény bármely rendelkezésére alapozva 
is megtámadhat egy jogszabályt. Lásd az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 25. §. Nem be-
szélve az ombudsmanról, aki ugyancsak az Alaptörvény bármely – nem csupán alapjogi – rendelkezéseire 
hivatkozva indíthat vizsgálatot alkotmányos visszásság észlelése esetén. Jó példa erre a magyar Alaptörvény 
átmeneti rendelkezéseivel összefüggésben benyújtott indítvány, amelyet a jogállamiság sérelmére – és nem 
valamely egyén alapvető jogainak sérelmére – hivatkozással nyújtott be az ombudsman. Lásd 45/2012. 
(XII. 29.) AB határozat, ABH 2012, 347.

192 Vesd össze Kiss Gy. 2010, 119. Az alkotmány szociális rendelkezéseinek nem megfelelő ellátás biztosítása 
esetében az alkotmánybíróság akár mulasztásos alkotmánysértést is megállapíthat, és kötelezheti a jogalkotót 
az alaptörvénynek megfelelő jogszabályok megalkotására.

193 Vesd össze Sólyom 2001b, 661.
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másként az alkotmány politikai karaktere miatt.194 Az alkotmányba bekerülő jogok ugyanis 
az éppen aktuálissá váló és kiemelkedően fontos társadalmi igényektől függenek.195 Amikor 
nem volt biztosítva az egyén megfelelő szabadsága, akkor megjelentek a szabadságjogok 
mint első generációs jogok; majd amikor a szociális rászorultság társadalmi méreteket 
öltött, megjelentek a második generációs jogok stb. stb. Ha (kizárólag) a(z) (alkotmány)
jogászok határoznák meg, hogy mi kerüljön az alkotmányba, az inkább lenne „jurisztokrá-
cia”, mintsem demokrácia.196 Ezért az én alkotmányjogászi szerepfelfogásomhoz közelebb 
áll annak meghatározása, hogy ha az alkotmányozó valamit beleírt az alkotmányba (vagy 
éppenséggel kihagyott az alkotmányból), akkor azt hogyan kell értelmezni.

Ezt támasztja alá Juhász Gábor is, aki ugyancsak utal arra, hogy a szociális jogok 
alkotmányba foglalásának szükségességéről folytatandó viták elsősorban nem jogi, hanem 
politikai jellegűek, a különböző alternatívák közti választás elsősorban politikai elhatározás 
függvénye.197 Az alkotmány multifunkcionális jellegéből adódóan az alapvető jogok sza-
bályozása több ponton is nyitott a politikai és ezáltal az ideológiai szféra felé: ezen a pon-
ton a formális jogászi gondolkodás kereteit már szétfeszítik a „primérebb etikai értékelés 
szempontjai”.198 Ez egyben azt mutatja, hogy a szociális jogok alkotmányos szabályozása 
körüli dilemmák feloldására önmagában a jog sem képes, s az ezt tagadó állítás legfeljebb 
a mögöttes politikai szándékok elleplezésére szolgálhat.199

Juhász Gábor szerint a szociális jogoknak az alkotmányokba morális igazoltságuk 
okán kell bekerülniük, az emberi jogok ugyanis definíciójuk szerint minden embert min-
denki mással szemben megillető olyan morális jogok, amelyek az emberi létezés feltételei-
nek biztosításához szükségesek.200 Juhász tehát a moralista felfogásból indul ki, miszerint 
az emberi jogok mint morális jogok jelennek meg, az emberi jogok (az alapjogok) esetén 
nem is igazán jogi fogalmakról van szó, hanem erkölcsi, etikai kategóriákról, amelyek 
értékrendszert közvetítenek, a jogok célja pedig az egyén életének, méltóságának, autonó-
miájának védelme.201 Ezeknek az értékeknek a felismerése vezetett odáig, hogy védelmét 
az alkotmányban kell rögzíteni.202

Sajó András szerint nem is minden az emberi léthez alapvető feltételről igazolható, 
hogy az emberi jog, hanem az emberi állapot univerzalizálható alapfeltételeiről, amelyek 
a méltóságteli – azaz autonóm, szabad választásokból álló – életnek nem egyszerűen külső 
feltételei, mint az oxigén a légzésnek, hanem annak alkotóelemei.203 Sajó szerint ezért attól, 

194 Ugyanakkor az már egy másik kérdés, hogy a politikának mely tényezőket kell(ene) figyelembe vennie az al-
kotmányozás során.

195 Szigeti Péter is utal arra, hogy az alkotmányba foglalás – ami részben hagyományok kérdése is – állásfoglalás 
arról, hogy milyen értékeket tart a legfontosabbnak az alkotmányozó. Szigeti 2001, 261.

196 A jurisztokrácia alapos áttekintését lásd Pokol 2015, 4–18.
197 Juhász 1996, 44.
198 Pokol Bélát idézi Juhász Gábor. Lásd Juhász 1996, 44. Lásd Pokol 1993, 1., 8. Pokol Béla e helyütt rámutat 

arra, hogy az alapjogok a jogrendszer jogos/jogtalan értékelési szempontja hátteréből ismét előtérbe vonják 
a primerebb etikai értékelés szempontjait. Átfogóbban ehhez a problémához lásd Pokol 1991a.

199 Juhász 1996, 44.
200 Juhász 1996, 36. Juhász Gábor a következő művekre hivatkozik: Donnelly 1989; MacFarlane 1985; 

 Moller-Okin 1981. Idézi Juhász 1996, 46., 20. lj.
201 Schanda–Balogh 2011, 16.
202 Schanda–Balogh 2011, 16.
203 Sajó 1997, 73.



36 A szociális jogok alkotmányos védelme

hogy a szociális biztonság úgy általában a lét valamely alapvető feltételét biztosítaná, még 
nem feltétlenül emberi jog, még akkor sem, ha adott esetben az államot azért hozták volna 
létre az emberek, hogy a közjó, a közboldogság feltételeit biztosítsa.204 Az állam tehát nem 
szolgáltatja az emberi lét alapfeltételeit, hanem csak azt „biztosítja”, hogy e létfeltételek 
mentesek legyenek az állam (szabadság)korlátozó beavatkozásától.205

Juhász szerint viszont az emberi jogok nem a puszta létezéshez, hanem az emberhez 
méltó élethez szükségesek,206 a körükbe tartozó jogok igazoló elvéül a méltósággal való 
létezés gondolata szolgál.207

Sajó András szerint az emberi lét nem minden feltételének biztosítása kerül az alkot-
mányokba, az alkotmány nem az emberi lét mindenféle feltételeinek biztosításáról szól, 
ellenkező esetben megszűnne ezek – és az alkotmány – kivételes helye.208

Sajó szerint az alkotmányok elsődlegesen azt határozzák meg, hogy mi az állam dolga 
az emberi lét feltételeinek biztosításában.209

Juhász Gábor ugyanakkor rámutat arra, hogy a jóléti jogokból folyó követelések teljesí-
tésére is az állam (és nem minden ember) kötelezett. Ha ez nem így lenne, akkor embertársa 
jólétre való jogosultsága alapján minden jobb helyzetű állampolgárnak jogi – és nem csupán 
erkölcsi – kötelessége lenne arra, hogy az első útjába kerülő koldus éhségének csillapításáról 
vagy a hajléktalan lakhatásáról gondoskodjék.210 Ez az érvelés azonban Juhász szerint szem-
léletében hibás, mert az államot és intézményeit a társadalom egészétől függetlenül létező 
entitásként kezeli.211 A valóságban az egyének és az állam közti kapcsolat ennél jóval bonyo-
lultabb: ahogyan a polgári jogok gyakorlása nem képzelhető el az állam hathatós fellépése 
nélkül, ugyanúgy a szociális jogok sem biztosíthatók az egyéneket terhelő kötelezettségek 
teljesítésének hiányában.212 Elsődlegesen az állami szervek, nem pedig az állampolgárok 
feladata azon őrködni, hogy mások polgári jogainak gyakorlását senki se veszélyeztesse, 
s megsértésük esetén csakis az államhatalom képviselőinek van felhatalmazásuk arra, hogy 
a sérelem okozóját szankciókkal sújtsák.213 Sokakat ugyanis éppen a szankciókkal (vagyis 
az állami szervek aktivizálásával) való fenyegetés tart vissza a mások jogai ellen irányuló 
támadástól.214 Az állam szerepvállalása a jóléti jogokkal szemben álló kötelességek gyakor-
lása tekintetében is hasonló: azok absztrakt módon mindenkit egyaránt terhelnek, s az állam 
feladata csupán a kötelezettségnek megfelelő magatartás kikényszerítése.215 Az állam tehát 
nem tesz mást, mint megfelelő keretet biztosít a kötelezettségek teljesítésére.216 A jóléti újra-
elosztás rendszerének működtetésével az állam mint az egész társadalmat átfogó szervezet 
közvetítő szerepet tölt be, azaz nem átvállalja, hanem szervezi és kikényszeríti az egyéni 

204 Sajó 1997, 73.
205 Sajó 1997, 73.
206 Donnelly 1989, 17. Idézi Juhász 1996, 46., 20. lj.
207 Juhász 1996, 36.
208 Sajó 1997, 72.
209 Sajó 1997, 72. Kiemelés az eredetiben.
210 Juhász 1996, 37–38.
211 Juhász 1996, 38.
212 Juhász 1996, 38.
213 Juhász 1996, 38.
214 Juhász 1996, 38.
215 Juhász 1996, 38.
216 Juhász 1996, 38.
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kötelezettségek teljesítését.217 Az, hogy a terhek viseléséből ténylegesen nem mindenki, 
illetve nem egyenlő módon veszi ki a részét, nem mond ellent az univerzalitás követelmé-
nyének: a kötelezettségek absztrakt módon mindenkit terhelnek, ám teljesítésükre – a jogok 
gyakorlásához hasonlóan – csak bizonyos feltételek fennállása esetén kerül sor, általában 
az egyéni teherviselő képesség függvényében.218

A magunk részéről egyetértünk azzal, hogy a szociális jogok az állammal szemben 
állítanak kötelezettséget, ellenkező esetben – ahogy Juhász írta – a koldusnak is kellene 
adnunk, ha magánszemélyeket is köteleznének.219

Azt jogi szempontból nem tartom elégséges érvnek, hogy az állam szociális kötele-
zettségei – az újraelosztó funkciója révén – végső soron az adófizetők kötelezettségeiként 
értelmezhetők. Ez ugyanis jogi értelemben két, teljesen különálló jogviszony: a polgárnak 
akkor is kell(ene) adóznia, ha egy adott pillanatban – és a példa szándékosan fiktív – tör-
ténetesen egyetlen rászoruló sem lenne az országban, és fordítva: ha egy adott időszakban 
egyetlen fillér sem folyna be az államkasszába adózás révén, az államnak akkor is köteles-
sége a szociálisan rászorultak támogatása, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása.

Kiss György álláspontja szerint a szociális jogok léte és hatékonysága nem feltétlenül 
alkotmányfüggő.220 Ezt tükrözi Sajó megjegyzése is, aki szerint a szociálpolitika tökéle-
tesen megvan az alkotmányba foglalás nélkül.221 Kardos Gábor úgy véli, hogy a szociális 
jogok védelmének mércéje az alkotmányos felülvizsgálat során elsősorban a szociális jogok 
relatív természetének értékelésétől és nem a ténylegesen az alaptörvény szövegében kapott 
lehetőségektől függ.222 Jól mutatja ezt a magyar és a német alkotmánybíróság tevékenysé-
ge.223 Kardos idézi Halmait: „A magyar alkotmánybírák a szociális jogállam tagadásával 
és az alkotmány számos szociális jogokra vonatkozó rendelkezése mellett alakították ki 
nagyjában ugyanazt a gyakorlatot a szociális jogok kezelése kapcsán, mint amit a német 
kollégáik a szociális államiságra hivatkozva, az alkotmányba foglalt szociális jogok nél-
kül.”224 Pokol ugyanakkor egy 1993-as  tanulmányában a német alkotmánybíráskodással 
kapcsolatban rámutat arra, hogy a német alkotmánybíróság az alapjogok összefüggő érték-
rend jellege mellett tette le a voksát, és a szabadság/egyenlőség dilemmájában a szabadság, 
az egyenlőség formális / materiális dimenziójában pedig a formális egyenlőség mellett 
döntött. Ez utóbbi döntésében Pokol szerint az is orientálhatta a testületet, hogy a Grund-
gesetz szövege az egyenlőségi jog szabályozásánál nem tett olyan kitételt, amely a formális 
jogegyenlőséget a tartalmi egyenlőség szembefutó követelménye kedvéért alapjogi szinten 

217 Juhász 1996, 38.
218 Juhász 1996, 38.
219 Egy érvként hozható fel emellett a hatályos magyar Alaptörvény, amely külön rögzíti alapvető kötelességként 

a tartási kötelezettséget a szülő-gyermek viszonylatában, jelezve, hogy egyébként ez más relációban nem kö-
telesség más magánszemélyek számára. Ezt az álláspontomat nem írja felül az, hogy az emberi méltóságból 
levezetett, létminimum garantálásához való alapjog a harmadik személyekkel szembeni védelmet is magában 
foglalja, ami kifejezésre jut azokban a rendelkezésekben, amelyek az egyén jövedelmének és vagyontárgyai-
nak egy részét mentesítik a végrehajtás és a tartásdíjszámítás alól. Ennek garantálása ugyanis a megfelelő 
jogszabályok kialakítása útján ugyanúgy az állam kötelessége.

220 Kiss Gy. 2010, 119.
221 Sajó 1996c, 5., idézi Kiss Gy. 2010.
222 Kardos 2003e, 41.
223 Kardos 2003e, 41.
224 Halmai 1996, 34., idézi Kardos 2003e, 41., 46. lj.
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korlátozta volna. Ugyanakkor egy aktivista megoldással ennek ellenére beleérthette volna 
az alkotmányba ezt például a „szociális jogállam” elvére alapozva, ami viszont benne van 
a német alaptörvényben.225

A szociális biztonsághoz való jog alkotmányban történő szabályozásával Kiss György 
szerint az a legsúlyosabb gond, hogy a fekete-fehér, igen-nem megközelítés alapjaiban 
differenciálatlan, és ez még azokból a szerzőkből is némi bizonytalanságot vált ki, akik 
(bármilyen alapon) a szociális jogok alkotmányos szabályozása mellett szállnak síkra.226 
A differenciálatlanság ugyanis az alanyi jog, a nem alanyi jog és a legfeljebb államcél kate-
góriái között mozog.227 Kiss szerint ez a szemlélet több szempontból csapdahelyzetet teremt: 
amennyiben a szociális jogok létalapját az emberi méltóságból vezetjük le, a jelzett sarkos 
képlet csak az alanyi jogként való szabályozást teszi elfogadhatóvá.228 Nem merül fel ugyan-
akkor az a kérdés, hogy milyen alanyi jogról legyen szó; a magánjogi vagy a közjogi alanyi 
jog az a minőség, amely az alkotmány számára is kezelhetővé teszi a szociális jogokat.229

Kiss György arra a kérdésre, hogy mi az alapja az alkotmányos szabályozásnak – Sajó 
gondolatait értelmezve – arra jut, hogy az eredeti alap szintén az emberi méltóság, azon-
ban nem abban az értelmezésben, mint ahogyan Juhász leírja.230 Utóbbi álláspontja szerint 
az emberi méltóság, az emberi lét, „az emberként való létezés” önmagában azt eredményezi, 
hogy minden emberi lénynek joga van a szociális biztonságra mindenki más ellenében.231 
Ezzel az „emberi jogok” és a szociális jogok közé dogmatikailag és funkcionálisan is 
egyenlőségjelet húz.232 Sajó – az igazságosság helyett – az emberi lét, az emberi méltóság 
egy napjainkban kevéssé használatos vagy elismert szegmensét teszi meg a szociális jogok 
alapjaként (amelyhez képest akár mellékesnek tűnhet azok alkotmányban történő szabályo-
zása vagy éppenséggel annak hiánya), ez pedig a társadalmi szolidaritás.233

Balogh Zsolt is úgy véli, hogy a szociális jogok érvényesíthetőségének nagyobb tere 
növeli a társadalomban – mint morális közösségben – jelen lévő szolidaritást, a társadalom 
tagjainak egymásért viselt felelősségét, de az épp kedvező pozícióban lévők (mögöttes) 
biztonságát is.234 Balogh szerint a szolidaritást kifejező jogok érvényesülése visszasegítheti 
az érintettet az élet, a szabadság, a tulajdon természetes állapotába (vagy megvédheti attól, 
hogy visszasegítésre szoruljon).235

225 Pokol 1993, 9.
226 Kiss Gy. 2010, 120.
227 Kiss Gy. 2010, 120.
228 Kiss Gy. 2010, 120.
229 Kiss Gy. 2010, 120. A közjogi alanyi jog olyan alkotmányban rögzített alapjog, amely jogosítja az egyént, 

kötelezi az államot, és amely önmagában is, többféle mechanizmus alkalmazásával kényszeríthető ki, nem 
csak rendes bíróság előtt. Drinóczi Tímea ennek kapcsán utal Georg Jellinek, illetve Alexy státusztant tár-
gyaló műveire: Jellinek 1905; Drinóczi 2007. Hivatkozik rá Drinóczi 2018, 21., 126–127. lj.

230 Kiss Gy. 2010, 120.
231 Juhász 1997, 63.
232 Nem feledve, hogy a szociális biztonság követelményének egyúttal teljesíthetőnek is kell lennie. Kiss Gy. 

2010, 120.
233 Sajó szerint ez a szolidaritáselv nem azt jelenti, hogy mindenki ingyenes egészségügyi ellátását az ő keres-

ménye rovására kellene biztosítani, azt viszont a szolidaritás jegyében már igazoltnak látja, hogy ha egy szo-
ciális alapnyugellátásban nem tisztán befizetésarányos a visszafizetés, aminthogy esetleg az állam járulékos 
kezességvállalása is indokolt lehet a nyugellátásban. Sajó 1995b, 11.

234 Balogh 2006, 27. 
235 Balogh 2006, 27.
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Sajó szerint az ember saját méltóságához az is hozzátartozik, hogy ne hagyja az éhe-
zőt elpusztulni, a beteget szenvedni, sőt az is, hogy egyáltalán ne kelljen éhezőt látni.236 
Kiss György szerint ez a szolidaritás kétségtelen jogkorlátozással jár, de Kiss szerint nem 
feltétlenül keletkeztet (magánjogi) alanyi jogot.237 Mindezekből következően a társadalmi 
szolidaritás elve nem teremti meg a szociális jogok alkotmányban történő szabályozásának 
dogmatikáját, azonban ezeknek a részesedési jogoknak a stabilitását nemcsak a mögötte álló 
gazdasági bázis növelheti, hanem a vonatkozó szabályozás szintje is.238 Bár Kiss szerint nem 
kétséges, hogy az elosztási rendszereket, így a részesedési jogokat lehetne törvényekben 
szabályozni, azonban az alkotmányban történő rendelkezés súlyt ad e jogoknak anélkül, 
hogy jogi természetüket deformálná.239 Ezen az alapon viszont Kiss György álláspontja 
szerint e jogoknak helyük van az alkotmányban.240

Schmidt Péter a szociális biztonságot adó jogoknak az alkotmányos garanciákból való 
kirekesztése ellen szólal fel.241 Hivatkozik azokra a véleményekre, amelyek egy 1994 ja-
nuárjában szervezett közjogi tudományos ülésen hangzottak el, hogy tudniillik a szociális 
biztonságot garantáló jogokat csak hazánk nemzetközi kötelezettségvállalásai miatt kell 
az alkotmányba foglalni,242 továbbá hogy a szociális jogok fogalmilag nem férnek bele 
az emberi jogok azon fogalmába, miszerint azok fogalmilag a civil társadalom autonóm 
mozgását garantálják az állami beavatkozással szemben.243 Schmidt ugyanakkor a szociális 
jogokra vonatkozó álláspontok terén kimutat egyfajta differenciálódást nemcsak a magyar 
jogtudományban, hanem a politikában is, hiszen a „liberalizmus” álláspontját vallók – leegy-
szerűsítve – a piaci viszonyok erősítésében látják a szociális biztonság elérésének garanciáit, 
míg a „szociális jogállam” hívei ma már elégtelennek tartják a piaci garanciákat, és állami 
garanciákat kívánnak érvényesíteni.244 Schmidt szerint ugyan az alkotmányjog-tudomány 
megteheti, hogy az emberi jogok fogalmát csak a szabadságjogok fogalmával azonosítva 
kiiktatja a szociális jogalkotást az emberi jogok köréből, de a szociális biztonságra vonat-
kozó jogalkotás megszüntetését ezzel aligha érheti el.245 A „mai társadalomban”246 ugyanis 
a tőkekoncentráció többszöröse a 19. századénak, ahol a „független” kistulajdonosok száma 
elenyészően kevesebb, mint száz évvel ezelőtt, ahol a bérből és fizetésből élők száma évről 
évre növekszik, ezért a munkaerejük eladásából élők esetén a nyers piaci viszonyok olyan 
kiszolgáltatott helyzetet teremthetnek, a koncentrált tőke olyan monopolhelyzetbe kerülhet, 
amely társadalmi krízissel fenyeget.247 A liberális és a szociális jogállam hívei közötti harc 

236 Sajó 1997, 10–11., idézi Kiss Gy. 2010, 121.
237 Kiss Gy. 2010, 121.
238 Alexy 1996, 455–456., idézi Kiss Gy. 2010, 121.
239 Kiss Gy. 2010, 121.
240 Kiss Gy. 2010, 121.
241 Schmidt 1994, 6.
242 Ehhez képest Szigeti Péter ugyanakkor egy 2001-es  tanulmányában arra mutat rá, hogy a nemzetközi jogi 

kötelezettségként Magyarország által aláírt egyezmények nem helyezkednek arra az álláspontra, hogy alkot-
mányos szinten kellene biztosítani az emberi jogokat, azaz a jogrendszer egészének kell ezeket biztosítani 
nagy fokú szabályozási autonómiával. Lásd Szigeti 2001, 261.

243 Schmidt 1994, 5.
244 Schmidt 1994, 5.
245 Schmidt 1994, 6.
246 Schmidt ezt 1994-ben  írta, de álláspontom szerint ez mind a mai napig érvényes megállapítás.
247 Schmidt 1994, 6.
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már nem az elfogadásért vagy az elutasításért folyik, hanem hogy miként kell meghúzni 
a határvonalat a tulajdon szabadsága és az egyedek társadalmi biztonsága között. 248 A tu-
lajdon 19. századi felfogása és a „társadalmilag kötött tulajdon” eszménye között ugyanis 
jelentős különbség van, a vita pedig már nem a „kötöttségen”, hanem a „kötöttség” mérté-
kén és milyenségén folyik.249

Schmidt Péter szerint a szociális jogok körüli vita arról szól, hogy e „kötöttség” 
mennyiben fejeződhet ki állami beavatkozás útján, és mennyiben a tulajdonosok önkéntes 
szociális gondoskodása útján.250

A szociális jogok alkotmánybeli szabályozásának indokai között végül nem szabad 
megfeledkezni azokról az érvekről, amelyek a nemzetközi jogból vezetik le az alkotmányos 
szabályozás szükségességét. Juhász Gábor utal arra, hogy az ENSZ legfontosabb doku-
mentumai12 első pillantásra egyértelműen fogalmaznak akkor, amikor a szociális jogokat 
a polgári és a politikai jogokhoz hasonlóan emberi jogokként nevesítik, amiből szerinte 
logikusan az következne, hogy a szociális jogok ugyanúgy az alkotmányos szabályozás 
tárgyát képezik, mint az első generációs emberi jogok.251

Rab Henriett is abból vezeti le a szociális jogok – alapjogként való – alkotmányba 
foglalásának szükségességét, hogy a nemzetközi jogi környezet is alapjogokként definiál-
ja a szociális jogokat, ezáltal a belső jog összeütközésbe kerülne a nemzetközi joggal, ha 
az állam szociális kötelezettségeit nem alapjogi szinten határozza meg.252

Szigeti Péter szerint ugyanakkor a nemzetközi jogi kötelezettségként Magyarország 
által aláírt egyezmények nem helyezkednek arra az álláspontra, hogy alkotmányos szinten 
kellene biztosítani az emberi jogokat, azaz a jogrendszer egészének kell ezeket biztosítania, 
nagy fokú szabályozási autonómiával.253

Juhász Gábor is elismeri, hogy ugyan vannak, akik a politikai demokrácia intézményeit 
alkalmasnak tartják arra, hogy állampolgári joggá tegyék a juttatásokat,254 nyilvánvaló, hogy 
az ehhez szükséges társadalmi konszenzus hiányában a szociális jogok alkotmányba emelé-
sét semmi sem indokolja.255 A második generációs emberi jogokat az emberi jogok „kemény 
magjától” megkülönböztető felfogás a szociális jogok alkotmányba foglalását így egy sajátos 
politikai költség-haszon elemzés eredményétől teszi függővé, ami az alkotmányos rendelke-
zések kiüresítésének, illetve a szabályozás teljes elutasításának gondolatában ölt testet.256

Ezen alfejezet lezárásaként azt mondhatjuk, hogy számos érv sorakoztatható fel a szociális 
jogok alkotmányba foglalása mellett és az ellen is, ám a cél – a hegeli triád (tézis-antitézis-
szintézis) logikájának megfelelően – a szintézis megtalálása. A szociális jogok alkotmányba 
foglalásának teljes tagadása vagy a korlátozás nélküli elismerése helyett álláspontom szerint 
a kettő közötti kompromisszum megtalálására kell(ene) törekedni.

248 Schmidt 1994, 6.
249 Schmidt 1994, 6.
250 Schmidt 1994, 6.
251 Juhász 1996, 33.
252 Rab 2009, 291.
253 Szigeti 2001, 261.
254 Twine 1994, idézi Juhász 1996, 46., 15. lj.
255 Juhász 1996, 34.
256 Juhász 1996, 34.
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3.2. Alapjogok-e a szociális jogok, vagy csak államcélok?

A szociális jogok alkotmányba foglalásának indokoltsága mellett szükséges megvizsgálni 
a szociális jogok természetét, vagyis hogy ha a szociális jogok be is kerülnek az alkotmány-
ba, akkor valódi – a többi, első generációs alapjoggal azonos minőségű – alapjogoknak 
tekinthetőek-e, vagy az állam – esetleges – szociális elkötelezettsége csupán államcélként 
határozható meg.257

Ehhez elsőként azt kell meghatároznunk, hogy melyek az alapjogok kritériumai, fo-
galmi elemei.

3.2.1. Az alapjogok definíciói és az alapjogképző kritériumok

Ehhez elsőként azt kell tisztázni, hogy alkotmányjogi értelemben mikor beszélhetünk alap-
jogról, alapvető jogról, vagyis egy jogosultság milyen feltételek mellett minősül alapjognak. 
Ehhez elsőként az alapjogok definícióira vonatkozó mérvadó magyar alkotmányjogi jog-
irodalmi álláspontokat ismertetjük.

Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea, Petrétei József, Tilk Péter és Zeller Judit az alap-
vető jogok fogalmát úgy határozzák meg, hogy „az alapvető jogok azok a jogok, amelyek 
az Alkotmányon alapulnak, vagyis amelyeket az alaptörvény maga, vagy az állam által 
elismert nemzetközi szerződés tartalmaz, illetve amelyeket az Alkotmánybíróság ezekből 
a forrásokból levezet. Az alapvető jogok az állam és az egyén alapvető – legfontosabb és leg-
inkább meghatározó – viszonyait szabályozzák”.258 Az Alkotmány az alapvető jogokon belül 
különbséget tesz az általános, minden embert – állampolgári státusától függetlenül – meg-
illető emberi jogok, illetőleg az állampolgári jogok között. Az állampolgári jogok a jogoknak 
azt a szűkebb körét jelentik, amelyek kizárólag – vagy majdnem kizárólag – csak magyar 
állampolgárságú személyeket illetnek meg.259

Hasonlóan határozza meg az alapjogok fogalmát Sári János és Somody Bernadette, 
akik szerint „az alapjogok hagyományosan az állam és az egyén alapvető legfontosabb 
viszonyait szabályozzák, részben az állam hatalma elé állítanak korlátokat az egyén sza-
badságának, autonómiájának védelme érdekében, részben bizonyos állami szolgáltatások 
iránti igényeket alapoznak meg. E jogok »alapvető« jellegéből következik, hogy érvé-
nyesülésüket különleges garanciák övezik. Az alapjogok tényleges biztosításáról csak 
akkor beszélhetünk, ha érvényesülésüket megfelelő jogvédelmi rendszer – így bíróság, 
alkotmánybíróság – garantálja.”260

Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila az emberi jogok fogalmának meghatározásánál 
hangsúlyozzák, hogy azok szűkebbek, mint az embert megillető jogok összessége.261 
Felfogásuk szerint „az emberi jogok alatt azt értjük, hogy léteznek olyan jogosultságok, 
amelyek az embereket emberi mivoltuknál fogva illetik meg, amelyeket nem az állam te-
remt, de köteles elismerni és tiszteletben tartani, és amely jogok minden embert egyenlően 

257 Sári 1997, 217.
258 Chronowski–Drinóczi–Petrétei–Tilk–Zeller 2006, 18.
259 Chronowski–Drinóczi–Petrétei–Tilk–Zeller 2006, 18.
260 Sári–Somody 2008, 33.
261 Halmai–Tóth 2008, 28.
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illetnek meg. Az emberi jogok tehát olyan erkölcsi és egyben alanyi jogok, amelyek azon 
alapulnak, hogy a jogosult emberi lény, akit emberhez méltó bánásmód illet meg. Ebből 
az következik, hogy az emberi jogok elsődleges szerepe, hogy védelmet biztosítsanak 
az egyének számára az állami beavatkozásokkal szemben, emellett azt a célt szolgálják, 
hogy az emberek szabadon vehessenek részt a társadalmi életben és a különböző politikai 
folyamatokban.”262 Alapvető jogoknak (fundamental rights) vagy más néven alapjogoknak 
(Grundrechte) az egyes államok alkotmányaiban és a különböző nemzetközi emberi jogi 
dokumentumokban felsorolt és ezáltal a tételes jog részévé tett emberi jogokat tekintik.263

Rácz Attila az alapvető jogok fogalma kapcsán így ír: „Alapvető jogoknak az állam 
belső jogában azok a jogok számítanak, amelyek az adott korban és az adott országban 
a legfontosabbnak tekinthetők az állampolgárok egyéni és csoportérdekeinek érvényesülése 
szempontjából. Az egyéni, a csoport és a közérdek egyeztetése alapján ezekről a jogokról 
az állam alkotmánya általában kifejezetten rendelkezik. Az állampolgárok jogait szűkebb 
vagy tágabb körben az alkotmány erejénél fogva az állampolgárok alapvető jogainak ismeri 
el. Ezzel kötelezettséget vállal arra, hogy külön súlyt helyez e jogok érvényesülésére és biz-
tosítására. Ebben van a jelentősége annak, ha az állampolgárok egyes jogait az alkotmány 
alapvető vagy alkotmányos jogként is deklarálja.”264

Vörös Imre definíciója szerint az alapjog az egyén (természetes vagy jogi személy) 
alkotmányjogi-alapjogi jogállását konstituálja és garantálja az államnak az egyén cselekvési 
szabadságába való behatolásával szemben.265

Az imént ismertetett definíciók mellett meg lehet határozni olyan általános kritériumokat 
is, amelyek által egy adott törekvésben kifejezett értékek és érdekek alapjogokká válnak.

Drinóczi Tímea az alapjogok igazolásával és az alapjogi katalógus bővülésével kap-
csolatban rögzíti, hogy vannak bizonyos alapjogképző kritériumok, amelyek mentén 
az államoknak fel kell ismerniük annak szükségességét, hogy az adott jogot alapjogként 
tételezzék.266 E kritériumok közé sorolja azt, hogy az alapjogok fundamentálisak, vagyis 
az adott alapjogi megfogalmazásban az adott időszakban, adott közösség meghatározott 
kapcsolataiban a leglényegesebb, az emberi lét és méltóság szempontjából a legfontosabb 
értékek és érdekek fejeződjenek ki.267 Ezeknek az értékeknek az adott közösség életében 
vitán felül kell állniuk, legalábbis ami lényeges magjukat, tartalmukat (Wesensgehalt) 
illeti.268 A második alapjogképző kritérium szükségszerűen kapcsolódik a fundamentali-
táshoz, ez pedig az alapjogok általános elismertsége, azaz univerzalitása, vagyis ezeknek 
az értékeknek – szintén adott korszakban – általános elismertségben kell részesülniük, azaz 
univerzálisaknak kell minősülniük.269 A harmadik kritérium, hogy e jogoknak rendelkez-
niük kell azzal a körülírható legáldefinícióval, amely által pontosan meg lehet határozni 

262 Halmai–Tóth 2003c, 28.
263 Halmai–Tóth 2003c, 28.
264 Rácz 2002, 13.
265 Vörös 1996, 1.
266 Drinóczi 2007, 105.
267 Drinóczi idézi Kiss György következő művét: Kiss Gy. 2004, 86–87.
268 Kiss Gy. 2010, 69.
269 E kritérium azt fejezi ki, hogy meghatározott értékek és érdekek nem csupán az adott közösség számára fontosak, 

hanem az is szükséges, hogy a közösségtől függetlenül más közösségek is elismerjék. A tágabb értelemben vett 
közösség minősítése természetesen korántsem egyértelmű. Lásd Kiss Gy. 2010, 69., 3. lj.



43Elméleti alapvetések, jog- és eszmetörténeti kialakulás 

43 KORREKTÚRAPÉLDÁNY

a tartalmukat, és ehhez képest az állam kötelességét (beavatkozását vagy tartózkodását).270 
Kiss György szerint is uralkodónak tekinthető ez az álláspont, miszerint ahhoz, hogy egyes, 
eredendően partikuláris értékek, illetve érdekek az alapjog szintjére emelkedjenek, ennek 
az imént ismertetett három feltételnek (univerzalitás, fundamentalitás, legáldefiníció) a tel-
jesülésére van szükség.271

Kardos Gábor az emberi jogok feltételei, minőségi követelményei közé a következő-
ket sorolja:

• ha az alany (a jogosított) egyértelműen azonosítható, így például mindenki, vagy 
a hátrányos helyzetű egyének (ez utóbbi és ehhez hasonló alanyok esetében szük-
séges a pontos definíció);

• ha a kötelezett (az állam) egyértelműen azonosítható és valóban kötelezett.272 Valódi 
kötelezettség alkotmányban, törvényben, az állam tekintetében hatályos nemzetközi 
szerződésben jelenik meg;

• ha a kötelezett tartalma magából a jogforrásból vagy értelmezésből (például az Em-
beri Jogok Európai Bírósága ítéletéből) egyértelműen megállapítható;

• ha a kötelezettség tartalma bírói úton kikényszeríthető, illetve olyan mértékig, 
ameddig a kötelezettség tartalma bírói úton kikényszeríthető;

• ha az egyéni jog mögött definiálható jogterület található.273

Ezekből látható, hogy az alapjogokra vonatkozó szakirodalmi definíciók egy része formál-
jogi, más részük tartalmi oldalról közelíti meg az alapjogokat. Ezeket a következők szerint 
összegezhetjük:

Az alapjogok formai kritériumának tekinthető:
• az állam és az egyén viszonyait szabályozzák;
• az Alkotmányon alapulnak, vagyis maga az alkotmány vagy az állam által elismert 

nemzetközi szerződés tartalmazza, illetve amelyeket az Alkotmánybíróság ezekből 
a forrásokból levezet;

• érvényesülésüket megfelelő jogvédelmi rendszer – így bíróság, alkotmánybí-
róság – garantálja, jogi úton érvényesíthető, bírói úton kikényszeríthető;

• legáldefiníció: ami által pontosan meg lehet határozni a tartalmukat, és ehhez képest 
az állam kötelességét (beavatkozását vagy tartózkodását).

A definíciók egy része tartalmilag is megpróbálja meghatározni az alapjogok fogalmát:
• fundamentalitás: az adott időszakban, adott közösség meghatározott kapcsolataiban 

a leglényegesebb, az emberi lét és méltóság szempontjából a legfontosabb értékek 
és érdekek fejeződjenek ki, az állam és az egyén alapvető, legfontosabb és leginkább 
meghatározó viszonyait szabályozzák, az adott korban és az adott országban a leg-
fontosabbnak tekinthető jogok;

270 Drinóczi 2007, 105.
271 Lásd Bercusson 1999, 199–201.; Berenstein 1981; Jacobs 1978, 166–169.; Jacobs–White 1996, hivatkozik 

rá Kiss Gy. 2010, 69., 2. lj. Drinóczi Tímea is ezeket az alapjogképző kritériumokat nevesíti. Lásd Drinóczi 
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272 Kardos 2003e, 30.
273 Kardos 2003e, 30.
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• univerzalitás: általános elismertség;
• részben az állam hatalma elé állítanak korlátokat az egyén szabadságának, au-

tonómiájának védelme érdekében, részben bizonyos állami szolgáltatások iránti 
igényeket alapoznak meg;

• erkölcsi jogosultságok (emberi jogok).

3.2.2. Az alapjogok definícióival kapcsolatos nehézségek

A korábban ismertetett alapjogi meghatározások általában egyszerre – szinte egymástól 
elválaszthatatlanul – tartalmaznak formai és tartalmi kritériumokat is. Elég csak arra 
az alapdefinícióra utalni, miszerint az alapjogok „az állam és az egyén alapvető legfontosabb 
viszonyait szabályozzák”. Ebből az a kitétel, hogy az „állam és az egyén viszonya”, egy 
formai és objektív feltételnek tekinthető, ám az, hogy mi tekinthető az állam és az egyén 
„alapvető és legfontosabb” viszonyainak, már egy tartalmi, szubjektív feltétel, amelyet nem 
lehet objektíven meghatározni, sőt ez földrajzilag és koronként is változhat. Az alapjogok 
„fundamentalitását” tehát az alapjogokra vonatkozó legtöbb definíció általában evidencia-
ként tartalmazza is, ám ezzel kapcsolatban a legnagyobb probléma az, hogy vajon ki dönti 
el és milyen szempontok alapján, hogy az adott időszakban melyik jog lényegesebb (esetleg 
a leglényegesebb) a többinél, vagyis mi alapján tudjuk meghatározni, hogy a jogok közül 
melyek tekinthetők alapvető fontosságúnak. Ha ehhez objektív támpontokat keresünk, ak-
kor elsősorban úgyis csak az adott állam alkotmányának szövegezése alapján tudjuk ezt 
megállapítani.

Azt is láthatjuk, hogy az alapjogok definícióinak egy része csak a szabadságjogokra 
illeszthető rá, hogy tudniillik az alapjogok az állam hatalma elé állítanak korlátokat az egyén 
szabadságának, autonómiájának védelme érdekében az államnak az egyén cselekvési 
szabadságába való behatolásával szemben. Láthattuk, hogy Sajó András éppen az alap-
jogoknak ebből a szűkített definíciójából kiindulva utasította el határozottan a szociális 
jogok alapjogi minőségét.

Ugyanakkor egyes alapjogi meghatározások már cizelláltabbak és – az iméntiek 
mellett – utalnak arra is, hogy az alapjogok azt a célt szolgálják, hogy az emberek szaba-
don vehessenek részt a társadalmi életben és a különböző politikai folyamatokban, ezért 
bizonyos állami szolgáltatások iránti igényeket is megalapoznak. A csoportosításnál 
láthattuk, hogy a szabadságjogok nagy része döntően az első generációs jogok között 
található meg, de a második generációs jogok egy része is szabadságjogi, míg a másik 
része szolgáltatási jellegű.

Az alapjogok „univerzalitása” terén pedig még ennek a terminológiának a használa-
tában sincs egységes gyakorlat a magyar jogirodalomban. Amíg Drinóczi Tímea és Kiss 
György az alapjogok „univerzalitása” alatt azt érti, hogy ezeknek az értékeknek egy adott 
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korszakban „általános elismertségben kell részesülniük”,274 addig a szakirodalom másik 
része annak vizsgálatakor, hogy a szociális jogok univerzálisak-e, azt firtatják, hogy azok 
valóban minden embert megilletnek-e, vagy csak az emberek egy részét, például az állam-
polgárokat.275

Rab Henriett egy 2009-es  tanulmányában úgy fogalmaz, hogy a szociális jogok is 
mindenkit megillető jogok, mégsem tekinthetők univerzális jogoknak, hiszen szociális jogi 
védelemre nincsen mindenkinek minden körülmények között szüksége a szociális jog vé-
delmi jogi jellege miatt.276 Rab Henriett ehhez A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntartható-
ságának jogi garanciái című doktori értekezésében még hozzáteszi, hogy a szociális jogok 
absztrakt módon azokat is megilletik, akik jelenleg éppen nem szorulnak segítségre.277 
Rab utal Juhász Gábor megfogalmazására, aki szerint ugyanúgy, mint a védelemhez való 
jog is megilleti azt, akit éppen nem vádolnak.278 Rab Henriett – Juhász Gábor ideológiáját 
továbbgondolva – arra a következtetésre jut, hogy az absztrakt elvek akkor konkretizálód-
nak, amikor annak szükségessége bekövetkezik; ha pedig a szociális jogon alapuló ellátás 
igénye jelentkezik, akkor az már mindenkivel szemben és mindenkit megillető módon je-
lentkezik, akárcsak az emberi jogok.279 A különbséget Rab szerint az adja, hogy az ellátási 
igény nem minden esetben deklarálódik jogként is.280

Szigeti Péter ugyanakkor nem fogadja el azt a distinkciót, miszerint a szociális jogok 
abban különböznének az első generációs jogoktól, hogy nem univerzális természetűek.281

Sajó András – egyebek közt – éppen az univerzalizálhatósági követelmény hiánya miatt 
nem fogadja el a szociális jogok emberi jogi minőségét.282 Sajó felfogásában az egyetemesít-
hetőség azt jelenti, hogy az adott helyzetbe bárki kerülhet, s hogy az adott helyzetben a jog 
nem zárja ki bárki más azonos helyzetbe kerülő azonos jogát.283 A védelemhez való jogok 
szerinte annyiban egyetemesíthetők, hogy bárki lehet vádlott, s e minimális jogokra min-
denkinek szükség van méltósága megőrzéséhez, a vádlotti jogok pedig nem akadályozzák 

274 Lásd Drinóczi 2018, 24. Drinóczi ugyanakkor arra is rámutat, hogy az univerzalitás az emberi jogok globális 
elfogadása felé tartó trend/tendencia, amelynek van vertikális (nemzeti-regionális-nemzetközi elfogadottság), 
horizontális (a föld minden földrajzi térségében) és belső dimenziója (legyen a jognak alanya, kötelezettje, 
hatóköre stb.) is. (Arnold 2013, 1., idézi Drinóczi 2018, 24., 151. lj.) Drinóczi e helyütt arra is rámutat, hogy 
vannak olyan felfogások, amelyek nem ismerik el az alapjogokat univerzálisnak; a relativizmus vagy a lo-
kalizmus felfogásának támogatói szerint – akik azt el tudják fogadni, hogy az alapjogok ötlete univerzális, 
csak a megvalósulásuk univerzalitását tagadják – az emberi jogok nem lehetnek univerzálisak a különböző 
szociális háttér és kulturális kontextus miatt. Az alapjogok egységes és általában elfogadott elméletének 
és megalapozottságának hiánya és az a megfontolás is ezt az álláspontot erősíti, amely szerint, ha az embe-
ri jogok tartalma térbeliségétől függően jelentősen változik, akkor azt nem lehet univerzálisként felfogni. 
 Drinóczi 2018, 24–25.

275 Lásd az „univerzalitást” ebben a felfogásban: Juhász 2009a, 2581.; Juhász 2009b, 309.; Szigeti 2001, 261.
276 Rab 2009, 288.
277 Rab 2010, 34.
278 Juhász 1996, 37.; Rab 2010, 34., 63. lj.
279 Rab 2010, 34.
280 Rab 2010, 34.
281 Szigeti 2001, 262.
282 Sajó 1997, 73.
283 Sajó 1997, 79.
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más vádlottak azonos jogainak érvényesülését.284 A szociális jogok univerzalizálhatósága 
Sajó szerint azért kétséges, mert csak bizonyos állapotokhoz – szegénység, munkavállalói 
mivolt – kapcsolódnak.285 Sajó szerint „a szegényjogok esetében ugyan lehet azt mondani, 
hogy a sors forgandó, bárki lehet szegény, de a szegényjogok részben mások azonos (va-
gyoni) joga rovására érvényesülnek”.286

A „bárki lehet szegény” általános érvényű – és nyilván önmagában megkérdőjelez-
hetetlen – igazságot azonban véleményem szerint érdemes talán annyival cizellálni, hogy 
az egyén vagyoni helyzete természetesen változhat, de az egyén vagyoni viszonyai sok 
esetben önerőből nem változtathatóak.287

Azt a kitételt, miszerint „a szegényjogok részben mások azonos (vagyoni) joga rovására 
érvényesülnek”, megint csak érdemes kicsit cizellálni és a tulajdonhoz való jog és a jóléti 
jogok relációjában alaposabban megvizsgálni.288

Sajó rámutat arra is, hogy a szociális jogok mindig meghatározott szociális hely-
zetekhez kapcsolódnak, vagyis a kulcskérdés mindig a jogcím, vagyis az, hogy mely 
szociális státusok keletkeztetnek járandóságot (például anyaság, rokkantság, gyermeki 
mivolt, nagycsaládosság, munkanélküliség, munkaképtelenség, szegénység, betegség 
stb.).289 Juhász Gábor ugyanakkor rámutat arra, hogy ez az érvelés kettős mércét alkal-
maz: az első generációs jogok esetében absztrakt jogviszonyt néz, míg a szociális jogok 
esetében a konkrét, realizált jogviszonyból szűri le a következtetéseit,290 vagyis – Szigeti 
Péter interpretálásában – „nézőpontot csúsztat”.291 Ugyanis mindkét generációs szabadság-
jog absztrakt, jogszabályi szinten mindenkit megillet, s realizálásuk mindkettőnél csak 
bizonyos feltételek, jogi tények esetén következik be.292 A szociális jog alapvető emberi 
jog annál is, aki nem veszi igénybe a jogosultságát, mert nincs szüksége arra, mint ahogy 
a védelemhez való jog is in abstracto illet meg mindenkit, és csak annak és akkor szük-
séges élnie vele, akit bűncselekménnyel vádolnak.293

Meglátásom szerint az imént ismertetett vita mögött valójában az „alapjogi jogképes-
ség – alapjogi cselekvőképesség” kérdésköre húzódik meg. Balogh Zsolt és Schanda Balázs 
is rámutat arra, hogy a természetes személyek alapjogi jogképessége kétségbevonhatatlan, 
ettől azonban egy különálló kérdés, hogy vannak olyan alapjogok, amelyek alanyi köre 

284 Sajó 1997, 79.
285 Sajó 1997, 79.
286 Sajó 1997, 79.
287 Vesd össze 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás [40].
288 A tulajdonhoz való jog és a jóléti jogok konfliktusáról lásd még A szociális jogok viszonyulása a klasszikus 

szabadságjogokhoz. Egymást kizáró vagy feltételező jogok? című alfejezetet.
289 Sajó 1997, 72. Kiemelés az eredetiben.
290 Juhász 1996, 37. Juhász e helyütt Cranston híres tanulmányára utal, aki úgy érvel, hogy amíg a polgári 

és a politikai jogok kivétel nélkül mindenkit megilletnek, addig a szociális jogok csak a szükséget szenve-
dőkre vonatkoznak, ezért az utóbbiak nem tekinthetők univerzális érvényességűnek. Lásd Cranston 1967.

291 Szigeti 2001, 261–262. 
292 Juhász 1996, 37. Hivatkozik rá Szigeti 2001, 261–262.
293 Szigeti 2001, 261–262.
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speciális: így például ha „alapjogiasítunk” egyes szociális jogokat, akkor azok jogosulti 
köre lehet szűkebb is, tudniillik a szociális juttatásokra való jogosultság szorítkozhat csak 
az állampolgárokra.294 Míg tehát alapjogi jogképességgel minden természetes személy 
rendelkezik, addig az – ettől elválasztott – alapjog gyakorlásához való jog már kaphat dif-
ferenciált megközelítést: a jogképesség tehát abszolút, az alapjog gyakorlásához való jognál 
viszont már feltételek írhatók elő.295

További probléma az alapjogok imént ismertetett kritériumai kapcsán a bírói ki-
kényszeríthetőség kérdése. Kardos Gábor az emberi jogok – általa felvázolt – feltételei 
közül a szociális jogok bírói kikényszeríthetőségében látja a – tulajdonképpen egye-
düli – problémát, mivel e jogok bírói kikényszerítése csupán részben lehetséges, egyes 
részjogok tekintetében alacsonyabb szintű jogszabályok, illetve egyes polgári és politikai 
jogok segítségével, továbbá az intézményvédelem és a jogbiztonság tekintetében.296 Kiss 
György ugyanakkor utal arra, hogy az alapjogok szinte mindegyike feltételezi a részle-
tes jogszabályi rendezést, noha kétségtelen, hogy ez a szociális alapjogok tekintetében 
hangsúlyozott követelmény.297

Kardos a szociális jogok jogi úton történő kikényszeríthetőségének problematikája kap-
csán utal e jogok szabadságjogokra, valamint szolgáltatási jogosultságokra való – korábban 
már általunk is többször hangoztatott – felosztására.298 A gazdasági, szociális és kulturális 
szabadságjogok jogi kikényszerítése ugyanis nem különbözik alapvetően a polgári és po-
litikai jogokétól.299 A jogi kikényszeríthetőség problémája azoknál a gazdasági, szociális 
és kulturális jogoknál merülhet fel, amelyek esetében az állami magatartás lényege pozitív, 
és valamilyen – gazdasági, szociális vagy kulturális – állami szolgáltatás nyújtására való 
jogosultságot teremt.300 A szolgáltatási jogból eredő ideális állapot megteremtésének el-
mulasztása ugyanis jogi úton nem kérhető számon;301 a szolgáltatási jogok esetében a jogi 
kikényszeríthetőség – tehát az ez irányú állami kötelezettség is – relatív a dolog érdemét, 
a szolgáltatási kötelezettséget illetően, különben a bíróságnak át kellene vennie a parlament, 
a kormány, illetve az önkormányzatok feladatát az erőforrások újraelosztása terén, hiszen 
csupán így tudna – mondjuk – munkahelyeket teremteni.302 Ugyanakkor ez nem jelenti 
azt, hogy az adott gazdasági, szociális vagy kulturális jog esetében ne léteznének olyan, 
a jog érdemének érvényesülését elősegítő – Kardos Gábor kifejezésével élve – „szatellita 

294 Balogh 2011, 308.; Balogh–Schanda 2014, 29–30.
295 Balogh–Schanda 2014, 29–30.
296 Kardos 2003e, 30.
297 Kiss Gy. 2010, 117. Kiss ezzel összefüggésben utal Alexy művére: Alexy 1996, 455–456.
298 Lásd Kardos 1996, 20.
299 Kardos 1996, 20.
300 Kardos 1996, 20.
301 Kardos 2003e, 29.
302 Kardos 1996, 21.
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jogosítványok”,303 amelyek jogi kikényszeríthetősége ne lehetne egyéni jellegű, de csupán 
a rájuk vonatkozó alacsonyabb szintű jogszabályok alapján.304 Ami tehát a szolgáltatási 
jogok kikényszerítése terén reális lehetőségként mutatkozik, az azoknak a tartalmi ele-
meknek – konkrét állami kötelezettségeknek – a peresítése, amelyeket alacsonyabb rendű 
jogszabályok mondanak ki.305 Kardos szerint a gazdasági, szociális és kulturális jogok jogi 
kikényszeríthetősége tehát a támogató normáktól függ.306 Az ilyen normáknak azonban nagy 
jelentőségük van a polgári és politikai jogok esetében is.307 Amint arra Sári János rámutat, még 
a klasszikus alapjogok is feltételezik, legalábbis a kontinentális hagyományú jogrendszerek 
esetében, részletesebb kibontásukat.308 Igaz, hogy ez nem változtat azon, hogy a polgári 
és politikai jogok esetében a bíróság, adott esetben a kibontó szabályok segítségével, de 
az anyajog megsértését érdemében reparálja, míg a gazdasági, szociális és kulturális jogok 
kapcsán ez a tevékenysége csupán egy részjogra terjed ki.309 Lehetséges a közvetett bírói 
védelem is, amikor a bíróság egy polgári és politikai jog, így a méltányos bírói eljáráshoz 
való jog segítségével védi egy szolgáltatási jog egyes elemeit.310 Ehhez hasonló tulajdon-

303 A „szatellita jogok” vagy „szatellitjogok” kifejezést Kardos Gábor honosította meg a magyar jogirodalomban, 
jómagam legalábbis ezzel a kifejezéssel csak Kardos és – Kardosra hivatkozva – Juhász Gábor munkásságában 
találkoztam. Lásd ez utóbbihoz például Juhász 2012a, 45. A Google-keresőbe beírva a „szatellitjog” kifejezésre 
együttes találatként egyetlen érdemi találatot sem kaptam, míg a „szatellita jog” keresőszóra Kardos Gábor 
Esély című folyóiratban megjelent, többször idézett cikke mellett mindössze egy tankönyvi hivatkozást talál-
tam, amelyben ugyancsak Kardosra hivatkoznak: lásd Kálmán–Könczei 2002. A Google-keresés időpontja: 
2018. február 15. Számomra azonban nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mit is értenek a szerzők 
ez alatt. Juhász Gábor – Kardosra hivatkozva – „szatellitjogok” alatt a jogállamiságot, az egyenlő bánásmód 
követelményét, a járulékfizetésen alapuló ellátások tulajdonjogszerű védelmét érti. (Lásd Juhász 2012a, 45.) 
Kardos ugyanakkor – Christian Tomuschat alapján – szatellita jogra példaként a munkához való jog esetén a kö-
vetkezőket hozza: a szakképzéshez való jog (vocational training), a jogsértő elbocsátással szembeni védelem 
joga (protection against dismissal from work), a munkanélkülieket megillető támogatáshoz való jog (unemploy-
ment insurance), továbbá a szellemileg, illetve fizikailag hátrányos helyzetben lévő személyek joga a speciális 
bánásmódra (handicapped and uneducated persons). (Tomuschat 1990, 195–198., idézi Kardos 1996, 21. 
A tanulmány a következő linkre kattintva érhető el: https://app.box.com/s/arbqqtxawc1zxoah1tohko1g027e-
wo4h [Letöltés ideje: 2018. 08. 15.]) Tomuschat eredeti The Right to Work című tanulmányát olvasva sem derül 
ki pontosan, hogy mit ért szatellitjogok alatt. A Satellite rights elnevezésű alfejezet bevezetőjében – az imént 
említett jogok felsorolását megelőzően – azt írja, hogy ezeknek az intézkedéseknek (measures) a biztosítása 
elősegítheti és támogathatja a munkához való jog iránti elkötelezettséget. Azt is hozzáteszi, hogy a felsorolásból 
szándékosan kihagyja azokat a politikákat és stratégiákat, amelyek a növekedést általában ösztönzik, és csupán 
azokat a lépéseket veszi szemügyre, amelyek közvetlenül kihatnak az egyénre. (Tomuschat 1990, 195.) Kardos 
Gábor hozzáteszi, hogy a szatellita jogok megjelenését és az alacsonyabb szintű jogi szabályozását az alkot-
mányos szociális jog lényegét jelentő szolgáltatási kötelezettség teszi szükségessé. Ami az ilyen szabályozás 
létrehozásának lehetségességét illeti, az onnan ered, hogy a szatellita jogokból eredő kötelezettségek mindig 
korlátozott célt tűznek ki, egyfajta megvalósítható állapot megteremtését írják elő, így például az általában 
hozzáférhető szakoktatás létrehozását. Ez azonban gyakran nincs így a magából a gazdasági, szociális vagy 
kulturális jog alkotmányi megfogalmazásából eredő esetleges szolgáltatási kötelezettséggel, az ugyanis – ha ér-
telmezés útján nem tudatosan korlátozott – ideális (utópikus) állapot biztosítását (például mindenki képessége 
szerinti foglalkoztatását) írná elő. Kardos 1996, 21.

304 Kardos 1996, 21.
305 Kardos 2003e, 29.
306 Kardos 2003e, 29.
307 Kardos 2003e, 29.
308 Sári 1995, 5., idézi Kardos 2003e, 9. lj.
309 Kardos 2003e, 29–30.
310 Kardos 2003e, 30.

https://app.box.com/s/arbqqtxawc1zxoah1tohko1g027ewo4h
https://app.box.com/s/arbqqtxawc1zxoah1tohko1g027ewo4h
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képpen a közvetett védelem másik fajtája, ha az alkotmánybíróság az intézményvédelmet 
és a jogbiztonság érvényesülését garantálja.311

Takács Albert úgy véli, hogy a szociális jogok312 bírói úton kikényszeríthetetlenek, 
és ennek következtében a jogtudomány a szociális jogokat nem is sorolja egységesen az em-
beri jogok közé, és többségük nem is tekinthető egyéni jogosultságnak.313

Juhász Gábor ugyanakkor arra az érvre, hogy a bíróságok szociális juttatásokkal 
kapcsolatos döntései kikényszeríthetetlenek maradnak, mert nem áll módjukban a végre-
hajtásukhoz szükséges források előteremtése, azt az ellenérvet hozza fel, hogy akkor ezen 
az alapon a bíróságoknak a polgári jogi követelések jelentős részével sem lenne érdemes 
foglalkozniuk, hiszen ugyanúgy nem rendelkeznek például az adós által elherdált vagyon-
nal sem.314 Ezekben az esetekben a bíróságok mégis tömegével hoznak olyan ítéleteket, 
amelyekben az egyik felet feljogosítják igénye érvényesítésére, a másikat pedig kötelezik 
a tartozás kiegyenlítésére.315 Nem történne ez másként a szociális jogok bírósági érvénye-
sítésekor sem, a különbség mindössze annyi lenne, hogy a bíróság nem egy meghatározott 
állampolgárt, hanem az államot kötelezné „tartozása” megfizetésére.316

A szociális jogok kikényszeríthetősége kapcsán tehát számomra megint úgy tűnik, mint-
ha ennek kapcsán kicsit összemosódnának e jogok bírói úton történő érvényesíthetőségével 
és végrehajthatóságával kapcsolatos érvek.317 Az első esetben arról van szó, hogy az egyén 
egyáltalán jogosult-e az igényét bírósági úton érvényesíteni, a második esetben pedig arról, 
hogy ha ezt az igényét a bíróság jogerős ítéletben megállapította, akkor azt végre lehet-e 
hajtani valakin (mondjuk tipikusan az államon.) A bírói úton történő érvényesíthetőség csak 
részben függ az anyagi jogi szabályoktól, legalább annyira függ az eljárásjogi szabályoktól 

311 Kardos 2003e, 30.
312 Mint már a fogalmi alapvetésekről szóló 1. fejezetben utaltunk rá (lásd 1. A szociális jogok körének meg-

határozása – definíciós problémák), Takács Albert a „szociális jogok” elnevezést a gazdasági, szociális 
és kulturális jogokat összefoglaló kategóriaként használja.

313 Takács 2003, 791.
314 Juhász 1996, 43.
315 Juhász 1996, 43.
316 Juhász 1996, 43.
317 Drinóczi Tímea tanulmányában – részletesen alátámasztott indokok alapján – kifejti, hogy az érvényesít-

hetőséget vagy megítélhetőséget meg kell különböztetni a kikényszeríthetőségtől. (Addo 1999, 94., idézi 
 Drinóczi 2018, 22., 132. lj.) Drinóczi ennek kapcsán rámutat arra, hogy nemzeti szinten a kikényszeríthetőség 
kormányzati probléma, míg az érvényesíthetőség a bíróságokat érinti; nemzetközi szinten viszont ez eltérő: 
a nemzeti bíróságok és a kormányzat a döntéseik kikényszerítésében egynek számítanak, míg az érvénye-
síthetőség a nemzetközi fórumok feladata. Hill 1999, 17., idézi Drinóczi 2018, 22., 131. lj. Az emberi jogok 
kikényszerítése az emberi jogi eszközök által alkotott jogi rezsim végrehajtásával foglalkozik, ezt az imple-
mentációs kötelezettséget az állam végzi. Az emberi jogok kikényszerítésének központi eleme a jogi rezsim 
által kreált olyan jogosultságok és kötelezettségek meghatározása, amelyeket fenn kell tartani, és végre kell 
hajtani. Az érvényesíthetőség olyan jogi mechanizmus, amelyet a kikényszeríthetőségben vagy az embe-
ri jogok végrehajtásában előforduló elégedetlenségek indítanak el. Addo 1999, 95., idézi Drinóczi 2018, 
22., 133. lj. Drinóczi arra is utal, hogy az érvényesíthetőségnek két – egymást kiegészítő – formája létezik, 
és az alapvető lényege a valamilyen „bírói út” elérése. Addo 1999, 98., idézi Drinóczi 2018, 22., 134. lj. 
Az anyagi érvényesíthetőség egyénre koncentráló, jogra alapozó ellenőrző mechanizmusi forma. Az eljárási 
érvényesíthetőség kötelezettségcentrikus és az emberi jogok érvényesíthetőségének párhuzamos és kiegészítő 
mechanizmusa, illetve az anyagi érvényesíthetőség alkalmazásához egy megelőző aréna. Az eljárási érvé-
nyesíthetőség „tudakozódó mechanizmust” foglal magában. Drinóczi 2018, 22.
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is. Hiába szerepelnek a szociális jogok alapjogként az alkotmányban, ha például a szociális 
jogi rendelkezésekre az egyén nem alapozhat alkotmányjogi panaszt.318

Ettől szerintem eltérő kérdés, hogy a bíróságok szociális juttatásokkal kapcsolatos 
döntései kikényszeríthetetlenek maradnak-e, mert a kötelezetteknek „nem áll módjukban 
a végrehajtásukhoz szükséges források előteremtése”. Kiss György is felveti azt a kérdést, 
hogy a szociális jogok különféle igényként való megjelenése mennyiben haladja meg az ál-
lam, illetve az ellenérdekű magánfél teljesítőképességét.319

Ennek előkérdéseként mindenekelőtt az alapjogi címzettséget kell tisztázni,320 vagyis 
azt, hogy „ki fizeti a révészt”. Vagyis ha a rászoruló személy bevételei nem fedezik a meg-
élhetési költségeit, akkor kinek kell ezt úgymond „kipótolnia”? A hozzátartozó vagy az állam 
kötelessége-e ez? Az első esetben a hozzátartozó kapcsán megint cizellálni kell aszerint, hogy 
mely rokonsági fokig és milyen mértékben köteles a hozzátartozó a rászorulóról gondoskodni. 
Itt nyilván a saját megélhetésének biztosítása mindenképp korlátként jelentkezik, tehát az ő 
esetükben valóban felmerülhet, hogy „nem áll módjukban a végrehajtásukhoz szükséges 
források előteremtése”. Ha viszont nincs keresőképes, tartásra kötelezhető hozzátartozó, 
akkor be kell lépnie az államnak. Az állam esetében viszont számomra nehezen értelmezhe-
tő, hogy az államnak ne állna módjában a végrehajtáshoz szükséges források előteremtése. 
Költségvetési szempontból persze felmerülhet, hogy az „állam” alatt csak a központi költ-
ségvetésből eredő forrásokat értjük, vagy az önkormányzatokét is. Alapjogi szempontból 
viszont az „állam” a közhatalommal rendelkező „szervezet”, amely az egyénekre nézve 
kötelező döntést hozhat, az egyén alapjogainak érvényesülését köteles elősegíteni és azokat 
csak szükségesen és arányosan korlátozni, ha arra sor kell kerüljön. Az önkormányzatok 
esetében ugyan költségvetési szempontból felmerülhet, hogy nem képesek annyi bevételt 
termelni, amivel ki tudnák gazdálkodni a segélyeket, ráadásul az önkormányzatok hitel-
felvételi lehetősége is korlátozott lehet,321 ez azonban nem lehet alapja egy olyan normatív 
válasznak, hogy ilyen helyzetben az önkormányzatok ne lennének kötelezettek alapjogi 
szempontból. Amennyiben ilyen probléma de facto felmerül, akkor álláspontom szerint 
az államnak megfelelő forrásokkal segítenie kell az önkormányzatokat, hogy az egyének 
alapvető – alkotmányból eredő – szociális jogainak érvényesítését biztosítani tudják.322 
Álláspontom szerint ugyanis az emberi méltóságból levezethető, az emberhez méltó lét fenn-
tartásához elengedhetetlenül szükséges megélhetési minimum érvényesülése nem függhet 
attól, hogy egy önkormányzat rendelkezik-e ehhez megfelelő forrással.323

318 Így például Spanyolországban az oktatási jogokon kívül nem lehet alkotmányjogi panaszt (recurso de am-
paro) alapítani szociális jogokra. Lásd Kilpatrick – De Witte 2014b, 5.

319 Kiss Gy. 2010, 124.
320 Kiss György szerint az alapjogok egységét kétségessé teheti az alapjogi címzettség különbözősége, már ha 

létezik ilyen különbség. Kiss Gy. 2010, 124.
321 Lásd például a magyar Alaptörvény 34. cikk (5) bekezdését, miszerint: „Törvény a költségvetési egyensúly 

megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más 
kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti.”

322 Ez a probléma felmerülhet egy olyan helyzetben, amikor egy rászoruló személy egy önkormányzati fenn-
tartású idősotthonban él, és nincs tartásra kötelezhető hozzátartozója. Ilyen esetben problémaként merülhet 
fel, hogy a megélhetését a fenntartó önkormányzat köteles-e biztosítani, vagy a központi költségvetés.

323 Vesd össze Balogh Elemér 27/2013. (X. 9.) AB határozathoz fűzött különvéleménye. 27/2013. (X. 9.) AB ha-
tározat, [38].
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Álláspontom szerint a szociális jogok bírói úton történő kikényszeríthetősége a meg-
felelő anyagi és eljárásjogi garanciákkal biztosítható kell legyen az állam mint végső 
helytállásra kötelezett révén.324 Ezért önmagában azt nem tartom megfelelő érvnek, hogy 
egy jogot azért ne szabályozzunk alapjogként, mert bírói úton úgyis kikényszeríthetetlen. 
Az más kérdés, hogy ha a kikényszeríthetőség nehézkes, az egy idő után az adott jogot 
puszta „papírjoggá” silányítja, ezért célszerű, ha a jogalkotó ilyenkor a jogi szabályokat 
a tényleges lehetőségekhez igazítja.

3.2.3. Az emberi jogok és az alapjogok viszonya

A szociális jogok alapjogi/emberi jogi minősége kapcsán felvethető az a kérdés, hogy vajon 
szinonimáról van-e szó, vagy ha nem, akkor miben különbözik ez a két kifejezés egymástól.

Az alkotmányjogi jogirodalomban általánosan elfogadott az a nézet, miszerint az em-
beri és az állampolgári jogokat együttesen nevezik alapjogoknak vagy alapvető jogoknak.325 
Ezt még ki kell egészíteni azzal, hogy ahhoz, hogy egy adott emberi jog – és nem általában 
az emberi jogok – alapjoggá is váljon, elengedhetetlen feltétel az emberi jogok tényleges 
elismerése egyes nemzetek, államok vagy csoportok által,326 ami viszont már meglehetősen 
divergáló.327

Kiss ugyanakkor utal arra is, hogy ez az állítás azonban csak annyiban igaz, ameny-
nyiben az emberi jog genus fogalom, míg ehhez képest az alapjogok teoretikusan ennek 
egyik alfaját képezik.328 Tételesen azonban előfordulhat, hogy egy adott alkotmány több 
alapjogot ismer, mint ahány emberi jog létezik, de sokkal gyakoribb ennek ellenkezője. 
Nevezetesen az adott alkotmányban nem minden emberi jog minősül alapjognak, azaz nem 
részesül elismerésben.329

Egy adott általános, univerzális emberi jog alapjogi minősítéséhez tehát – legalábbis 
főszabályként330 – szükség van alkotmányos elismerésre, ami vonatkozik az emberi jog-
ként létező szociális jogok alapjogi minősítésére is.331 A szociális alapjogok mint második 

324 Ellenkező esetben ugyanis akár az is felmerülhet, hogy a strasbourgi bíróság is feleslegesen ítél meg kár-
talanítást egy-egy egyezményben biztosított emberi jog megsértése miatt akkor, ha az államnak nincs erre 
költségvetési fedezete.

325 Ádám 1994, 57. Ádám Antal tehát az „alapjogok” és az „alapvető jogok” kifejezést szinonimaként alkalmazza.
326 Halmai–Tóth 2003c, 30.
327 Kiss Gy. 2010, 95.
328 Kiss Gy. 2010, 95., 161. lj.
329 Arango 2000, 84., idézi Kiss Gy. 2010, 95., 161. lj.
330 Kiss György az alkotmányi szintű szabályozásra azért utal „főszabályként”, mert kivételként hozható fel 

például az amerikai alkotmány, amely sem az emberi méltóságról, sem a szociális jogokról expressis verbis 
nem rendelkezik. Lásd erről többek között Schwartz 1998, 5–10.; Isensee 1980, 367–384.; Walter 2003, 
149–182.; Kiss Gy. 2010, 95., 163. lj.

331 Kiss Gy. 2010, 95.
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 generációs jogok tekintetében ez az alkotmányos elismerés csak egy mai értelemben fel-
fogott demokratikus állam alkotmánya által lehetséges.332

Az emberi jogokat tehát „nem az állam teremti, de köteles elismerni, tiszteletben tartani, 
és e jogok minden embert egyenlően illetnek meg”.333 Az emberi jogok egy része ugyanis 
nem az állam inspirációjára jött létre, ám a fokozatosan kialakuló fontossági sorrendben 
a legmagasabb helyre kerültek, így az emberi jogok és az alapjogok kategóriája ennyiben, 
vagyis az absztrakt fontosság (Wichtigkeitsgrad) tekintetében közös.334 Mindezek alapján 
Kiss György azt a következtetést vonja le, hogy a szociális jogok alapjogok, és így részei 
az alapjogok rendszerének.335

3.2.4. A szociális jogok alkotmánybeli megfogalmazásának 
nehézségei – alapjog vagy államcél?

Ha elfogadjuk az előző tézisünket, miszerint alapjognak akkor tekintünk egy jogot, ha azt 
az adott állam az alkotmányában ilyenként nevesíti, akkor a következő kérdés, hogy mely 
érvek szólnak a szociális jogok alapjogként, illetve államcélként történő megfogalmazása 
mellett.

Klicsu László – utalva Eckart Klein német alkotmányjogászra – rámutat arra, hogy 
a szociális biztonsághoz való jogot azért nem lenne helyes az alapvető jogok között sza-
bályozni, mert az alkotmányos rendelkezésre így olyan alanyi jogokat lehetne alapozni, 
amelyek minden állami hatalmat közvetlenül köteleznének, az alanyi jogosultság pedig azt 
jelentené, hogy az egyének olyasvalamit is követelhetnének az államtól, ami nincs meg.336 
Balogh Zsolt is úgy véli, hogy a szociális jogokkal „nagyon óvatosnak kell lenni”, és biz-
tosabb az, ha a szociális jogok terepe a gazdaságpolitikáé vagy a szociálpolitikáé, de nem 
az alkotmányvédelemé.337

Ehhez még hozzátehetjük Alexy azon kitételét is, miszerint ha a szociális alapjogok 
kötőerővel rendelkeznek, a szociálpolitika alakításának súlya könnyen áttevődhet a parla-
mentről az alkotmánybíróságra.338

Balogh Zsolt utal arra, hogy a romló gazdaságban – ezt megállítandó – a kormányzat 
szükségszerűen visszavesz a korábban biztosított jogokból, ellenkező esetben az könnyen 
„államcsődhöz” vezethet.339 Ha a szociális jogok konkrétabb megfogalmazására kerül sor 
az alkotmányban, akkor egy válságos gazdasági helyzetben az államnak a szociális ellátá-

332 Arango 2000, 43. Böckenförde a szociális jogok megjelenését, legitimitását nem az első generációs alapjogok 
ellentéteként minősítette, hanem egyenesen a társadalmi helyzet alapvető változása révén az állam újfajta 
címzettségét emelte ki. Az államnak nem tartózkodnia kell valamitől, hanem éppen ellenkezőleg, valamilyen 
tevőleges magatartásra kötelezett. Ebben a vonatkozásban a szociális jogok léte a szabadság feltétele, és nem 
a szabadság az előfeltétele a szociális jogok megjelenésének. Böckenförde 1991, 149., idézi Kiss Gy. 2010, 
95., 164. lj.

333 Halmai–Tóth 2003c, 28., idézi Kiss Gy. 2010, 94., 159. lj.
334 Kiss Gy. 2010, 94–95.
335 Kiss Gy. 2010, 94.
336 Klein 1994, 81., idézi Klicsu 2012, 109., 112., 24. lj.
337 Balogh 2006, 26.
338 Hivatkozik rá Kiss Gy. 2010, 100.
339 Balogh 2006, 26.
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sok szintjéből történő visszalépésekor az alkotmány negatív irányú módosítását is el kell 
végeznie, ezzel pedig az alkotmány devalválódik.340 Az alkotmányjogi tankönyvek is arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a szociális jogok alanyi jogként való formális deklarálása a ma-
teriális megvalósulás esélye nélkül általában rombolja az alkotmánytörvény tekintélyét.341 
Abban az esetben, hogyha az alkotmányosság tág teret enged a szociális jogok biztosításának 
és védelmének, számolnia kell ennek az alkotmányra gyakorolt negatív következményeivel, 
és az ennek bekövetkezéséért való elsődleges felelősségével is, hiszen az Alkotmánybíróság 
feladata a jogrendszer egészének megvédésén belül mégiscsak elsődlegesen az alkotmány 
pozíciójának megőrzése.342

Ehhez képest Kiss György – a német alkotmánytanban uralkodónak tekinthető politi-
kai alapozású megfontolásra hivatkozva – utal arra, hogy az alkotmányok napjainkban nem 
képzelhetők el a szociális alapjogok rögzítése nélkül.343 A kérdés Kiss szerint inkább az, 
hogy milyen jellegűek ezek a normák, csupán politikai, morális jellegűek, vagy tényleges 
kötőerővel rendelkeznek. Kiss szerint az előbbi minőséget mára már csaknem egyértelműen 
elvetették, hiszen ebben az esetben e normák – mint lex imperfecta szabályok – teljesen 
kiüresednének, és alkotmányos megalapozottságuk éppen a jogkövetkezmények, a végre-
hajthatóság hiánya miatt megkérdőjelezhető lenne.344 Következik ez abból is, hogy egy al-
kotmányosan kifejezett jog meghatározott jogi pozíciót is jelent, és amennyiben egy adott 
alkotmányos norma kötőerejét nem ismerjük el, úgy tagadjuk a belőle származó jogi pozíciót 
is.345 Mindebből adódóan alapvető jelentőségű a kötőerővel rendelkező szociális alapjogok 
minősítése.346 Kiss utal arra, hogy ezzel kapcsolatban három álláspont alakult ki.347

1.  Az egyik nézet szerint a szociális jogok csupán objektív jogi kategóriák.348

2.  A második szerint alapvetően objektív kategóriák, de kivételes esetekben szubjektív, 
bíróság előtt kikényszeríthető jogok.349 Ebben a második esetben azonban rendkívül 
nehéz pontosan meghatározni a kivételes, rendkívüli esetek fogalmi ismérveit, és így 
azt, hogy a tárgyi jog által megvalósult alkotmánysértést alanyi joggá, igénnyé 
lehet-e tenni, és nem utolsósorban azt is, hogy mire irányuljon az igény.350 Általá-
nosnak tekinthető vélemény szerint kivételes, rendkívüli helyzet akkor állapítható 
meg, ha az érintett egyén tényleges szabadsághoz való érdeke különösen jelentős, 

340 Balogh 2005, 363., idézi Rab 2009, 291.
341 Klicsu 2012, 111.
342 Rab 2009, 291.
343 Ezt támasztja alá Isensee értékelése: „Die soziale Grundrechte haben in Deutschland auch eine gewisse 

 Tradition.” Isensee 1980, 368., idézi Kiss Gy. 2010, 100–101.
344 Kiss Gy. 2010, 101.
345 Borowski 1998, 296. Egyébiránt alátámasztja a szociális jogok kötőerejét az a korai tapasztalat, amelyet 

az 1970-es  évek elején Brunner írt le. Álláspontja szerint a jelzett kötőerőt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a szociális védelmi igények ott érték el a legmagasabb szintet, ahol az alkotmányokban a szociális 
jogok proklamálása nem történt meg. Brunner 1971, 37.

346 Kiss Gy. 2010, 101.
347 Kiss Gy. 2010, 101.
348 Badura 1975, 25–27.; Hesse 1999, 208., 289., idézi 208. lj.
349 Brunner 1971, 35., idézi Kiss Gy. 2010, 101., 209. lj.
350 Kiss Gy. 2010, 101.
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az igény konkrétan megfogalmazható, és a vele ellentétes alkotmányos jogokat 
csekély mértékben érinti.351

3. A második esethez hasonló a harmadik álláspont, amely szerint a szociális alap-
jogok – amennyiben tartalmuk engedi – teljes egészében szubjektivizálódnak.352 
Az alanyi jogi minősítéssel kapcsolatos érvek és ellenérvek Kiss szerint nem vá-
laszthatók el az adott ország alkotmányának tartalmától.353

Juhász Gábor a szociális biztonság354 alkotmánybeli szabályozása terén ugyancsak három 
lehetséges irányt fogalmaz meg a jogalkotók számára, amelyek között a döntő különbség 
abban mutatkozik meg, hogy azok alanyi jogot biztosítanak-e az ellátásokhoz való hozzá-
jutásra, vagy sem.355

1.  Az egyik elképzelés alapján a szociális biztonság tekintetében az alkotmánynak 
semmiféle előírást nem kell tartalmaznia, hogy ezáltal a kormányzat teljesen sza-
badon dönthessen az ellátások mértékének és a hozzájutás feltételeinek megállapí-
tásáról.356

2.  Egy másik felfogás szerint, ha az alkotmány csupán az általános rendelkezések közt 
tesz említést az állam ellátási kötelezettségéről, de nem biztosít alapvető – és ezért 
számonkérhető – jogot a szociális biztonságra.357

3.  Végül vannak, akik úgy vélik, hogy a szociális biztonságra való jog alkotmányos 
alapjogkénti rögzítésével alanyi jogot kell létesíteni az ellátások igénybevételére.358

Juhász rámutat arra, hogy a szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozá-
sának irányáról szóló vitákban a legnagyobb nézetkülönbségek az egyes alternatívák közti 
választás várható társadalmi következményeivel kapcsolatosak.359

A külföldi alkotmányok szociális jogokkal kapcsolatos szabályozási modelljeit meg-
vizsgálva megállapítható, hogy a Juhász Gábor által javasolt mindhárom szabályozási irány 
megtalálható az egyes országok alkotmányaiba.

351 Borowski példaként az éhezést elkerülendő egzisztenciális minimumot jelöli meg. Mivel a javak elosztása 
messzemenően érinti a jogalkotó autonómiáját az államháztartás tekintetében, nyilvánvaló, hogy a szociális 
alapjogok érvényesülése esetében a mérlegelés igen fontos szerepet játszik. Borowski 1998, 303., idézi Kiss 
Gy. 2010, 101., 211. lj.

352 Többek között Alexy 1996, 465., idézi Kiss Gy. 2010, 101., 210. lj.
353 Kiss Gy. 2010, 101.
354 Sajó kifogásolja, hogy a szociális jogokkal kapcsolatos érveit Juhász túlságosan leszűkíti, és csak a szociális 

biztonságon keresztül igazolja, holott „a szociális biztonság éppen az a jogosultság, ami a szociális bokor-
ban tenyésző társaitól […] a leginkább eltér”. Nem igazolható ugyanis, hogy a szociális biztonsághoz való 
jog az egyéb szociális jogokkal azonos természetű, ezért a szociális jogokat akkor sem kellene alkotmányba 
foglalni, ha a szociális biztonsághoz való jog alanyi alapjog lenne. Ráadásul a szociális biztonsághoz való jog 
nem rendelkezik azokkal a vonásokkal, amelyek alkotmányos jogkénti deklarálásukat – azaz kikényszeríthető 
jogként alkotmányba foglalásukat – indokolnák. Sajó 1997, 70–71.

355 Juhász 1996, 30.
356 Juhász 1996, 30.
357 Juhász 1996, 30–31.
358 Juhász 1996, 31.
359 Juhász 1996, 31.
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A szociális jogok alkotmánybeli szabályozásának Kardos Gábor a következő fő típu-
sait különbözteti meg.360

1.  Az egyik lehetőség, ha az alkotmány valamilyen általános formulát tartalmaz 
az állam szociális elkötelezettségét illetően, amely normatív következményekkel 
jár, mint például a német alaptörvény, amely megállapítja az állam szociális jel-
legét (20. cikk), és ez alapot adott a német alkotmánybíróság számára, hogy abból 
normatív következtetésekre jusson, megállapítva, hogy az mind a három hatalmi 
ágra kötelező.361 Az ebbe a csoportba tartozó országok alkotmányai az állam 
szociális felelősségvállalását államcélnak tekintik, így az ilyen alkotmány csak 
az állam szociális jellegét rögzíti, vagy az általános rendelkezések közt tesz említést 
az állam ellátási kötelezettségéről.362 E megoldás lényege, hogy az alkotmány rögzíti 
az állam felelősségét a szociális biztonság tekintetében, de nem biztosít alanyi jogot 
a szociális biztonságra.363 A kormánynak tehát széles mozgástere van az ellátások 
jogosultsági feltételeit és mértékét illető meghatározásában.364 Ilyen megoldással 
találkozhatunk Németországban és Franciaországban.365

2.  További lehetőség, ha az alkotmány vagy az azzal azonos értékű külön alapjogi tör-
vény pontosan felsorolja az általa védett szociális jogokat.366 Ez a megoldás azonban 
nem egységes:
2.1. Az egyik megoldás, hogy a szociális jogokat az alkotmány ugyan részletesen 

szabályozza, de államcélokként, ami által az egyéni érvényesíthetőségük el-
vész.367 Ebbe a csoportba tartoznak azok az országok, ahol a szociális jogokat 
valamilyen formában deklarálják, azonban az alkotmányszöveg tartalmaz olyan 
pontosításokat, amelyek alapján azok nem tekinthetők alapjognak, hanem ál-
lami feladatként ítélhetők meg.368 Ilyen megoldással találkozhatunk Spanyol-
országban és Görögországban is.369

2.2. A másik aleset, ha a szociális jogok megőrzik egyéni jellegüket, de bírói eljárást 
indítani csupán a rájuk vonatkozó alacsonyabb szintű jogszabályok alapján le-
het.370 Ezt az utat követi a cseh alkotmány.371 Idetartoznak azok az országok, 
amelyek alkotmánya ellátási jogosultságot hirdet meg azzal a megkötéssel, 

360 Kardos 2003e, 37–38. Az európai alkotmányok szociális jogi rendelkezéseit lásd legújabban: http://socialp-
rotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Consti-
tutions_compendium.pdf (Letöltés ideje: 2018. 01. 13.)

361 Kardos 2003e, 37.
362 Farkas 2011, 83.
363 Farkas 2011, 83.
364 Farkas 2011, 83.
365 Farkas 2011, 83.
366 Kardos 2003e, 37.
367 Kardos 2003e, 37.
368 Farkas 2011, 83.
369 Farkas 2011, 83.
370 Kardos 2003e, 37.
371 Kardos 2003e, 37. A szociális jogokat a cseh Alapjogi Charta garantálja, de néhányukat a törvény keretei között 

lehet csak gyakorolni, ami azonban nemcsak azt jelenti, hogy az alkotmányi védelmük korlátozottabb, de azt 
is, hogy a jogalkotónak meg kell alkotni a szükséges jogszabályokat, és amennyiben ezt nem teszi meg, akkor 
az alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg. Drinóczi 2018, 11.

http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_compendium.pdf
http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_compendium.pdf
http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/12/The-right-to-Social-Security-in-European-Constitutions_compendium.pdf
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hogy csak az alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek keretei között 
gyakorolhatók.372 Ilyen megoldással találkozhatunk Portugáliában.373

3. A harmadik változat, ha az alkotmányba foglalt szociális jogok az alaptörvény szö-
vegére hivatkozva alkotmány vagy rendes bírósági eljárás tárgyát képezhetik.374

4. Ismert olyan megoldás is, hogy az alkotmányba foglalt szociális jogok egy részét 
oly módon fogalmazzák meg, hogy alanyi jogként is értelmezhető, ez a helyzet pél-
dául a dán alkotmány 75. cikk 2. bekezdésébe foglalt szociális biztonsághoz való 
joggal,375 míg egyéb szociális jogokra vonatkozó cikkek alapján nem lehetséges 
bírósághoz fordulni programjellegük miatt.376 Kardos szerint az ilyen értelmezési 
kérdésekben, hogy tudniillik vitás, melyik alkotmányos rendelkezés hoz létre alanyi 
jogot, szerencsés, ha egy független testület dönthet.377

5. Az államok egy része esetében – mint már arra korábban is utaltunk – az alkotmány 
nem tartalmaz sem szociális elkötelezettséget kimondó általános szabályt, sem 
szociális jogokat.378 Ezeknek az országoknak az alkotmánya egyáltalán nem fog-
lalkozik szociális biztonsághoz való joggal, így a szociális védelem biztosítása még 
államcélként sem jelenik meg.379 Ebből nem következik az, hogy ezekben az orszá-
gokban ne érvényesülnének alkotmányos követelmények a szociális ellátásokkal 
kapcsolatban, mivel az állam szociális kötelezettségeit illetően az alkotmány más 
szabályaira is lehet hivatkozni.380 Ilyen megoldással találkozhatunk például az Egye-
sült Államokban vagy Máltán.381

Az alkotmányozás nemzetközi gyakorlata kapcsán Kiss György és Juhász Gábor is azt 
az általános következtetést vonja le, hogy – a szociális jogok alapjogként való alkotmány-
ba foglalását támogató elméletek ellenére – az alkotmányok ritkán tartalmaznak explicit 
módon megfogalmazott szociális alapjogokat, az alkotmányozás nemzetközi gyakorlatában 
kivételesnek számít a szociális biztonsághoz való jog alapjogként való meghirdetése.382 
A szociális jogok alkotmányos szabályozásának tehát nincs általánosítható gyakorlata, de 
az kijelenthető, hogy az euroatlanti övezetben nem találkozhatunk tényleges alanyi alap-
jogokat keletkeztető megoldással.383

372 Farkas 2011, 83.
373 Juhász 2009a, idézi Farkas 2011, 83., 12. lj.
374 Kardos 2003e, 37.
375 Lásd erre Rosas 1991, 231., idézi Kardos 2003e, 37., 35. lj.
376 Kardos 2003e, 37.
377 Kardos 2003e, 37.
378 Kardos 2003e, 38.
379 Farkas 2011, 83.
380 Farkas 2011, 83.
381 Kardos 2003e, 38. Farkas Zsuzsanna ebbe a körbe sorolja Nagy-Britanniát is, ám mivel Anglia köztudottan 

nem rendelkezik írott alkotmánnyal (lásd Trócsányi–Badó 2005, 263.), ezért álláspontom szerint célszerűbb 
lenne ezt külön kategóriába sorolni.

382 Kiss Gy. 2010, 95–96.; Juhász 1996, 29–47. Juhász ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a válasz elméleti 
jellegű (a szociális biztonsághoz való jog igazoló elvére vonatkozik), így némileg elrugaszkodik a szociális 
jogok alkotmányba foglalását akadályozó jogi és politikai realitásoktól.

383 Juhász 2012a, 45.
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Schmidt Péter azt a nézetet képviseli, hogy a szociális biztonságra vonatkozó előírá-
sok az emberi jogok részévé válnak akkor, amikor azok már nem egyszerűen állami célok, 
feladatok, hanem a jog eszközeivel kikényszeríthető alanyi jogok, még akkor is, ha nem 
az államhatalmat korlátozzák, hanem pozitív állami kötelezettségvállalást jelentenek.384 
Schmidt szerint már élesen külön kellene választani – nemcsak elméleti, hanem az alkot-
mányba való beillesztésük szempontjából is – ezeket a jogokat.385 Az alkotmánynak az ál-
lampolgári jogokat szabályozó részébe kellene kerüljön a munkanélküli-segély, a családi 
pótlék, a társadalombiztosításhoz való jog, az állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások, 
a munkaviszonyokra kibocsátott legalapvetőbb állami normák, a kötelező és ingyenes elemi 
oktatást biztosító szabályok, valamint a szociális ellátáshoz való jog, a pihenéshez való jog 
alanyi joggá tett formái stb.386 Ettől elkülönülten kellene kezelni az állampolgári jognak nem 
tekinthető művelődéshez való jogot, a munka mennyiségének és minőségének megfelelő 
díjazásához való jogot stb., mert ezekben keverednek a jogilag releváns, kikényszeríthető 
jogok és állami célkitűzések, ám ezeket ennek ellenére sem szabad kiiktatni az alkotmá-
nyokból.387 Az állam szerepkörének változása ugyanis igényli az alanyi joggá nem változ-
tatható előírások alkotmányba foglalását, mert az ilyen állami célkitűzések leírása nélkül, 
pusztán a jogpozitivizmus eszközeivel nem írható körül az állam valós társadalmi szerepe.388

Schmidt gondolatmenete ugyanakkor Kiss György szerint újabb megítélésbeli kétsége-
ket vet fel. Ha tudniillik a szociális jogoknak az elismerése mintegy ad hoc alkotmányfüggő 
vagy éppenséggel aktuál- (gazdaság)politikai kérdés lenne, illetve más oldalról valamiféle 
etnikai, méltányosságon alapuló megfontolásból származna, kétséges lenne ennek az érdek-
nek a fundamentalitása, az univerzalitása, nem beszélve arról, hogy milyen módon lehetne 
a jog által leírni, azaz milyen lenne a legáldefiníciója.389

Herbert Küpper már 2007-ben  célszerűbbnek látta a szociális jogoknak egy óvato-
sabb alkotmánybeli megfogalmazását, amely így lehatárolhatja azokat a szociális célokat, 
amelyeket az állam képes megvalósítani, ennek segítségével pedig útját állhatjuk a „csalfa 
ígéreteknek”.390

Lenkovics Barnabás professzor, az Alkotmánybíróság előző elnöke 2015-ben  egy kon-
ferencián tartott előadásán391 is annak fontosságát emelte ki, hogy az embereknek lehetősége 
legyen az emberi jogaikat ténylegesen megtapasztalni: „minden jog annyit ér, amennyi ab-
ból megvalósul”. Lenkovics Barnabás ezt a „hitetlen Tamás szindrómának” tekinti, utalva 
a Bibliából Tamás azon kijelentésére, miszerint „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, 
és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem 
hiszem.”392 Erre Jézus, amikor a húsvétot követő nyolcadik napon megjelent, így szólt Tamás-
hoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az olda-
lamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.”393 A modern, őszinte és józanul gondolkodó ember 

384 Schmidt 1994, 6.
385 Schmidt 1994, 6.
386 Schmidt 1994, 8.
387 Schmidt 1994, 9.
388 Schmidt 1994, 9.
389 Kiss Gy. 2010, 117.
390 Küpper 2007, 53–54.
391 Lenkovics 2015.
392 Jn 20,25. (Károli Gáspár fordítása alapján.)
393 Jn 20,27.
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ma is ilyen: azt mondja, hogy „Ha nem látom, nem hiszem!”. Lenkovics Barnabás szerint 
ez az attitűd rávetíthető az emberi jogokra is. Ha teleírunk sok-sok törvényt és alkotmányt 
emberi jogokkal, ezt odaadjuk a polgárnak, aki elmegy a kasszához, hogy kéri beváltani, 
de sajnos nincs fedezet, akkor ez hasonlít a polgári jogban a „fedezetlen csekkhez”.394

Rab Henriett erről az elméleti jogi vitában, amely a szociális jogok alkotmányos jog-
ként történő értelmezése kontra államcélként történő elismerése között feszül, azt emeli 
ki legfontosabb érvként a szociális jogok alapjogként történő elfogadása mellett, hogy 
ezen jogokat megalkotó nemzetközi jogi környezet is alapjogokként definiálja a szociális 
jogokat.395 Így a belső jog összeütközésbe kerül a nemzetközi joggal, ha az állam szociális 
kötelezettségeit nem alapjogi szinten határozza meg.396 Ezen álláspont képviselői a szoci-
ális jogok államcélként történő megfogalmazását bizonyító negatív példaként a weimari 
köztársaságot és annak alkotmányos, politikai következményeit említik.397 Rab Henrietthez 
hasonlóan Sári János is figyelmeztetett arra, hogy nemzetközi dokumentumokban – nyilván 
nem véletlenül – a szociális jogok alapjogként vannak megfogalmazva, és nem államcélként, 
ezért a belső jog és a nemzetközi jog jelentős ütközésének megnyilvánulása, ha belső jogunk 
az állam szociális elkötelezettségét nem alapjogként, hanem államcélként határozza meg.398

3.3. Egységes vagy kétséges természetű jogok?

Amennyiben a második generációs jogokat összefoglalóan szociális jogoknak nevezzük, 
úgy ezek egy részének – a szabadságjogoknak – az alapjogi jellege megkérdőjelezhetetlen. 
Ugyanakkor a szolgáltatási „jogok” alapjogi jellege már valóban vitatható. A gazdasági, 
szociális és kulturális jogok természete tehát kettős.

Kardos Gábor egyértelműen kijelenti, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok 
természete kettős, mivel részben valódi jogok, illetve a szolgáltatás optimális megvalósu-
lását illetően államcélok.399 Az államcél jelleg annál kevésbé probléma, hiszen – amint azt 
Takács Péter megállapítja – a válságrégiók, depressziós övezetek tömeges problémáit nem 
lehet per útján, kizárólag az egyéni jogvédelem útján megoldani, hanem csupán aktív állami 
feladatvállalással.400 Ez a feladatvállalás kormányzati programok megindítását és a szociális 
jogokból eredő állami kötelezettségek ellátására szolgáló intézmények működtetését jelen-
ti.401 Ez utóbbiak döntéshozatali struktúrát is jelentenek, amelyek keretében az allokációs 

394 Lenkovics 2015.
395 Rab 2009, 291.
396 Rab 2009, 291.
397 Sári 1997, 219. Rab Henriett megjegyzi, hogy a fenti példa már olyan szélsőséges jogállami berendezkedést 

jelent, ami nyilvánvalóan már nem szolgálhat a másik – a szociális jogokat államcélként elfogadó – oldal 
követendő példájaként, és ezen oldal képviselői nem is erre alapozzák az álláspontjukat. Rab 2009, 291.

398 Sári 1997, 219. Sári János e helyütt utal arra, hogy gyakran hivatkoznak a weimari köztársaságra mint ne-
gatív példára, ahol a szociális jogok államcélként való meghatározásának súlyos politikai következményei 
voltak.

399 Kardos 2003e, 30.
400 Szigeti–Takács 1998, 193., idézi Kardos 2003e, 11. lj.
401 Kardos 2003e, 31.
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döntések megszületnek.402 Az intézményi struktúrák milyensége viszont meghatározott 
típusú döntések megszületésének kedvez, ami torzítja az allokációt.403

Juhász Gábor a szociális jogok nemzetközi szabályozásának „kétlelkűségére” utal, 
amelyet döntően a nemzetközi dokumentumok keletkezésének körülményeire vezet vissza, 
elismerve ugyanakkor azt is, hogy ebben szerepet játszik a szociális jogok természete körüli 
bizonytalanság is.404 A szociális jogok természetének vizsgálatakor ugyanis annak eldöntése 
a legfontosabb, hogy azok ugyanolyan feltétlen érvényességű emberi jogok-e, mint polgári 
és politikai megfelelőik.405 Elterjedt ugyanis az a felfogás, amely a „klasszikus” (feltétlen 
érvényességű), illetve a második generációs (feltételes érvényességű) emberi jogok közti 
megkülönböztetéssel a szociális jogokat az emberi jogok valamiféle alacsonyabb rendű 
(a fenti értelemben vett állampolgári jogok) csoportjába tartozóknak tekinti.406

Juhász szerint a szociális jogok védelmét biztosítani hivatott rendelkezések – a Közgyű-
lés határozatai407 ellenére – azt a vélekedést látszanak alátámasztani, hogy a szociális jogok 
a hierarchia alacsonyabb szintjén helyezkednek el, mint a „klasszikus” emberi jogok.408 Míg 
az utóbbiak esetében a nemzetközi egyezmények szigorúan rögzítik, hogy közülük melyek 
azok, amelyek korlátozása minden körülmények között tilos, illetve amelyek meghatározott 
feltételek esetén bizonyos mértékben vagy átmenetileg korlátozhatók, addig a szociális jogok 
„teljes gyakorlását” az államoknak csak „fokozatosan kell biztosítaniuk”.409 Juhász utal arra 
is, hogy a szociális jogok megsértésekor továbbá nem áll rendelkezésre sem az egyéni, sem 
az államok közti panasz intézménye, amely a polgári és politikai jogok esetében ismert – ha 
nem is túl gyakran alkalmazott – módszer.410

Kérdés, hogy a szociális jogok e „kettős minősége miatt”411 mennyiben illeszkednek 
az alapjogok egységes rendszerébe.

Kiss György szerint a szociális jogok alapjogok, és így részei az alapjogok rendsze-
rének,412 az alapjogok pedig egységes rendszert alkotnak, amelyet az emberi méltóságból 

402 Kardos 2003e, 31.
403 Kardos 2003e, 31. Kardos ennek kapcsán utal Kovács Józsefre, aki a következő példát hozta erre: a hatva-

nas évek elején Seattle-ben  egy vesebizottság döntött arról, hogy ki juthat hozzá dialízishez. Az értékelési 
szempont a társadalmi hasznosság volt. A konkrét döntésekről azonban kiderült, hogy általában magukhoz 
hasonló művelt embereket választottak. A hippiket, a prostituáltakat és a playboyokat eltanácsolták. Bioetika, 
az érzékenyítő tréning. Beszélgetés Kovács József orvos-filozófussal. Medical Tribune, 2003. április 24. 3.

404 Juhász 1996, 34.
405 Juhász 1996, 34.
406 Lásd Cranston és Raphael vitáját. Cranston 1967; Raphael 1967. Idézi Juhász 1996, 46., 14. lj.
407 Az ENSZ Közgyűlése 1977-ben  32/130. sz. határozatában kimondta, hogy az emberi jogok különböző kate-

góriái elválaszthatatlanok, és kölcsönösen függenek egymástól, ezért egyik sem bír prioritással a másikhoz 
képest. Lényegében ezt az értelmezést ismétli meg a Közgyűlés 1989-ből  származó 44/129. sz. határozata is. 
Gloppen–Rakner 1993, idézi Juhász 1996, 46., 13. lj.

408 Juhász 1996, 33.
409 Juhász 1996, 33–34.
410 Juhász 1996, 34.
411 Halmai is megjegyzi, hogy a második generációs jogok egy részének van első generációs megfelelője, ugyan-

akkor a szociális jogok „meghatározó többsége” esetében az államnak éppen nem tartózkodnia kell, hanem be 
kell avatkozni mintegy pozitív jogalkotási és jogalkalmazási intézkedéseken keresztül. Lásd Halmai–Tóth 
2003c, 86.; továbbá Leary 1996, 22–47.

412 Kiss Gy. 2010, 94.
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mint közös alapból vezet le.413 Sári János is azt hangsúlyozza, hogy az állampolgári alap-
jogok – a szociális jogokkal együtt – egységesek és oszthatatlanok.414

Amennyiben viszont az alapjogok egységes rendszert képeznek – de talán e tézis 
nélkül is –, úgy hosszú távon nehezen képzelhető el, hogy a jogrendszerben egzisztálnak 
bizonyos jogok, azonban közülük csak egyesek minősülnek alapjogoknak, amelyek – mint 
alanyi jogok – valamilyen kereseti technikával kikényszeríthetők.415

Kiss György szerint nem létezhet olyan alapjog, amely megsértésének ne lenne vala-
milyen differenciált következménye.416 Az a tény, hogy egyes alapjogok nem minősülnek 
magánjogi alanyi jognak, önmagában még nem elegendő bizonyíték az alapjogok egységes 
rendszere ellen, hiszen e jogok realizálásának garanciája az egyre inkább terebélyesedő 
közjogi alanyi jog kategóriája.417 Kétségessé teheti viszont az alapjogok egységét egy újabb 
bizonytalansági tényező, nevezetesen az alapjogi címzettség különbözősége, már ha létezik 
ilyen különbség.418

A szociális alapjogok az érvényesíthetőség skáláján meglehetősen gyenge pozíciót fog-
lalnak el, ami azt jelenti, hogy az alapjogok egységes rendszere nem biztosítja az alapjogok 
azonos minőségét.419 Kiss szerint kétségtelen, hogy az utóbbi időszak alkotmányfejlődése, 
jogalkotása és jogalkalmazása abba az irányba mutat, hogy e jogok lassan túlnőnek „puszta 
államcélként” történő minősítésükön, azonban ezáltal nem mindegyikük éri el a közjogi 
alanyi jog szintjét.420

Juhász Gábor rámutat arra, hogy a szociális jogok alkotmányos védelmének erőssége 
eltérő attól függően, hogy szabadságjogi vagy részesedési jogi (Teilhaberechte) oldaluk 
az erősebb.421 Juhász a magyar Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata kapcsán rámutat arra, 
hogy a szociális jogok szabadságjogi oldalát az Alkotmánybíróság alapjogi védelemben 
részesítette, míg az Alkotmány részesedési igényeket megfogalmazó rendelkezéseit csak 
járulékosan és az ellátások szűkebb körére – a társadalombiztosítási ellátásokra – terjedően, 
alkotmányos analógia alkalmazása nyomán illette alapjogszerű védelem.422 Azok a része-
sedési igények, amelyekre nem alkalmazható alkotmányos analógia, nem részesültek ha-
sonló védelemben.423 Ezeket a jogigényeket az Alkotmánybíróság csak tágan értelmezhető 
állami kötelezettségként ismerte el.424 A szociális jogok tehát Juhász szerint kétféleképpen 

413 Kiss Gy. 2010, 123–124. Juhász Gábor is rámutat arra, hogy amennyiben az emberi jogok igazoló elvéül 
az emberi méltóság tiszteletben tartásának követelménye szolgál, abból következtethetünk a jóléti jogok ér-
vényességére. Juhász 1996, 42.

414 Sári 1997, 217.
415 Kiss Gy. 2010, 93.
416 Kiss Gy. 2010, 124.
417 Kiss Gy. 2010, 124.
418 Kiss Gy. 2010, 124.
419 Kiss Gy. 2010, 123.
420 Kiss Gy. 2010, 123.
421 Juhász 2009b, 314.
422 Juhász 2009b, 314.
423 Juhász 2009b, 314.
424 Juhász 2009b, 314.
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élvezhetnek alapjogi védelmet: saját értékükön,425 illetve járulékosan, más alapjogok vagy 
alkotmányos alapelvek védelmével összefüggésben.426

Balogh Zsolt a szociális jogokat az alkotmányos védelem mértéke, „intenzitása” szem-
pontjából három csoportba osztja: vannak köztük alapjogok, másrészt alapjognak nem 
minősülő alkotmányos jogok, harmadrészt államcélok.427

Balogh Zsolt szociális alapjogok alatt azokat érti, amelyek közvetlenül visszavezethetők 
valamely klasszikus szabadságjogra, illetve valamely klasszikus szabadságjogból fakad-
nak.428 Így alapjog a sztrájkjog, amely a gyülekezési jogra vezethető vissza, a szakszervezeti 
szervezkedés szabadsága, amely az egyesülési jogra vezethető vissza, a munkához való jog, 
amely az egyéni cselekvési autonómia alapjogából ered, továbbá a tudomány és a művé-
szeti élet szabadsága, amely a véleménynyilvánítás szabadságából ered.429 Az alapjognak 
minősülő gazdasági, kulturális és szociális jogok védelme megegyezik az alapjogok védel-
mével, csak a szükségesség/arányosság mércéje alapján korlátozható (tartalmi sajátosságaik 
egyidejű figyelembevételével).430

Az alapjognak nem minősülő alkotmányos jogok sajátossága, hogy az alkotmányból 
közvetlen alanyi jogosultság nem fakad (azaz pusztán az alkotmány alapján – más jogsza-
bály közbejötte nélkül – nem lehet e jogokat érvényesíteni), de a törvényhozásnak az alkot-
mány alapján kötelezettsége az alanyi jogok meghatározása.431 Balogh Zsolt e körbe sorolja 
az önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén az ellátáshoz való jogot, tudniillik 
önmagában – azon túl, hogy e szabály az alkotmányban szerepel – még nem következik 
az alkotmányból, hogy munkanélküliség esetén milyen időtartamban, milyen összeget, 
mely ellátórendszernek kell nyújtania, viszont az következik, hogy a törvényhozásnak (tehát 
az alkotmány alatti szinten) ezeket a kérdéseket szabályozni kell.432 Az alkotmány alapján 
alkotmányellenessé csak az a helyzet válik, ha például munkanélküliség esetén az állam 
semmilyen ellátást nem nyújt, ezért e jogok esetén az alkotmányos védelem intenzitása 
kisebb, mint az alapjogok vonatkozásában.433 Balogh Zsolt ebbe a kategóriába sorolja még 

425 Juhász Gábor a korábbi magyar Alkotmányra épülő alkotmánybírósági gyakorlat alapján azt állapította meg, 
hogy alapjogi védelemmel saját értékükön a korábbi Alkotmány egyes munkajogi tárgyú rendelkezései bír-
tak, így például a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog (beleértve a kényszermunka 
tilalmát is), a pihenéshez, szabadidőhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való jog vagy az érdekvédelmi 
szervezet alapítását és ahhoz való csatlakozást lehetővé tevő jog. Juhász 2009b, 314–315.

426 Juhász Gábor szerint a korábbi magyar Alkotmány kifejezetten részesedési jogokat meghirdető rendelke-
zései – a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog és a szociális biztonsághoz való jog – saját 
értékükön nem, csak alapjogvédelmi analógiák alkalmazásával, illetve alkotmányos alapelvek segítségül 
hívásával, járulékos módon részesültek alapjogszerű védelemben. E körben kiemelt jelentőséget tulajdonít 
a társadalombiztosítási jogosultságok tulajdonjogszerű védelmének; a társadalombiztosítás körén kívül 
eső ellátások tekintetében pedig a bizalomvédelemnek és a szerzett jogok védelmének. A járulékos védelem 
mindegyik megoldás esetén relatív jellegű. Juhász 2009b, 314–315.

427 Balogh 2011, 308.; Balogh 2006, 27. Balogh utal arra, hogy ez a tipizálás azonban nem változtat azon 
az alapképleten, hogy a szociális jogok alkotmányi védelme nem azonos a szabadságjogokéval. Balogh utal 
Sajóra: Sajó 1995a, 341–347. Ezzel szemben lásd például Kardos 2003a, 1279., idézi Balogh 2006, 27.

428 Balogh 2011, 308.
429 Balogh 2011, 308.
430 Balogh 2011, 308–309.
431 Balogh 2011, 309.
432 Balogh 2011, 309.
433 Balogh 2011, 309.
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a pihenéshez, szabadidőhöz való jogot, magát a szociális biztonsághoz való jogot is (mint 
a szociális jogok egyik legfontosabb jogát), tudniillik a szociális biztonsághoz való jog 
alkotmányi szabályának az érvényesüléséhez további törvényi szabályokra van szükség: 
meg kell határozni az ellátási formákat, az igénybevételükkel kapcsolatos jogosultságokat, 
az igénybevétel feltételeit, és létre kell hozni s működtetni kell azt az intézményrendszert, 
amelyen keresztül az ellátást nyújtják (például szociális segély esetén a segélyezés rendszerét, 
idősek ellátásához kapcsolódva az idősotthonokat vagy az otthoni [családi] ellátás rendsze-
rének a támogatását stb.).434 Végül alapjognak nem minősülő alkotmányos jognak tekinthető 
az egészséghez való jog is.435 Az egészséghez való jog esetében is a törvényhozásnak kell 
meghatározni az ellátási formákat és jogosultságokat, az alkotmányból csak az követke-
zik – ez viszont kényszerítően –, hogy betegség esetén orvosi ellátás álljon rendelkezésre.436

Az alkotmányos védelem szempontjából a harmadik típusba Balogh Zsolt azokat 
a szabályokat sorolja, amelyekből sem az alkotmány szintjén, sem pedig az alkotmány ál-
tal kikényszerített törvényhozás szintjén nem fakadnak alanyi jogosultságok.437 E körben 
az alkotmányokban főként államcélok fogalmazódnak meg. Ilyen például a szociális bizton-
ság kiterjesztése vagy a gazdaság köréből a piacgazdaság, versenyszabadság alkotmányos 
tétele. Ezekben az esetekben az alkotmány csak az irányt határozza meg, az állam által 
követendő tendenciára utal, a megvalósítás módját és eszközeit illetően azonban az állam 
igen szabad.438 A szociális jogok államcélként való megfogalmazása azt sugallja, hogy ér-
vényesülésük a törvényhozás mindenkori többségének akaratán, szándékán múlik, szemben 
a klasszikus alapjogokkal, amelyeknek az érvényesülése a bíróság vagy az alkotmánybíróság 
kezébe van letéve.439

3.4. A szociális jogok viszonyulása a klasszikus 
szabadságjogokhoz. Egymást kizáró vagy feltételező jogok?

A szociális jogok elleni tartalmi kifogás lényege az, hogy ezek a jogok egyenesen ellenté-
tesek az alkotmány azon normáival, amelyek a szabadságjogokat védik, vagy legalábbis 
ütköznek ezekkel.440

Ahogy arra Szigeti Péter is utal: a szociális állam ellenzői szerint, ha elfogadjuk 
a második generációs emberi jogokat (gazdasági, szociális és kulturális jogokat), akkor 
az államra olyan elosztó hatalmat ruházunk, amely lerontja az individuális természetű 
jogállami szabadságjogokat; a minimális állam elfogadásának alapján a szociális jogállam 
olyan pozitív állami szolgáltatásokat jelent, amelyek nemkívánatosak, ezért legfeljebb szük-
séges rosszként, kényszerűségből lehet elfogadni azokat.441 A szociális állam ellenzőinek 

434 Balogh 2011, 309.
435 Balogh 2011, 309.
436 Balogh 2011, 309.
437 Balogh 2011, 310.
438 Balogh 2011, 310.
439 Sári 1997, 219.
440 Kiss Gy. 2010, 100.
441 Szigeti 2001, 260.
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nézőpontjában az állami funkciók kiterjesztésére, a beavatkozások növelésére irányuló 
törekvéseket a totalitarizmus gyanúja lengi körül.442

A szociális jogokat tagadó felfogás tehát a klasszikus szabadságjogok védelméből indul 
ki, amíg az ezzel szemben álló másik – a szociális jogok fontosságát hangoztató – szemlélet 
épp a klasszikus szabadságjogok érvényesülése oldaláról világítja meg a kérdést.443

Herbert Küpper szerint a klasszikus nyugat-európai doktrína szerint444 a szociális 
jogok lényegüknél fogva ellentétesek a szabadsággal.445 E véleményt az az érv támaszt-
ja alá, hogy a klasszikus liberális jogok az egyén számára egy olyan szférát teremtenek, 
amelybe az állam autoritatív módon nem avatkozhat be; ehhez képest a szociális jogok biz-
tosítják az egyén számára azt a jogot, hogy az állam terhére bizonyos cselekvésekre vagy 
forrásokra tartson igényt.446 A liberális jogok egy passzív államot juttatnak érvényre, míg 
a szociális jogok inkább egy aktív államot ösztökélnek, sőt meg is követelnek.447 Így arra 
hívják fel az államot, hogy avatkozzon be az egyén életébe annak érdekében, hogy teljesít-
se kötelezettségeit.448 Ez Küpper szerint némi veszélyt jelent az egyén szabadságára nézve, 
hiszen ha konfliktus lép fel a liberális és szociális jogok között, az állam a szociális jogok 
biztosítása terén fennálló kötelezettségével indokolhatja a liberális jogok által védelmezett 
szabadság megsértését.449

Kiss György az első és második generációs jogok ellentétét e jogok érdekeltségi oldaláról 
szemléli, és amely ellentét kis túlzással akár abból a tézisből is levezethető, hogy a szociális 
jogok realizálása a gazdasági körülményektől függ.450 A gazdasági körülmények ugyanis 
elsősorban az alapvető szabadságjogok által teremtett környezet eredményei.451 Kiss szerint 
ugyanakkor a szociális jogok fundamentalitása csak látszólag valósult meg a klasszikus 
szabadságjogok ellenében, valójában azonban éppen azok realizálása érdekében valósult 
meg.452 A szociális jogok alapjogi elismerése nélkül az alapjogok bázisa, az emberi méltó-
ság vesztene értékéből, és nem tölthetné be rendeltetését.453

Kiss György a munkához való jogot hozza fel példaként, mint az alapvető szabadság-
jogokat védő normákkal szemben álló egyik markáns szociális alapjogot.454 Kiss ugyan-
akkor utal olyan német jogirodalmi forrásokra, miszerint a szociális alapjogok melletti fő 

442 Szigeti 2001, 260.
443 Balogh 2006, 28.
444 A klasszikus pozíció képviselője Brunner 1971. Egy sokkal modernebb felfogásért lásd Vieira de Andrade 

1987, 198–205., idézi Küpper 2007, 58., 5. jegyzet.
445 Küpper 2007, 53.
446 Küpper 2007, 53.
447 Küpper 2007, 53.
448 Küpper 2007, 53.
449 Küpper 2007, 53.
450 Kiss Gy. 2010, 123.
451 Kiss Gy. 2010, 123.
452 Kiss Gy. 2010, 123.
453 Kiss Gy. 2010, 123.
454 Kiss Gy. 2010, 100. Kiss utal Brunner felfogására, aki szerint a piacgazdaság rendszere arra készteti az ál-

lamot, hogy korlátozza e jog tárgyát. Brunner szerint, amennyiben ez a jog azt jelentené, hogy mindenkinek 
biztosítani kellene egy adott munkahelyet, úgy valamennyi munkanélkülit a közszolgálat keretei között 
kellene foglalkoztatni, vagy a magángazdaság hatását a munkaerőpiac alakulására korlátozni vagy esetleg 
egyenesen kiiktatni kellene. Ez a jog a szabadságjogokkal közvetlenül, másképpen fogalmazva magával 
a piaccal kerül összeütközésbe.
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érv éppenséggel az úgynevezett szabadságposztulátum, amennyiben a jogilag biztosított 
szabadság tényleges szabadságlehetőség nélkül elértéktelenedik.455 A modern ipari társa-
dalomban ugyanakkor a tényleges szabadság megszerzéséhez nem csupán egy meghatáro-
zott élettér viszonylagos uralmára van szükség, hanem elengedhetetlen az állam tevőleges 
magatartása is.456 Ez viszont csak akkor nyújthat bármilyen garanciát, ha a szociális jogok, 
valamint a szociális jogok érvényesülésével összefüggő állami kötelezettségek az alkot-
mány által rögzítettek.457 Kiss utal Alexyre, aki ezzel összefüggésben hivatkozott a német 
alkotmánybíróság Lüth-ügyben kifejtett érvelésére, amely szerint az értékrendszer közép-
pontjában a szociális közösségben lévő ember személyiségének szabad kifejlesztése, illetve 
kifejlődése áll.458

Kiss György rámutat arra is, hogy a szociális jogok egy meghatározott helyzetben 
fontosabbak az állam tevékenységét illetően, mint az állam tartózkodását meghatározó 
szabadságjogokhoz fűződő érdek, ugyanakkor a szociális jogok igénybevétele minden 
helyzetben feltételezi az egyén magáról való gondoskodásának hiányát.459 Ez abból az elv-
ből következik, hogy a szociális jogok a tényleges szabadság – mint a személyiség kibon-
takoztatása – biztosításának előfeltételei, azaz csak akkor válnak „szubjektivizált” joggá, 
ha a tényleges szabadság súlyos veszélyben van, illetve ennek elkerülése végett ez a szük-
séges.460 Kiss György rámutat arra is, hogy a szociális jogok elismerésében és minősíté-
sében meghatározó szerepet játszik az, hogy az államnak éppen az első generációs jogok 
realizálódása érdekében biztosítania kell az egyén tényleges szabadságát, ami feltétlenül 
megköveteli az egzisztenciális minimum garantálását.461

Kardos Gábor szerint a polgári és politikai jogok tényleges gyakorlása aligha képzelhető 
el legalább minimális szociális jogosítottság nélkül, az előbbi tehát feltételezi az utóbbit.462 
Az emberi méltóság érvényesülése szükségessé teszi legalább a minimális mértékű szociális 
jogosítottságot.463 Kardos hangsúlyozza, hogy nem csupán a nélkülözők, hanem a többiek 
emberi méltóságáról is szó van.464 Sajó is úgy véli, hogy az ember saját méltóságához az is 
hozzátartozik, hogy ne hagyja az éhezőt elpusztulni, a beteget szenvedni, sőt az is, hogy 
egyáltalán ne kelljen éhezőt látnia.465

Ám mindezt – Kardos szerint – tágabban úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a polgári 
és politikai jogok tényleges élvezete is megkívánhat egy minimális szociális jogosítottságot, 

455 Kiss Gy. 2010, 99.
456 Lásd erről már a korai irodalomban Forsthoff 1954; Forsthoff 1968, idézi Kiss Gy. 2010, 99., 198. lj.
457 Alexy 1996, 459., idézi Kiss Gy. 2010, 100., 199. lj.
458 BVerfGE 7, 198 (Lüth-Urteil). Idézi Kiss Gy. 2010, 100., 200. lj. A Lüth-ügyről lásd még Pokol 2005, 91.
459 Kiss Gy. 2010, 100.
460 Lásd erről részletesen többek között Borowski 1998, 315. Tételezzük fel, hogy ez a helyzet bekövetkezik. 

Ezen a ponton ismét számos kérdés merül fel. Mindenekelőtt az, hogy mit jelent az előbb említett „szub-
jektivizálás”, továbbá milyen jellegű követelése lehet az érintettnek, és végezetül: minden egyes szociális 
alapjog viszonylatában ugyanolyan előfeltételek szükségesek-e a tényleges szabadság veszélyeztetéséhez, 
illetve minden egyes szociális jog esetében ugyanazon kritériumok mentén lehet-e megítélni az egyén önálló 
teljesítését, a magáról való gondoskodás mikéntjét. Ezek a kérdések általában mindenütt nyitottak. Kiss Gy. 
2010, 100.

461 Kiss Gy. 2010, 101.
462 Kardos 2003e, 33.
463 Kardos 2003e, 34.
464 Kardos 2003e, 34.
465 Sajó 1997, 10–11., idézi Kiss Gy. 2010, 121.
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a politikai jogok esetében ugyanis közvetlenül a közösség hasznát szolgálja, ha az állam-
polgárok felelősen és „nem demagóg erőknek kiszolgáltatva döntenek”.466

Schwartz – idézve Holmes bíró aforizmáját, miszerint: „a rászoruló ember nem szabad 
ember” – utal arra, hogy a gazdasági és szociális jogok kibogozhatatlanul összefonódtak 
a polgári és politikai jogokkal, ami részben azzal magyarázható, hogy a valódi képviseleti 
demokrácia feltételezi a polgárok széles körű részvételét, illetve toleranciáját és kompro-
misszumkészségét.467 Az elszegényedett, éhező emberek ugyanis nem szavaznak, és a ki-
használatlan, éhező embereknek nincs türelmük kivárni a demokráciához szükséges lassú, 
gyakran fárasztó alkudozást az élesen eltérő véleményen levő csoportok között.468

Sári János szerint a szociális jogok az ember polgárrá válásának ugyanolyan jelentős 
tényezői, mint a klasszikus alapjogok.469 A szociális állam, illetve a szociális jogok alap-
jogként való megjelenése ugyanis radikális változást hoz az állam és a polgár viszonyában: 
annak történelmi jelzése ez, hogy az ember szociális lehetőségeit nem alamizsnaként, hanem 
állampolgári alapjogként tudhatja magáénak.470

Balogh Zsolt ugyanakkor rámutat olyan álláspontra is, miszerint a szociális jogok 
kiterjesztésével növekednek az állami feladatok, nő a bürokrácia, s mindamellett, hogy 
ez többe kerül, minél nagyobb az állam, annál kevesebb a tere a társadalomnak, csökken 
a szabadság.471 A szociális jogok széles köre azt eredményezi, hogy a polgárok függőségi 
viszonyba kerülnek az államtól, kiszolgáltatottá válnak az állam jóléti juttatásaitól.472 Rab 
Henriett is osztja ezt a nézetet, miszerint ha a szociális jogok kiszélesítésére kerül sor, akkor 
annak végeredményeként a polgárok függőségi viszonyba kerülnek az államtól (az állam által 
biztosított ellátásoktól), ez pedig végeredményben a szabadságjogok sérelmét eredményezi; 
a szabadságjogok biztosítása pedig még a jogvédelemmel foglalkozók által is elfogadottan 
elsőbbséget élvez a szociális jogokkal szemben.473

Ismert olyan nézet is, amely szerint a jóléti juttatások szélesítése csökkenti a haté-
konyságot, ezzel szemben, ha „az ember csak magára számíthat”, az kifejezetten ösztönzi 
a versenyt, a gazdaság teljesítőképességét.474 Az alapjogvédelem kiterjesztése a szociális 
jogok terepére magában hordja továbbá azt a veszélyt, hogy elméletileg a szabadságjogok 
a szociális jog érvényesülése érdekében is korlátozhatóvá válnak, ami mint további negatív 
hatás immár a klasszikus szabadságjogok védelmi szintjének csökkenésével is járhat.475 

466 Kardos 2003e, 34. Kardos utal H. L. Wilensky megállapítására, aki szerint a kormányzat által garantált 
minimális jövedelem, élelem, egészségügyi ellátás, lakhatás és oktatás politikai jog. Wilensky 1975, 1.

467 Schwartz 1998, 8.
468 Schwartz 1998, 8.
469 Sári 1997, 217.
470 Sári 1997, 217.
471 Balogh 2006, 26.
472 Balogh 2006, 26. Ez volt jellemző például Magyarországon a szocializmus 40 éve alatt, tudniillik a szocia-

lista állam a tulajdonosi pozíciójából és az általa alkotott jogszabályok adta lehetőségeiből eredően a jóléti-
szociális területek egészét a kezében tartotta, a civil társadalmi formációk és a szociális önellátó-önfenntartó 
csoportok szétverése miatt az „alattvalókból” egyúttal eltartottak-ellátottak is lettek, a paternalista állam 
„gondoskodása” alá kerültek. Tóth K. 1994, 54.

473 Rab 2009, 290.
474 Dahrendorf 1994, 112. sk., idézi Balogh 2006, 26.
475 Balogh 2006, 26.
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Sajó is úgy véli, hogy a szegényjogok részben mások azonos (vagyoni) joga rovására ér-
vényesülnek.476

Juhász Gábor is megállapítja, hogy az emberi jogok feltétlen érvényesülési igényét 
elismerve megalapozottnak tűnik az a feltevés, amely az állami beavatkozást korlátozó 
klasszikus és az államot beavatkozásra buzdító második generációs emberi jogokat össze-
egyeztethetetlennek tekinti.477 E nézet szerint az ellentétes késztetések konfliktusa olyan erős, 
hogy a negatív, illetve pozitív szabadságok biztosítására hivatott jogok együttes alkalmazásuk 
esetén kölcsönösen kioltják egymást, s ez – az alkotmányos rendelkezések konzisztenciájának 
megőrzése érdekében – szükségessé teszi annak eldöntését, hogy közülük melyiknek kell 
prioritást adni.478 Juhász azonban nem fogadja el a pozitív és negatív szabadságjogok ilyen 
végletes szembenállását hirdető felfogást, véleménye szerint nem igaz az, hogy a polgári 
és politikai, illetve a jóléti jogok általában véve ellehetetlenítenék egymást.479 Közelebbről 
szemügyre véve ezeket ugyanis nehéz lenne kimutatni a jóléti és a politikai jogok bármiféle 
konfliktusát, s a jóléti és a polgári jogok kapcsolatát is csak egy meghatározott dimenzióban 
terhelik föloldhatatlannak nyilvánított ellentmondások, nehéz belátni, hogy a jóléti jogok 
biztosítása miért lenne ellentétes a szólás-, a gyülekezési és a vallásszabadság gyakorlásá-
val, az élet és testi épség védelmével vagy éppen a védelemhez való jog garantálásával.480

Juhász az igazi problémát abban látja, hogy az állam a jóléti ellátórendszer működ-
tetéséhez szükséges forrásokat csak a polgárok tulajdonhoz való jogának rovására képes 
biztosítani, s ezt az ellentmondást a legkifinomultabb jogtechnikai megoldásokkal sem le-
het feloldani, ami felveti a prioritások megállapításának kérdését.481 Ez azonban korántsem 
olyan egyszerű, mint ahogyan azt a neoliberális gondolkodók sugallják.482

Juhász több érvet is felsorol amellett, hogy a tulajdoni és a jóléti jogok konfliktusá-
nak a tulajdonjogok javára történő egyoldalú feloldása erkölcsileg és logikailag egyaránt 
lehetetlen:483

1. A tulajdonjogot nem csupán a jóléti, hanem az úgynevezett negatív jogok biztosí-
tására tett állami erőfeszítések is korlátozzák, mivel a klasszikus állami funkciók ellátása 
(a külső támadások elleni védelem, illetve a belső rend biztosítása) szintén forrásigényes, 
és a gyakorlásukhoz szükséges bevételt az állam csak a polgárok tulajdonjogának rovásá-
ra képes biztosítani. A tulajdonhoz fűződő jogokat tehát a polgári jogok biztosítására tett 
erőfeszítések is korlátozzák. Ez Juhász szerint legalábbis megkérdőjelezi annak a gondolat-

476 Sajó 1997, 79., 9. lj.
477 Juhász 1996, 39.
478 Juhász 1996, 39.
479 Juhász 1996, 39.
480 Juhász 1996, 39–40. Juhász szerint Sajó meglehetősen fals példával hozakodik elő, amikor arról ír, hogy 

„…logikailag olyan képtelenség adódhat a szociális jogok […] alkotmányos rangjából […], hogy akár a gyü-
lekezési szabadság is korlátozható a dolgozók üdülője közelében, ha az alkotmányban benne felejtik, hogy 
a dolgozóknak joga van az üdülésre”. Sajó 1995b, 8. Juhász szerint viszont hasonló problémák éppenséggel 
a tulajdonjog (szintén alkotmányos rendelkezésekből levezethető) gyakorlásával kapcsolatban is felvethetők. 
Amennyiben ugyanis a magánlakás rendeltetésszerű használatához hozzátartozik az abban való pihenés, 
akkor tulajdonjoga gyakorlásában érezheti korlátozva magát az, akit az ablaka alatt zajló tüntetés hangjai 
akadályoznak az otthonában történő kikapcsolódásban. Juhász 1996, 46., 25. lj. A gyülekezési jog birtok-
háborító jellegű gyakorlásáról bővebben lásd Vékás–Vincze 2011, 9–14.

481 Juhász 1996, 40.
482 Juhász 1996, 40.
483 Juhász 1996, 40–41.
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menetnek a megalapozottságát, amely a tulajdoni jogok érvényesülését csak és kizárólag 
a jóléti jogok biztosításától félti.

2. Ismeretesek olyan felfogások is, amelyek az állam jóléti újraelosztó tevékenységét 
s a tulajdonjognak az ahhoz szükséges források begyűjtéséből fakadó korlátozását az ex-
ternáliák megfizettetéseként és így a tőkés termelés tényleges társadalmi költségeinek 
elismertetéseként értékelik. E megközelítés középpontjában annak (f)elismerése áll, hogy 
a piaci árak önmagukban nem alkalmasak a piaci döntésekhez szükséges összes informá-
ció továbbadására, s ennek az az oka, hogy a kapitalista termelési mód nem csupán pro-
fitmaximalizáló, hanem – rejtetten – költségáthárítás-maximalizáló elemeket is tartalmaz. 
Az olyan közismert példákon túl, mint a környezetszennyezés, Juhász ilyen externáliának 
tekinti a munkanélküliség létét is: ekkor ugyanis a termelés olcsóbbá tételének költségeit 
a munkáltatók munkanélküliség és nyomott bérek formájában áthárítják az egyszerű áru-
cikknek tekintett emberi munkaerőre, illetve a társadalomra.484

3. A jóléti jogok biztosításához szükséges források begyűjtése csak a korlátlan tulajdon-
szerzési szabadsággal, és nem a tulajdonszerzés általában vett szabadságával összeegyez-
tethetetlen. Az emberi jogokat tiszteletben tartó polgári demokráciákban a jóléthez való jog 
gyakorlásához szükséges állami garanciavállalás nem jár sem a polgárok már megszerzett 
tulajdonának elkobzásával, sem további tulajdonszerzésük megakadályozásával. Feloldha-
tatlan konfliktusról éppen ezért csak a tulajdoni jogok olyan szélsőséges értelmezése esetén 
beszélhetünk, amikor a tulajdonszerzés korlátlanságának szabadságát tekintjük alapvető 
emberi jognak. Ha azonban abból indulunk ki, hogy az emberi jogok igazoló elvével minden 
e státusra igényt tartó jognak – így a tulajdoni jognak is – összhangban kell állnia, akkor 
ez az álláspont tarthatatlan. Az igazoló teszt elvégzése során arra kell választ találnunk, hogy 
miért nélkülözhetetlen feltétele az emberi életnek a tulajdoni jogok gyakorlása. Ha a tulajdon-
jog jellegzetességeiből indulunk ki, a válasz csakis az lehet, hogy a tulajdonjog az emberi 
létfenntartáshoz szükséges javak feletti rendelkezést hivatott biztosítani.27 A magántulajdon 
szentségének elvét bizonyítandó az emberi jogi koncepció fejlődésére talán legnagyobb ha-
tást gyakorló angol gondolkodó, John Locke is ebből a tételből indult ki. Szerinte az eredeti 
állapotban minden embernek jogában állt a létfenntartáshoz szükséges javak – munkával 
történő – elsajátítása.485 A tulajdonszerzés szabadsága ekkor még nem volt (mert nem le-
hetett) korlátlan: az csak addig terjedhetett, amíg – legalább az alapvető szükségletek ki-
elégítését lehetővé tevő mértékben – a javak tulajdonából mások is részesedhettek. A pénz 
médiumának megjelenése és a gazdasági hatékonyság ígérete mindazonáltal Locke számára 
elfogadhatóvá tette e korlátok lebontását. A föld birtoklásának példájából kiindulva úgy 
érvelt, hogy még ha a rendelkezésre álló teljes földterület néhányak kizárólagos tulajdonát 
képezné is, a magángazdaságokban végzett munka a termelés hatékonyságának olyan növe-
kedését eredményezné, ami – a piac megfelelő működését feltételezve – a javak korábbinál 
jóval nagyobb mennyiségét tenné mindenki számára hozzáférhetővé. A tulajdonszerzés 
szabadságát korlátozhatatlannak s ezért a jóléti jogok érvényesítését  elfogadhatatlannak 

484 Twine 1994, 68–71., idézi Juhász 1996, 41.
485 Juhász szerint ezáltal igazoló elvüket tekintve a tulajdoni és a jóléti jogok egy tőről fakadnak. Juhász utal 

Donelly elméletére, aki ezt az összefüggést felismerve arra a következtetésre jut, hogy minden alapot nél-
külöz az az állítás, amely szerint a liberális ideológia csupán a polgári és politikai jogokat ismeri el, szerinte 
ugyanis a magántulajdonhoz való jog nyilvánvalóan inkább tekinthető a gazdasági vagy a szociális jogok 
közé tartozónak, mint a polgári jogok részének. Donnelly 1989, 101., idézi Juhász 1996, 41.
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tartó gondolkodók lényegében azóta is hasonló utilitárius megfontolásokra alapozzák ér-
veiket. Noha ez a modell talán gazdasági, sőt társadalompolitikai teóriaként is megállja 
a helyét, a korlátlan mértékű tulajdonszerzési szabadság emberi jogi jellegének igazolá-
sára csak akkor lenne alkalmazható, ha bizonyítani lehetne, hogy a piaci mechanizmusok 
valóban minden ember számára biztosítják a megsokszorozódott javakból való, legalább 
a létfenntartást lehetővé tevő részesedést. Ahhoz azonban, hogy ez így legyen, fel kellene 
oldani azt az ellentmondást, amely a tulajdonszerzési képesség mások rovására érvényesü-
lő korlátlansága és a piaci csere azon alaptörvénye közt áll fenn, amely szerint a javakhoz 
csak más javak ellenében lehet hozzájutni. Locke szerint munkaereje tekintetében minden 
ember rendelkezik ilyen természetes tulajdonnal. Ez a magyarázat ugyanakkor hallgatóla-
gosan azt feltételezi, hogy saját munkájával, illetve munkája áruba bocsátásával mindenki 
számára biztosított, hogy hozzáférjen a megtermelt többletjavakhoz. Ebből az következik, 
hogy a korlátlan mértékű tulajdonszerzési szabadságot csak akkor lehetne az alapvető em-
beri jogok részének tekinteni, ha az együtt járna a munkához (és a végzett munkáért járó, 
a tisztes megélhetést biztosító jövedelemhez) való jog biztosításával. Amíg ez nincs így, 
addig e szélsőséges tulajdoni igények emberi jogi jellegének igazolása logikai lehetetlenség.

Juhász Gábor leszögezi, hogy mindezek alapján a jóléti és a tulajdoni jogok konflik-
tusának árnyaltabb képe vázolható fel, mint amilyet a neoliberálisok javasolnak.486 Mivel 
az emberi jogok igazoló elve alapján mindenki jogosult a méltósággal teli élethez szükséges 
javak birtoklására, az ebben a mértékben egyúttal mások tulajdonszerzési szabadságának 
korlátozásával is együtt jár.487 A munkavégzés, illetőleg a jóléti újraelosztás a javak fölötti 
rendelkezés megszerzésének alternatív módjai, amelyek közül kétségkívül a munkavégzés 
az elsődleges szerzési mód.488 A jóléti jogok garantálására azért van szükség, hogy azoknak 
a létfenntartáshoz való joga is biztosított legyen, akik valamilyen oknál fogva (életkoruk, 
fogyatékosságuk vagy éppen amiatt, hogy a gazdaságnak nincs igénye munkaerejük hasz-
nosítására) nem képesek az ehhez szükséges javakat munkavégzésük révén előteremteni.489

Schmidt Péter rámutat arra, hogy a szociális biztonságot célzó jogok történetileg 
a 19. század második felében alakulnak ki, és lényegük szerint meghatározott szabadság, 
szabadságjogok korlátozásával járnak együtt.490 Schmidt szerint a szabadság és az állam által 
garantált szociális biztonság a magántulajdonon nyugvó társadalom belső ellentmondása, 
amely ugyan döntően a politika segítségével fejeződik ki, de gyökerei a társadalomfejlődés 
mélyebb rétegébe, az állam útján történő beavatkozás szélesedésének objektív okaira ve-
zethetők vissza.491 Schmidt szerint a „mai társadalomban”492 a tőkekoncentráció többszö-
röse a 19. századénak, ahol a „független” kistulajdonosok száma elenyészően kevesebb, 
mint száz évvel ezelőtt, ahol a bérből és fizetésből élők száma évről évre növekszik, ezért 
a munkaerejük eladásából élők esetén a nyers piaci viszonyok olyan kiszolgáltatott hely-
zetet teremthetnek, a koncentrált tőke olyan monopolhelyzetbe kerülhet, amely társadalmi 

486 Juhász 1996, 41.
487 Juhász 1996, 41.
488 Juhász 1996, 41.
489 Juhász 1996, 41–42.
490 Schmidt példaként a nyolcórás munkaidő törvénybe iktatását hozza fel, amely a munkaszerződés szabadságát 

állami eszközökkel korlátozza, közvetve pedig a tulajdonhoz való jogot. Schmidt 1994, 3.
491 Schmidt 1994, 3.
492 Schmidt ezt 1994-ben  írta, de álláspontom szerint ez mind a mai napig érvényes megállapítás.
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krízissel fenyeget.493 A liberális és a szociális jogállam hívei közötti harc már nem az el-
fogadásért vagy az elutasításért folyik, hanem hogy miként kell meghúzni a határvonalat 
a tulajdon szabadsága és az egyedek társadalmi biztonsága között.494 A tulajdon 19. századi 
felfogása és a „társadalmilag kötött tulajdon” eszménye között ugyanis jelentős különbség 
van, a vita pedig már nem a „kötöttségen”, hanem a „kötöttség” mértékén és milyenségén 
folyik.495 Schmidt Péter szerint a szociális jogok körüli vita arról szól, hogy e „kötöttség” 
mennyiben fejeződhet ki állami beavatkozás útján, és mennyiben a tulajdonosok önkéntes 
szociális gondoskodása útján.496

E kérdés kapcsán az álláspontom az, hogy ha erkölcsileg és szociológiailag nem is,497 
de szigorúan (alkotmány)jogi szempontból nyilvánvalóan nem helytálló, hogy a szegényjogok 
mások tulajdonjogainak korlátozása révén érvényesülnek, vagyis hogy az állam szociális 
kötelezettségei – az állam újraelosztó funkciója révén – végső soron az adófizetők kötele-
zettségeiként értelmezhetők. Ez ugyanis jogi értelemben két teljesen különálló jogviszony: 
a polgárnak – a közteherviselési kötelezettség mint alkotmányos kötelezettség alapján – akkor 
is kell(ene) adóznia, ha egy adott pillanatban – és a példa szándékosan fiktív – történetesen 
egyetlen rászoruló sem lenne az országban, és fordítva: ha egy adott időszakban egyetlen 
fillér sem folyna be az államkasszába adózás révén, az államnak akkor is kötelessége (len-
ne) a szociálisan rászorultak támogatása, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása.

Álláspontom szerint persze nézőpont kérdése, hogy a szociális jogok korlátozzák-e, 
vagy éppenséggel megteremtik-e a szabadságjogok gyakorlását. A tulajdonnal rendelke-
zők (vagyonosok) inkább az előbbi, a rászorultak viszont az utóbbi álláspontot képviselik. 
A kiinduló alap tehát mindkét esetben a tulajdon egyéni cselekvési autonómiát garantáló 
funkciója: akitől azt elveszik, az az egyéni cselekvési szabadságának korlátozását látja ebben, 
aki viszont nem rendelkezik megfelelő tulajdonnal, annak épp a cselekvési autonómiát biz-
tosító tulajdon állam általi biztosítása jelenti a szabadságjogainak gyakorlási lehetőségét.498

Balogh Zsolt is utal arra, hogy a tulajdon, a magánvagyon hozzájárul ahhoz, hogy 
szabad döntés szülessen afelől, hogy mivel kívánunk foglalkozni, a végzett munka önmeg-
valósítás is legyen.499 Az államnak ezért érdeke védeni a tulajdont, a magánvagyont, mert 
ez visszahat a közösség, a társadalom, az állam békéjére, fejlődésére egyaránt.500 A tulajdon, 
a magánvagyon hozzájárul a család biztonságához is, a gyermekek egészséges fejlődéséhez 
szükséges környezet kialakításához; ezáltal hozzájárul a család jogi, gazdasági és szociális 

493 Schmidt 1994, 6.
494 Schmidt 1994, 6.
495 Schmidt 1994, 6.
496 Schmidt 1994, 6.
497 Abban nyilvánvalóan van elvi igazság, hogy végső soron a vagyonosok, dolgozók stb. (tehát tulajdonképpen 

az adózók) fizetik a nem dolgozók ellátásait. (Kicsit sarkítva: a munkabéremből levont járulékok révén tulaj-
donképpen „én fizetem a nagyapám nyugdíját”.) Ez azonban része a társadalmi szolidaritásnak és a kockázat-
közösségnek, hiszen van olyan, aki egy egész életen keresztül fizeti az egészségbiztosítási járulékot, és sosem 
lesz beteg, és van olyan, aki sose fizetett járulékot, de egész életében az állami egészségügyi ellátórendszer 
finanszírozza az orvosi ellátását.

498 Kicsit leegyszerűsítő, de talán szemléletes példa, hogy akinek még egy „villamosjegynyi” tulajdona sincs, 
az nem tud elmenni tüntetni.

499 Balogh 2006, 27.; Balogh 2005, 368.
500 Balogh 2006, 27.
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védelméhez, valamint elősegíti a gyermekek jogait a család, az állam és a társadalom ré-
széről megvalósuló védelemre, gondoskodásra.501

3.4.1. A szabadságjogok és a szociális jogok lehetséges elhatárolási 
szempontjai

3.4.1.1. Pozitív vs. negatív jogok

A szociális jogok és a polgári-politikai jogok közti különbséget a leggyakrabban a pozitív 
és negatív jogok közti különbségtétellel ragadják meg a jogirodalomban. Értve ez alatt 
elsősorban azt, hogy a szabadságjogok a civil társadalom autonómiáját védik az állami 
beavatkozással szemben, és így az állam cselekvése elé állítanak korlátokat; míg ehhez 
képest a szociális biztonságra vonatkozó jogok döntően az állam alkotmányba foglalt kö-
telezettségvállalását jelentik, azaz éppen az állam cselekvését kényszerítik ki.502 Az első 
generációs jogok tehát az állam passzivitását, tartózkodását, „be nem avatkozását” igénylik 
az egyéni szabadság és autonómia biztosítása érdekében, míg a második generációs jogok 
éppen ellenkezőleg, az állam aktív beavatkozását, cselekvését, tevőleges magatartását kö-
vetelik meg a civil társadalom viszonyaiba, mivel a polgári társadalom kialakulása során 
a vagyonnal nem rendelkező felek oldalán keletkező hátrányok kiküszöbölésére, enyhíté-
sére jöttek létre.503 Balogh Zsolt rámutat arra, hogy a szociális jogok „alapjogi sajátossága”, 
hogy e jogok többségének nincs negatív oldala, azaz nincs olyan oldala, ami az államtól 
tartózkodást követelne meg, amíg ugyanis például a véleményszabadság vagy a vallássza-
badság úgy is érvényesülni tud, hogy az állam nem tesz semmit (sőt az állami tartózkodás 
az érvényesülés egyik biztosítéka), addig a szociális jogok a legtöbb esetben pozitív állami 
cselekvést igényelnek.504

Kiss György az első és másodgenerációs jogok elhatárolása kapcsán rámutat arra, hogy 
az alapvető jogok első megjelenése még viszonylag homogén, és tárgyukban is hasonló kö-
vetelményeket fogalmaztak meg az állammal szemben: az államtól tartózkodást követelt 
meg, illetve csak annyiban kért beavatkozást, amennyiben harmadik személlyel szemben 
kellett fellépnie.505 Ráadásul ezeket a jogokat alanyi jogokként ismerték el.506 Az alapjogok 
második generációja azonban Kiss szerint látszólag törést okozott az alapjogok addigi 
viszonylag egységes megítélésében: ezek a jogok ugyanis a korábbitól eltérő magatartást 
követeltek az államtól, amelynek elsősorban nem is annyira az egyes egyénre vonatkozta-
tott beavatkozásban kellett megnyilvánulnia, hanem meghatározott területeken bizonyos 
szociális infrastruktúra kiépítésében.507

501 Balogh 2005, 368.
502 Schmidt 1994, 3.
503 Balogh–Holló–Kukorelli–Sári 2003, 672–673., idézi Farkas 2011, 79–80. Lásd még ugyanezt az el-

határolást Weller 1996, 19.
504 Balogh 2011, 308.
505 Kiss Gy. 2010, 123.
506 Kiss Gy. 2010, 123.
507 Kiss Gy. 2010, 123.
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Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila szerint a szociális jogokat azért nevezik pozitív 
jogoknak, mert meghatározó többségük esetében az államnak nem tartózkodnia kell a be-
avatkozástól, hanem épp ellenkezőleg, pozitív jogalkotási és jogalkalmazási intézkedése-
ket kell tennie e jogok érvényesülése érdekében, ami a legtöbb esetben anyagi természetű 
juttatásokat jelent.508

Wojciech Sadurski szerint ugyanakkor nem teljesen helytálló a szociális jogok és a pol-
gári-politikai jogok közti különbséget a pozitív és negatív jogok közti különbségtételben 
megragadni, mivel egyes polgári és politikai jogok is megkövetelhetnek pozitív kötelezettsé-
geket az államtól,509 míg a pozitív jogok is meghatározhatnak korlátokat az állam cselekvése 
előtt, egyes szociális jogok ugyanis – a negatív jogokhoz hasonlóan – az egyedi aktusokkal 
való be nem avatkozást követelnek meg.510

Sári János is túlzott leegyszerűsítésnek tartja, hogy a klasszikus jogok az államhata-
lom részéről passzivitást feltételeznek, a szociális jogok ellenben aktív magatartást.511 Sári 
szerint ugyanis az államnak az alapjogokkal kapcsolatban követett magatartása visszautal 
a magánszférára, nevezetesen arra a ténylegesen kialakult helyzetre, hogy a civiljogi sza-
bályok szerint „mozgó” magánszférában a vagyoni jogok és lehetőségek politikai jogokká 
transzformálódnak.512 Az így kialakuló viszonyokat pedig az államnak korrigálnia kell 
a klasszikus alapjogoknak szinte teljes területén is: a keletkező előnyöket, illetve hátrányokat 
az állami beavatkozás némileg kiegyenlíti azok javára, akik egyáltalán nem, vagy „elégséges” 
tulajdonnal nem rendelkeznek.513 Sári János rámutat arra, hogy az állam magatartásának 
az említett irányba történő átfordulása majdnem minden alapjog esetében kimutatható,514 
vagyis a klasszikus alapjogok érvényesülésének vannak bizonyos anyagi előfeltételei, ame-
lyeknek a biztosításában az államnak közre kell működnie.515

Kardos Gábor sem tartja ezt a – megkívánt magatartás pozitív, illetve negatív jellege516 
közti – eltérést annyira jelentősnek, mint amennyire az első pillantásra tűnhet.517 Utal arra, 
hogy a polgári és politikai jogok esetében is egyre fontosabb az állam pozitív cselekvése, 
például az élethez való jog, a méltányos bírói eljáráshoz való jog, a véleménynyilvánítás 
szabadsága vagy a választójog esetén.518 Kardos – Bård Anders Andreassen, Alan G. Smith 

508 Halmai–Tóth 2003c, 86.
509 Lásd Fabre 1998, 263–284., különösen 268–270., idézi Sadurski 2002, 5., 5. lj.
510 Lásd különösen Shue 1980, 39–40., 55–56., idézi Sadurski 2002, 5., 6. lj.
511 Sári 1997, 218.
512 Sári 1997, 218.
513 Sári 1997, 218.
514 Sári 1997, 218.
515 Sári itt utal például az egyesülési jogból kinövő pártokra, amelyek működését az állam nemcsak eltűri, hanem 

mintegy az esélyegyenlőség biztosítása jegyében anyagi eszközökkel is támogatja. Sári 1997, 218. 
516 Georgios Katrougalos mutat rá, hogy Georg Jellinek, amikor különbséget tett a status negativus, illetve 

a status activus jogok között, nem a politikai, illetve a szociális jogokra gondolt. Jellinek az aktív állami 
kötelezettséget keletkeztetőnek tekintette az igazgatási jogot, így például bizonyítvány kiállítása esetében. 
Sőt idesorolta a bírósághoz fordulás jogát, tehát egy klasszikus első generációs jogot. Katrougalos 1996, 
141–142., idézi Kardos 2003e, 27., 2. lj.

517 Kardos 2003e, 27.
518 Kardos 2003e, 27. Kardos utal arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a Marckx-esetben a magán- 

és a családi élethez való jog, míg a McCann és mások esetben az élethez való jog kapcsán hangsúlyozta ezt. 
Lásd Marckx-eset, 1979. június 13-i  ítélet, ECHR, Series A, No 31.; McCann and Others eset, 1995. szep-
tember 27-i  ítélet, ECHR, Series A, no. 324.
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és Hugo Stokke álláspontjára utalva – a valódi különbséget az eredmény és a meghatározott 
magatartás tanúsítására irányuló kötelem alapján történő elhatárolásban látja, vagyis abban, 
hogy a polgári és politikai jogok esetében az állami kötelezettség meghatározott magatartás 
tanúsítására vonatkozik, míg a gazdasági, szociális és kulturális jogok kapcsán eredmény 
elérésére.519 Kardos szerint a második generációs jogokkal összefüggésben – az eredmény 
érdekében, de – valójában magatartási jellegű kötelezettség áll fenn, igaz, a megteendő lé-
pések tekintetében az állam nagy szabadságot élvez.520 A jogok egy jelentős csoportja ese-
tén, azok tényleges biztosítása érdekében, az adott alkotmány vagy nemzetközi szerződés 
szabályainak megfelelően, pontosan meghatározott magatartást kell tanúsítania, így például 
az egészséghez való jog érdekében általános ellátórendszert, járványügyi szolgálatot, cse-
csemő- és nővédelmi rendszert kell fenntartania.521

Egyes megállapítások szerint az első és másodgenerációs jogok közötti különbség 
a jogvédelem költségeit illetően is megragadható, tudniillik a polgári és politikai jogok nem 
jelentenek súlyos anyagi terhet a közösség számára, míg a gazdasági, szociális és kultu-
rális jogok biztosítása drága, és komoly mértékű állami újraelosztást kényszerítenek ki.522 
Kardos Gábor szerint ugyanakkor a polgári és politikai jogok védelme valójában nem ol-
csó.523 Az államnak ugyanis fenn kell tartania a széles körű jogállami intézményrendszert; 
a bíróságok, ügyészségek és az ilyen feladatot ellátó egyéb állami intézmények fenntartása 
és működtetése pedig sok pénzbe kerül.524 A széles értelemben felfogott jogorvoslat tehát 
költséges.525 Kardos idézi Stephen Holmes és Cass. R. Sunstein megfogalmazását, miszerint 
minden jog pozitív jog, és a szabadság végső soron az adóktól függ.526 Az élethez való jog 
abszolút jellegű, a nemzetközi jog szabályai szerint még kivételes helyzetben sem kor-
látozható, mégis tiszteletben tartása a gyakorlatban azon is áll, hogy mennyire vannak 
az intézkedő rendőrnek a gyanúsított ártalmatlanná tételére a lőfegyverhasználatot kiváltó 
eszközei, így például elektromos sokkot okozó kézi készülék.527 Természetesen a gazdasá-
gi, szociális és kulturális állami szolgáltatások sokkal többe kerülnek, és finanszírozásuk 
kétségkívül együtt jár az állami újraelosztás és az azt végző bürokrácia kiterjedésével.528 
Ha kiindulópontnak a Nietzsche által megfogalmazott tételt tartjuk – „so wenig Staat wie 
möglich”529 –, akkor el kell fogadnunk, hogy az állam feladatai a rendvédelemre szűkülnek.530 
Ha többet várunk az államtól, és szükségesnek tartjuk azt is, hogy egyéb szolgáltatásokat 

519 Andreassen–Smith–Stokke 1996, 256.
520 Kardos 2003e, 27.
521 Kardos 2003e, 27–28.
522 Kardos 2003e, 31.
523 Kardos 2003e, 31.
524 Kardos 1996, 20.
525 Kardos 2003e, 31.
526 Holmes–Sunstein 2000, idézi Steiner–Alston 2000, 260–261., akitől idézi Kardos 2003e, 31., 13. lj.
527 Kardos 2003e, 31–32.
528 Kardos 2003e, 32.
529 Milton Friedman ezt a tételt így fogalmazta meg: a kormányzat „fő funkciója kell legyen szabadságunk meg-

védése a kapuink előtti külső ellenségtől, és polgártársainktól”. Friedman 1962, 2., idézi Kardos 2003e, 
32., 14. lj.

530 Kardos 2003e, 32.
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is nyújtson a polgárainak, akkor elkerülhetetlen az általa levezényelt újraelosztási folya-
mat, amelyben a gazdasági, szociális és kulturális jogok az egyik jogcímként szolgálnak.531

A szociális jogok együtt járnak az állam gondoskodási kötelezettségével.532 Ennek 
alapja – mutat rá Niklas Luhmann – egy olyan antropológiai koncepció, amely középpontba 
állítja a személyiség érdekét a személyiség kiformálásában, az önmegvalósításban.533 Az em-
beri jogok címzettje így nem csupán a jogában sértett, hanem az, aki segítségre szorul.534

A magam részéről ehhez az elhatároláshoz a következőket tenném hozzá. A pozitív-
negatív jogok szerinti különbségtétel az államtól megkövetelt magatartás tekintetében állás-
pontom szerint helytálló és indokolt, azonban ez hangsúlyozottan a szabadságjogok (polgári 
és politikai jogok) és a szociális jogok közti elhatárolásra alkalmazható minden kétséget 
kizáróan. Úgy általában véve az első és második generációs jogok közti különbségtételre 
ez a megkülönböztetés már nem alkalmazható minden aggály nélkül, mivel itt már felmerül 
az az elvi kérdés, hogy az alapjogok egyes generációit csak a kialakulásuk időbeli sorrendje 
vagy jellegük alapján is elhatároljuk egymástól. Egyes nézőpontok szerint az alapjogok 
„generációi” vagy „nemzedéke” kifejezés nem is szerencsés, mert az egyes nemzedékek 
egymást követik, felváltják, az alapjogok esetében viszont egymás mellett, párhuzamosan 
élnek (a később, a 19. század második felében megfogalmazott, majd a 20. században alkot-
mányos és nemzetközi védelmet nyert gazdasági, szociális jogok semmiképpen sem váltják 
fel a polgári és politikai jogokat).535

Mások az elhatárolási szempontok tehát akkor, ha az alapjogok egyes generációit 
csak a keletkezési idejük alapján határoljuk el egymástól, és az egyes generációkat időben 
behatároltnak (lezártnak) tekintjük, és más a helyzet, ha az egyes generációkat nem tekint-
jük lezártnak. Az első esetben ugyanis az olyan jogok, mint az információszabadság vagy 
az egészségügyi önrendelkezés joga kialakulásuk idejét alapul véve a harmadik generációs 
jogok körébe tartoznak, ugyanakkor jellegüket tekintve közelebb állnak a szabadságjo-
gokhoz. A kérdés tehát az, hogy elfogadjuk-e azt, hogy az egyes generációk önmagukban 
is képesek tovább fejlődni, és a 20–21. század kihívásaira reagálva új szabadságjogok is 
megjelenhetnek, mint új első generációs jogok, vagy az idő előrehaladtával ezeket az újabb, 
harmadik (és majd egy idő után negyedik, ötödik) generációs jogok körébe soroljuk. Csak 
ennek az előkérdésnek a megválaszolása után dönthető el, hogy a szociális szabadságjo-
gokat egyáltalán a második generációs jogok közé kell-e sorolni, vagy az első generációs 
jogok továbbfejlődésének – úgy is fogalmazhatnánk, hogy evolúciójának – termékeként 
tekintsünk rájuk.

Az alapjogok generációinak jellegük szerinti elhatárolása ezek alapján leszűkíti a má-
sodik generációs szociális jogok körét, kivéve belőle például az inkább szabadságjogi jellegű 
sztrájkjogot vagy a szakszervezeti szabadságot, vagyis a szociális „szabadságjogokat”, 
és leszűkítve azt a szolgáltatási típusú jogokra. Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila ezt ak-
ként fogalmazza meg, hogy „néhány második generációs jognak van első generációs meg-
felelője”, ideértve elsődlegesen a szakszervezet-alakításhoz való jogot, amely az egyesülési 

531 Kardos 2003e, 32.
532 Kardos 2003e, 32.
533 Kardos 2003e, 32.
534 Luhmann 1993, idézi Kardos 2003e, 32. Karácsony Andrásra hivatkozással. Lásd Karácsony 2000, 184.
535 Kardos 2003e, 25.
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szabadságból is következik, de szerintük emellett a kényszermunka tilalma, a tudomány, 
az oktatás és a művészetek szabadsága is felfogható hagyományos negatív jogként.536

Drinóczi Tímea is rámutat arra, hogy az az alapvető különbség, miszerint az első ge-
nerációs jogok – védőjogként – azt határozzák meg, hogy az állam mit nem tehet az egyén 
szabadságának védelme érdekében, míg a második generációs jogok azt követelik, hogy 
az állam tegyen valamit az egyén boldogulása érdekében,537 nem állja meg a helyét a gaz-
dasági (és kulturális) jogokra vonatkozóan; az a megközelítés tehát, miszerint a polgári 
és a politikai szabadságjogok negatív jogok, védőjogok, és mint ilyenek költségtelenek, 
a gazdasági, szociális és kulturális jogok pedig költséges, pozitív jogok, túl felszínes, mivel 
az intézményvédelmi kötelezettség kimunkálása után mindkettő csoportnak van pozitív 
(szolgáltató vagy védő) és negatív (tartózkodási) oldala is.538 A két nagy, hagyományosan 
első és második generációsnak tekintett jogcsoport között tehát – mutat rá Drinóczi – nincsen 
különbség.539 Drinóczi azonban az elhatárolásnál úgynevezett tágabb értelemben felfogott 
szociális jogokat veszi alapul, a „második generációs jogok”540 körébe sorolva a gazdasági 
és kulturális jogokat is, amelyek – ahogy arra Drinóczi is helyesen rámutat – a szociális 
jogokkal összefüggő, de különálló alapjogcsoportot képeznek, a gazdasági jogok (és a kul-
turális jogok) csoportjába tartozó alapvető jogoknak ugyanis a szociális jogokhoz képest 
eltérő funkciójuk és tartalmi elemeik vannak.541 Viszont Drinóczi rámutat arra is, hogy 
a valódi szociális jogok azonban ezeken túl az állam „tényleges” pozitív beavatkozását is 
igénylik: például az egészség védelme, a társadalombiztosításhoz való jog.542

A magam részéről a pozitív és negatív jogok szerinti különbségtételről – illetve a kü-
lönbségtétel elvetéséről – folyó vitához a következő szempontok figyelembevételét (is) ja-
vasolnám. Azok, akik a polgári-politikai és a szociális jogok közötti különbségtételt ezen 
az alapon vetik el, alapvetően arra hivatkoznak, hogy az államok a polgári és politikai jogok 
biztosítása terén is rendelkeznek pozitív kötelezettségekkel a jogvédelem terén, ugyanis 
az államnak pozitív jogalkotási és jogalkalmazási intézkedéseket kell tennie e jogok érvé-
nyesüléséért, és a bírósági szervezet működtetésére vagy egy tüntetés rendőri biztosítására 
vonatkozó állami kötelezettség is az állam tevőleges magatartásának kötelezettségét jelenti, 
ugyanakkor egyes szociális jogok (mint a szakszervezet-alakításhoz való jog) biztosítása is 
igényelheti az állam be nem avatkozását.

Ez utóbbi kitétel teljesen elfogadható abban az esetben, ha a szociális jogokat tágabban, 
kialakulásuk idejét tekintve határoljuk el az alapjogok többi generációjától, hiszen ez esetben 
a szociális szabadságjogokat is ebbe a körbe vonva valóban az államnak egyfajta passzív, 
tartózkodó magatartást kell tanúsítania, az államnak az egyén cselekvési szabadságába való 

536 Halmai–Tóth 2003c, 86.
537 Vesd össze Halmai–Tóth 2003b, 87., hivatkozik rá Drinóczi 2018, 19., 113. lj.
538 Drinóczi 2018, 19. Drinóczi e helyütt a következő forrásokra utal: Sengupta 2002, 859.; az Emberi Jogok 

Európai Bíróságának 1979. június 13-i  ítélete (Marckx v. Belgium); Weller 1996, 19.; Sári 1995b, 194.; 
Addo 1999, 101–102.

539 Drinóczi 2018, 19. Drinóczi e helyütt Weis tanulmányára utal: Weis 2002.
540 Ezt a csoportosítást Drinóczi ma már tehát túlhaladottnak tekinti, utalva ugyanakkor arra, hogy ezt alkal-

mazza a Schanda Balázs – Balogh Zsolt által szerkesztett tankönyv. Schanda–Balogh 2015.
541 Drinóczi 2018, 20.
542 Drinóczi 2018, 20.
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behatolása elleni közjogi-alkotmányjogi igény az államot tartózkodásra kötelezi. Ha azon-
ban a szociális jogokat csak a szolgáltatási jogokra (így különösen a szociális biztonsághoz 
való jogra) korlátozzuk, akkor már – Vörös Imre alkotmánybíró szavait idézve – az egyén 
javára az államot tevésre, pozitív cselekvésre kötelező igényt megfogalmazó alapjogi vi-
szonyban az állam éppen az egyén magánszférájába való behatolásra egyenesen köteles, 
hiszen kötelezettségének lényege éppen ez, vagyis ebben az esetben az állam fogalmilag 
nem hatolhat be alapjog-korlátozás címén az egyén cselekvési szabadságába, mivel már 
eleve fogalmilag benne van, az állam behatolása révén történő korlátozása így elvileg és fo-
galmilag kizárt, gyakorlatilag pedig értelmezhetetlen.543 A már egyszer biztosított szociális 
ellátások csökkentésének vagy megszüntetésének korlátozása kapcsán pedig megfigyelhető, 
hogy mind a magyar Alkotmánybíróság, mind az Emberi Jogok Európai Bíróság azt nem 
a szociális jogok (szociális biztonsághoz való jog) korlátozásaként fogta fel, hanem a tu-
lajdonhoz való jog mint klasszikus, első generációs szabadságjog korlátozásaként vagy 
olyan „szatellitjogok” megsértéseként, mint a jogegyenlőség, jogbiztonság, szerzett jogok 
védelme, vagy – a megélhetési minimum kapcsán – az emberi méltóság.544

Ha azonban cizelláltabban szeretnénk megfogalmazni a szabadságjogok és a szociális 
jogok közti, az állam tevékenységének jellege szerinti különbségtétel alapját, akkor a jogi, 
intézményi (szervezeti) garanciák kontra anyagi garanciák biztosítása alapján történő el-
határolást javasolhatjuk. A jogok garanciái alatt a legáltalánosabban azokat a jogszabályokat 
értjük, amelyek egyrészt meghatározzák az adott alapjog tartalmát, másrészt az alapjog 
megsértése esetén szankciót helyeznek kilátásba. Magyarországon az 1949–89-ig  terjedő 
időszakban a magyar alkotmány nem tölthette be az alaptörvény funkcióját, mert szabályai 
jórészt a deklarációk szintjén maradtak, és hiányoztak az érvényesülésükhöz nélkülözhetet-
len jogszabályi és anyagi garanciák.545 Tóth Károly arra is rámutat, hogy a szabadságjogok 
érvényesülését elsősorban a jogi garanciák biztosítják, ami – kissé leegyszerűsítve – azt 
jelenti, hogy elegendő, ha kiiktatják a korlátozó, sokszor önkényesen értelmezhető sza-
bályokat,546 pontos jogszabályi rendelkezésekkel állapítják meg ezek lényeges tartalmát, 
és megsértésük esetére bírósági vagy más hasonló eljárás megindítását teszik lehetővé.547 
Ehhez pedig szükséges a megfelelő intézmények (bíróság, ombudsman, rendőrség) fenn-
tartása, vagyis az intézményi/szervezeti garanciák biztosítása.

A szociális jogoknál azonban már nem elegendőek önmagukban a jogi garanciák, 
hanem itt már belép az anyagi garanciák szükségessége, ami alatt elsősorban közvetlen 
anyagi támogatást, közvetlen anyagi eszközök létét és mozgósítását kell érteni. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy a szociális jogoknál ne lennének jogi garanciák is, ám  könnyen 

543 Vörös Imre alkotmánybíró 56/1995. (IX. 15.) AB határozathoz írt párhuzamos indokolása. ABH 1995, 260, 
287. A határozatról bővebben lásd Homicskó 2010, 17–18.

544 Ennek bővebb kifejtését lásd később a magyar Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
gyakorlatáról szóló részekben.

545 Tóth K. 1994, 59.
546 Tóth Károly erre példaként azt hozza fel, hogy bizonyos jogokat csak „a dolgozók érdekeinek megfelelően” 

vagy „a szocialista társadalom érdekeivel összhangban” lehet gyakorolni. Tóth K. 1994, 53.
547 Tóth K. 1994, 53.
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előfordul, hogy az alkotmány jogi normái napi politikai kurzusnak esnek  áldozatul.548 
Míg tehát a szabadságjogoknál elegendő garanciát nyújt(hat) egy – az alapjog tartalmát 
meghatározó – jogszabály, addig a szociális jogok esetében már kifejezetten anyagi ga-
ranciák is szükségesek, amelyek például a törvény által előírt öregségi nyugellátás vagy 
a gyermekgondozási segély (gyes) tényleges kifizetését vagy akár az értékállóságát biztosítják. 
Tóth Károly ezért a szociális biztonsághoz való jog fontos garanciájának tekinti – és ezért 
indokoltnak tartaná – a nyugdíjak és más szociális juttatások értékállóságának alkotmányi 
szintű rögzítését.549

A pozitív és negatív jogok közti elhatároláshoz képest tehát jómagam pontosabbnak 
tartanám azt a megkülönböztetést, miszerint a szociális jogokat a – szabadságjogok ér-
vényesüléséhez is szükséges – jogi és intézményi garanciák biztosítása mellett (azon túl) 
anyagi garanciákkal is „körbe kell bástyázni”. Az anyagi garanciák esetében tehát nem 
önmagában arról van szó, hogy az adott (szociális) jog érvényesülése a jogvédő szervek 
(például a bíróságok) fenntartása miatt az államnak pénzébe kerül, hanem arról, hogy 
a szociális jogok esetében ezeken a jogi és intézményi garanciák fenntartásán túl további 
anyagi erőforrásokat is rendelkezésre kell bocsátani. Kissé leegyszerűsítve – és szándékosan 
sarkítva – a különbséget: ha hirtelen megnő a bírósági perek száma, a jogérvényesítés attól 
még működni fog, ha a bírák fizetése nem emelkedik, vagy a bírósági épületet nem bővítik 
(persze az eljárások nyilván hosszabbak lesznek), ám ha a nyugdíjasok vagy az egyéb okból 
rászorulók száma növekedik meg, akkor az államnak a megnövekedett ellátások fedezetét 
költségvetési forrásból biztosítani kell, vagyis az államnak a jogszabályokban lefektetett 
szociális ellátások mögött anyagi garanciavállalása kell legyen. Ennél még szigorúbb 
anyagi garanciát – és egy határozottabb elhatárolási szempontot – jelentene a szociális 
ellátások – Tóth Károly által megfogalmazott – értékállóságának a követelménye. Ugyan 
az Alkotmánybíróság ezt a követelményt nem fogalmazta meg (sőt éppen ennek ellenke-
zőjét550), álláspontom szerint a „megélhetéshez szükséges” kitétel egy olyan „objektív”551 
mércét jelent, ami nem engedi meg azt, hogy a szociális ellátások összege mondjuk tíz évig 

548 Tóth Károly példaként ebbe a körbe sorolja az 1994-ben  megírt tanulmányáig eltelt közel fél évtized tapasz-
talatait, kifogásolva az Alkotmánybíróság gyakorlatában a 90-es  évek elején kialakult alkotmányértelmezést, 
amely a szociális biztonsághoz való jog kapcsán leszögezte, hogy „a szociális biztonság nem jelent sem biz-
tosított jövedelmet, sem pedig azt, hogy az állampolgárok egyszer elért életszínvonala a gazdasági viszonyok 
kedvezőtlen alakulása következtében ne csökkenhetne”. [32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146.] 
Tóth Károly szerint ezáltal az alkotmánybírósági határozatban egy „politikai gumikategória” jelent meg, 
és mivel a „gazdasági viszonyok kedvezőtlen alakulását”, „az ország teherbíró képességét” elsődlegesen 
fiskális és politikai szempontokra figyelő szervek ítélhetik meg, e jogok érvényesülése potenciálisan kiesik 
az alkotmányi garanciák köréből. Tóth K. 1994, 59–60.

549 Tóth K. 1994, 60.
550 „Az Alkotmány 70/E. §-ának  keretei között – a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellett – az ál-

lam, ha lehetőségei nem engedik, nem köteles a nyugdíjak és egyéb ellátások értékállandóságát megőrizni.” 
26/1993. (IV. 28.) AB határozat, 1993, 196.

551 A megélhetéshez szükséges ellátás mértéke nyilván nem határozható meg objektíven, de abból a szempontból 
egy „objektív” mércének tekinthető, hogy ha egyszer ezt a mértéket egy adott időpontban beállítják, annak 
nagysága ezután már nem csökkenthető, sőt a gazdasági körülmények változása révén (különösen az infláció 
hatására) a reálérték megőrzése érdekében nominálisan emelendő is.
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ne emelkedjen, szemben az egyéb, első generációs jogok védelmére (is) hivatott jogvédelmi 
szervekre fordított költségvetési kiadásokkal.552

3.4.1.2. Abszolút vs. relatív jogok

Ugyancsak elhatárolási szempontként szokott megjelenni a polgári-politikai jogok és a szo-
ciális jogok kapcsán az állami kötelezettség abszolút, illetve relatív jellege.553

Juhász Gábor rámutat arra, hogy míg az egyéni autonómiát körülbástyázó negatív 
szabadságjogok abszolút és viszonylag könnyen teljesíthető, ezért jól számonkérhető állami 
kötelezettségeket írnak elő, addig az állam aktív beavatkozásának ígéretén alapuló, s ezért 
pozitívnak nevezett szociális jogokkal szemben csak viszonylagos természetű – a rendel-
kezésre álló gazdasági erőforrások mértékétől függő – állami kötelezettségek állnak.554

Kardos Gábor is azt hangsúlyozza, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok 
alapján elvárható állami szolgáltatás viszonylagos természetű, a kormányzatnak a ren-
delkezésére álló erőforrásoknak megfelelően kell azt nyújtania.555 Tényleges tartalmukat 
alacsonyabb szintű jogszabályok útján a törvényhozás és a kormány szabja meg, amelyek 
lehetőséget teremtenek bíróság előtti egyéni jogérvényesítésre.556

Kardos szerint ugyanakkor a polgári és politikai jogok egy része – leszámítva azokat, 
amelyek még kivételes helyzetben sem korlátozhatók – a demokratikus társadalom klauzu-
lájának megfelelően, garanciák mellett ugyancsak korlátozhatóak, tehát ugyancsak viszony-
lagos jellegűek, még ha ez a korlátozhatóság nem a rendelkezésre álló anyagi erőforrások 
miatt áll fenn, hanem más emberi jogok és jogilag méltányolható érdekek miatt, és fölötte 
bírói ellenőrzés gyakorolható.557 A gazdasági, szociális és kulturális jogokból eredő állami 
kötelezettség viszonylagos, a rendelkezésre álló erőforrásokhoz mért jellege egyébként rá-
mutat arra a polgári és politikai jogok kapcsán gyakran, éppen az állam látszólag abszolút 
kötelezettsége által elfedett tényre, hogy az emberi jogok érvényesülése nem csupán az egyén 
és az állam közötti absztrakt jogviszony tartalmától függ, hanem azon kívüli kollektív erők-
től is.558 Ezeket a kollektív erőket nem csupán az emberi jogok garantálására rendelkezésre 
álló anyagi eszközök jelentik, hanem a társadalom széles értelemben felfogott működése 

552 Feltéve, de meg nem engedve például, hogy a bírák, köztisztviselők, tűzoltók, rendőrök illetménye tíz évig 
nem emelkedik, az alapjogvédelem szintje attól még önmagában nem csökken, (ellenkező esetben azt állí-
tanánk, hogy az ezen hivatást betöltők teljesítménye az illetményük [reálértékének] csökkenésével romlik), 
szemben például a megélhetéshez szükséges mértékű szociális ellátásokkal, amelyeket ha tíz évig nem emel-
nek, az már tíz év után nem lesz elegendő a létfenntartáshoz.

553 Kardos 2003e, 28.
554 Juhász 2009b, 309; Cranston 1967; illetve Sajó 1995b, 5–12.
555 Kardos 2003e, 26.
556 Kardos 2003e, 26.
557 Kardos 2003e, 28.
558 Kardos 2003e, 28.
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is.559 Kardos szerint tehát – végső soron – mind a polgári és politikai, mind a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok viszonylagos jogi természetűek.560 A közös relatív természet 
az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szabályozásban azt kifejező és párhuzamba ál-
lítható fogalmakban fejeződik ki.561 Emellett viszont Kardos arra is emlékeztet, hogy noha 
a dolog lényegét – a szolgáltatást – illetően az állami kötelezettség a szolgáltatási jogok 
esetében is relatív, azért vannak olyan járulékos elemek, amelyek esetében megállapítható 
a kötelezettség abszolút jellege.562 Ilyen az államnak a védelmi,563 illetve az eljárási és egyéb 
jogbiztonsági kérdések esetében fennálló kötelezettsége.564

A gazdasági, szociális és kulturális jogokból eredő állami kötelezettség viszonylagos, 
a rendelkezésre álló erőforrásokhoz mért jellegét érdemes egy kicsit alaposabban is górcső 
alá venni és a szakirodalomban megjelenő álláspontokat ütköztetni.

3.4.1.3. Mi a viszony a szociális jogok és az állam anyagi teherbíró 
képessége között?

A szociális jogok realizálódásának fontos tényezője az elosztandó, illetve egyáltalán az el-
osztható javak léte, amelyeket az államnak először meg kell szereznie, ami ma már sem 
ténylegesen, sem jogilag nem korlátlan eljárásban és mértékben történik.565

Ezért komoly vitákat gerjesztő kérdés, hogy mi a viszony a szociális jogok, illetve 
az állam anyagi teherbíró képessége között, vagyis hogy a rendelkezésre álló erőforrások 

559 Kardos 2003e, 28. Kardos ennek a hatásnak az érzékeltetésére felidézi az emberi jogok tekintetében egyéb-
ként szkeptikus Edmund Burke-öt. „E metafizikai jogok úgy lépnek a közéletbe, akár a sűrű közegbe hatoló 
fénysugarak, s a természet törvényeinek megfelelően letérülnek egyenes pályájukról. Az emberi szenvedélyek 
és érdekek súlyos és bonyolult szövevényében ezek az emberi jogok valóban olyan töréseken és tükröződése-
ken mennek keresztül, hogy nevetséges úgy beszélni róluk, mintha továbbra is egyszerűen, eredeti irányukba 
tartanának.” Burke 1990, 149., idézi Kardos 2003e, 28., 7. lj.

560 Kardos 2003e, 28–29.
561 Az Emberi Jogok Európai Bírósága által a tagállamoknak hagyott értékelési zóna, amely a nemzeti sajá-

tosságok érvényesülését szolgálja egy védett jog kapcsán, összehasonlítható a szociális jogokat tartalmazó 
nemzetközi egyezményekből eredő végrehajtási kötelezettség gazdasági erőforrásoktól függő jellegével, 
hiszen mindkettő toleranciát fejez ki az állammal szemben. Kardos 2003e, 29.

562 Kardos 1996, 21.
563 Kardos utal azonban arra, hogy a védelmi jogosultság kapcsán már itt érdemes megjegyezni, hogy az nem 

jelenti az alacsonyabb szintű jogszabályok által előírt szolgáltatások csökkenthetetlenségét, de az alkotmány 
szabályaitól függően azt sem, hogy milyen intézményrendszer útján kell azokat nyújtani. A társadalombiztosí-
táshoz való jog esetében tehát a társadalombiztosítási szolgáltatások csökkenthetőek, és hacsak az alkotmány 
ezt egyértelmű kötelezettséggé nem teszi (ám ha ez így van, az nem jó), az állam kombinálhatja a társadalom-
biztosító szolgáltatásait az általa támogatott magánbiztosítók ellátásaival. Amit viszont nem tehet meg, az az, 
hogy a társadalombiztosítást mint intézményt eltörli, illetve nem védi meg azt a lehetőséget, hogy mindenki 
hozzáférjen. Nem teheti meg tehát azt, hogy megszünteti a társadalombiztosítási járulékot, és esetleg lineáris 
15 százalékra csökkenti a személyi jövedelemadót, viszont nincs garantált nyugdíj, munkanélküli-segély stb. 
Kardos 1996, 21–22.

564 Kardos 1996, 21. Kardos a szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati döntések esetében a jogbizton-
ság követelményeinek jogilag megragadható szempontjai közül kiemeli például azt, hogy a szolgáltatásnak 
a források szűkülése által kikényszerített csökkentésére olyan módon kell sort keríteni, hogy az érintetteknek 
lehetősége nyíljon az új helyzethez való alkalmazkodásra, illetve arra, hogy élni tudjanak eljárási jogaikkal. 
Ezért például egy iskola bezárására nem kerülhet sor a tanév kezdetekor. Kardos 1996, 28.

565 Kiss Gy. 2010, 101.
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változékonyságának fényében lehetséges-e meghatározni – és ha igen, miként – a szociális 
jogok alkotmányos mértékét.566 Ez a kérdés úgy is megfogalmazható, hogy az állam, illetve 
a társadalom gazdasági alapja meghiúsíthatja-e az állam szociális funkciójának – a másik 
oldalról – alapjogként való meghatározását.567

A magyar jogirodalomban és a magyar Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában568 vi-
szonylag általánosan elfogadottnak tűnik az a tétel, hogy a szociális jogok alapvetően az állam 
gazdasági teljesítőképességétől függenek. Balogh Zsolt a gazdasági, szociális és kulturális 
jogoknak a klasszikus szabadságjogoktól való megkülönböztetését épp ebben látja, hogy 
tudniillik a második generációs jogok alapvetően az állam gazdasági teljesítőképességétől 
függenek.569 Ha a gazdasági teljesítőképesség nagy, akkor nagyobb a lehetősége a szociális 
jogok széles körének garantálására (nem biztos, hogy garantálják, mindenesetre a lehetősége 
megvan), míg ellenkező esetben – hiába szeretné az adott politika – objektív akadálya van 
egy erős szociális háló kiépítésének és működtetésének.570 Ugyanakkor a romló gazdaság-
ban – ezt megállítandó – a kormányzat szükségszerűen visszavesz a korábban biztosított 
jogokból, ellenkező esetben az könnyen „államcsődhöz” vezethet.571 A szociális jogokkal 
ezért nagyon óvatosan kell bánni, és biztosabb az, ha a szociális jogok terepe a gazdaság-
politikáé, a szociálpolitikáé vagy a foglalkoztatáspolitikáé, de nem az alkotmányvédelemé.572

Tóth Judit már 1989-ben  rámutatott arra, hogy a szociális biztonságra mindenki az ál-
lam és a társadalom mindenkori teherbíró képessége alapján jogosult,573 a szociális jog 
kereteinek kitöltése pedig az adott társadalmi erő- és gazdasági viszonyok által kiküzdött 
és megvívott helyzet szerint változik, a minimumszintektől lehetőleg felfelé.574

A magyar jogirodalomban azonban – elsősorban Juhász Gábor tollából – megjelent ennek 
a tézisnek a tagadása is. A jóléti jogok érvényességét megkérdőjelezők, amikor azt állítják, 
hogy a rendelkezésre álló források szűkössége miatt az általános (mindenkit alanyi jogon 
megillető) jóléti ellátások biztosítása fizikailag lehetetlen, és a jólét biztosításának fogalma 
jogilag értelmezhetetlen, leggyakrabban arra a tételre alapozzák érveiket, hogy bármiféle 
jogosultság létének logikai feltétele, hogy a vele szemben álló kötelezettség megvalósítható 
legyen abban az értelemben, hogy teljesítése ne haladja meg az emberi teljesítőképesség 
határait.575 Ezt az elvet tükrözi az a polgári jogi tétel, amely a lehetetlen teljesítésére irá-
nyuló követelést a szerződés érvénytelenségét kiváltó oknak tekinti.576 Állításukat általában 
valamelyik fejlődő ország példájával támasztják alá, ahol gyakran az alapvető táplálkozási 
szükségletek kielégítése is merő illúziónak bizonyul.577 Ha azonban komolyan vesszük a jó-
léti jogok emberi jogi jellegét, akkor a jóléti szükségletek kielégítésének alapjául szolgáló 

566 Juhász 2009a, 2581.
567 Sári 1997, 217.
568 Lásd például 31/1990. (XII. 18.) AB határozat, 2093/B/1991. AB határozat, 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, 

26/1993. (IV. 29.) AB határozat.
569 Balogh 2011, 307.
570 Balogh 2011, 307.
571 Balogh 2006, 26.
572 Balogh 2006, 26.
573 Tóth J. 1989, 303.
574 Tóth J. 1989, 300.
575 Juhász 1996, 39.
576 Juhász 1996, 39.
577 Juhász 1996, 39.



80 A szociális jogok alkotmányos védelme

források lelőhelyét nem korlátozhatjuk csupán egyetlen ország területére, hanem globális 
mércékben kell gondolkodnunk.578 Márpedig a Föld egészén megtermelt javak mennyiségét 
figyelembe véve a források szűkösségét hangoztató érvelés érvényét veszti: noha kétségtelen, 
hogy egyes országokban a legalapvetőbb javak drámai hiányával találkozhatunk, az em-
beriség valójában a szükségesnél jóval több élelmiszerrel és egyéb forrással rendelkezik.23 
De még ha figyelmünket a nemzetállam belső viszonyaira korlátozzuk is, akkor sem ál-
lítható teljes bizonyossággal, hogy a létszükségletek kielégítésének az egyes országokban 
tapasztalt tömeges kudarca kizárólag a rendelkezésre álló források szűkösségének tudható 
be.579 Juhász utal arra is, hogy elemzők szerint a szociális jogok alkotmányos szinten törté-
nő szabályozása kérdésének eldöntése során nem szabad csupán a gazdasági, költségvetési 
érdekekre hivatkozni, mivel a gazdasági megfontolások – költségvetés – kizárólagos érvé-
nyesítése a társadalom szerkezetében soha jóvá nem tehető torzulásokat eredményezhet.580

Juhász Gábor mellett Sári János is úgy véli, hogy a szociális állam, a szociális jogok 
biztosítása nem függhet az állam teherbíró képességétől.581 A szociális állam, illetve a szo-
ciális jogok alapjogként való megjelenése ugyanis radikális változást hoz az állam és a pol-
gár viszonyában: annak történelmi jelzése ez, hogy az ember szociális lehetőségeit nem 
alamizsnaként, hanem állampolgári alapjogként tudhatja magáénak.582 A szociális jogok 
az ember polgárrá válásának ugyanolyan jelentős tényezői, mint a klasszikus alapjogok.583 
Innen, erről az oldalról lehet azt mondani, hogy az állampolgári alapjogok – a szociális jo-
gokkal együtt – egységesek és oszthatatlanok.584 Sári János hangsúlyozza, hogy a szociális 
államot nem lehet kizárólag elosztó államként vagy gondoskodó államként meghatározni, 
amely tehát ezt a funkcióját a tulajdon adóval való megterhelése alapján teljesíti.585 Itt az ál-
lampolgári alapjogok egyetemességéről van szó, ami egyebek mellett a tulajdonjognak 
nemcsak adóval való megterhelését jelenti, hanem a tulajdonviszonyokba, a vállalkozás 
szabadságába való, a már említett előjelű állami beavatkozást is.586 Sári ezekből vonja le azt 
a következtetést, hogy a szociális állam, a szociális jogok biztosítása nem függhet az állam 
teherbíró képességétől.587

Tóth Károly is úgy véli, hogy az „ország teherbíró képessége” egy „politikai gumi-
kategória”, amelyet elsődlegesen a fiskális és pártpolitikai szempontokra figyelő szervek 
ítélhetnek meg, ezáltal a szociális jogok érvényesülése potenciálisan kiesik az alkotmányi 
garanciák köréből.588

578 Juhász 1996, 39.
579 Juhász 1996, 39. Juhász e helyütt utal arra, hogy a 20. század nagy éhínségeit tanulmányozva Sen arra a kö-

vetkeztetésre jutott, hogy azokat sokkal inkább az elosztási rendszer működésének fogyatékossága, mintsem 
a rendelkezésre álló élelmiszerkészletek végleges hiánya okozta. Sen 1992, 1. Lásd még T. Kovács 2015.

580 Juhász 1995, 22., idézi Farkas 2011, 82., 11. lj.
581 Sári 1997, 217.
582 Sári 1997, 217.
583 Sári 1997, 217.
584 Sári 1997, 217.
585 Sári 1997, 217.
586 Sári 1997, 217.
587 Sári 1997, 217. Sári János ugyanakkor egy későbbi, 2011-es  tanulmányában arra is utal, hogy a gazdasági-

szociális jogok egy része globális dimenzióban jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az államok kettős szorításban 
vannak: egyrészt saját állampolgáraiknak kell megfelelniük, miközben lehetőségeik nagy részét a gazdaság 
globális erővonalai behatárolják. Sári 2011, 20.

588 Tóth K. 1994, 60.
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Kardos Gábor szerint az anyagi erőforrások indokolatlan elvonása, illetve elfecsér-
lése a szociális jogok mint államcélok legfontosabb megsértését jelenti.589 Kardos szerint 
az indokolatlan elvonásra a legjobb példa az észszerűtlen mérvű fegyverkezés, továbbá 
az állam gazdasági teljesítőképességéhez mérten, folyamatosan aránytalanul szerény mér-
tékű költségvetési előirányzat a vállalt szociális jogi kötelezettségek megvalósítását illetően, 
míg az elfecsérlésre a legjobb példa a korrupció.590 Kardos ezzel azt (is) igazolni szeretné, 
hogy önmagában az, hogy a szociális jogok részben államcélnak tekinthetők, nem jelenti 
azt, hogy ebben a vonatkozásban ne lennének megsérthetők, a belső demokratikus poli-
tikai folyamat mellett a nemzetközi felülvizsgálat ennek a – jogilag nem kötelező – meg-
állapítását végzi el.591

3.4.1.4. Közvetlen vs. fokozatos megvalósítás

A polgári-politikai és a szociális jogok közötti további eltérésként fogalmazható meg – első-
sorban a nemzetközi jogi kötelezettségek esetében – az állami kötelezettség közvetlen jellege 
a polgári és politikai jogok esetében, míg fokozatossága a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok esetében, vagyis ez a két jogcsoport az időbeli dimenzió alapján is szembeállítható 
egymással.592 A polgári és politikai jogok biztosítása azonnali állami feladat, míg a gazda-
sági, szociális és kulturális szolgáltatási jogokat fokozatosan kell megvalósítani.593 Kardos 
ugyanakkor elismeri, hogy a polgári és politikai jogok tekintetében fennálló közvetlenség 
a gyakorlatban késedelmet szenvedhet, ha például az alkotmánybíróság által hagyott türelmi 
idő parlamenti túllépésére gondolunk, vagy arra, hogy az európai államok egy része meg-
várja, amíg az Emberi Jogok Európai Bírósága egy panasz nyomán elmarasztalja ahelyett, 
hogy hozzáigazította volna jogrendszerét az azt megalapozó döntéshez.594

4. Eszmetörténeti háttér
Történetileg a szociális jogok – mint második generációs alkotmányos jogok – az állam 
szociális funkcióiból vezethetőek le.595

A szociális jogok deklarálása, illetve e jogok terjedelme összefüggésben áll a minden-
kori államfelfogással, az állam szerepéről vallott nézetek változásával.596

589 Kardos 2003e, 31.
590 Kardos 2003e, 31.
591 Kardos 2003e, 31.
592 Kardos 2003e, 29.
593 Kardos 2003e, 29.
594 Kardos 2003e, 29.
595 Rab 2009, 287.
596 Balogh 2011, 301.
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4.1. A középkor – Aquinói Szent Tamás

A szociális alapjogok eszmei gyökereit a középkori filozófiai és politikai gondolkodásban 
megfogalmazott közjó eszméjében kereshetjük, amelyet a skolasztikában legalaposabban 
Aquinói Szent Tamás fejtett ki.597 Aquinói Szent Tamás véleménye, hogy az állam legfőbb 
feladata a közjó biztosítása.598

A közjó szerinte azért általános követelmény, mert az igazságosságot fejezi ki, amely 
az államban élő közösség lényegét megjelenítő jogegyenlőség kiegészítő elve.599 Az igaz-
ságosság révén megvalósuló jogegyenlőség isteni parancsa szerint a közös dolgokat meg 
kell osztani az egyesek között.600 Az állam akkor képviseli a közjó eszméjét, ha gyakorolja 
az osztó igazságosságot (iustitia distributiva), vagyis mindenkinek megadja az őt megillető 
jogokat (ius suum unicuique tribuendi),601 beteljesítve azt a parancsot, hogy a közös dolgokat 
meg kell osztani az egyének között.602

A közjó és az igazságosság középkori filozófiai eszméi az állam létével kapcsolatos 
elveket fogalmazták meg, a középkori állam azonban az arisztokrácia szerepe és az állam-
polgárság hiánya miatt nem rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a közjó 
és az igazságosság valóságos kifejezésére alkalmassá tették volna.603 Miközben tehát 
a modern alkotmányosság szempontjából is jelentős értékek fogalmazódtak meg, azok csak 
akkor juthattak közjogi szerephez, amikor a jogosultságok hordozóit – a jogok alanyait – is 
meghatározták.604

4.2. A polgári átalakulás

A közjót és az igazságosságot – illetve ezeknek az általános fogalmaknak bizonyos vo-
natkozásait – az újkor polgári állama tette az állam elveiből a jog elveivé.605 Ez a fordulat 
a klasszikus – „liberális” – alkotmányosság keretei és feltételei között következett be.606 
E keretek között a szociális jogok szükségessége azért merült fel, mert a formális jogegyen-
lőség biztosítása és a választójog körének kiszélesítése miatt az emberek mind szélesebb 
köre vált az államilag szervezett közösség teljes jogú tagjává.607 A teljes jogú állampolgárok 
közötti kapcsolatnak tartalmaznia kellett a szolidaritás bizonyos elemeit is, s ennek meg-

597 Takács 2003, 793.
598 Balogh 2011, 301.
599 Takács 2003, 793.
600 Takács 2003, 793.
601 Takács 2003, 793.
602 Balogh 2011, 301. Deli Gergely egy recenziójában Horváth Sándor Domonkos-rendi szerzetesnek Aquinói 

Szent Tamás tulajdontanára vonatkozó gondolatai alapján mutatja be a tomista felfogást. Lásd Deli 2015, 
127–141.

603 Takács 2003, 794.
604 Takács 2003, 794.
605 Takács 2003, 794.
606 Takács 2003, 794.
607 Takács 2003, 794.
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nyilvánulásaként a közösség ama feladatát, hogy a rászorultakról szociális szempontok 
szerint gondoskodjon.608

A közösségi, társadalmi szolidaritás gondolatát lényegesen befolyásolták a forradal-
mak, a szolidaritás tényleges intézményesülése azonban a munkásság állandósuló politikai 
szerepének a következményeként ment végbe.609

A polgári átalakulás során az emberek közötti szolidaritás gondolata lett az a momentum, 
amely által kifejezésre jutott az egymásért vállalt (szociális) felelősség.610 Már a „szabadság, 
egyenlőség és testvériség” jelszavában is megjelenik (mind az egyenlőség követelményében, 
mind a testvériségben) a rászorultakról való gondoskodás állami kötelezettsége.611

Lenkovics Barnabás a „szabadság, egyenlőség és testvériség” nagy eszméjével össze-
függésben rámutat arra, hogy a szabadság a veleszületett, feudálisnak is nevezett születési 
kiváltságok meghaladásaként a tulajdon szabadságát jelentette, annak a tulajdonnak a sza-
badságát, amit a két keze munkájával magamagának teremtett az ember, és ezzel a materiális 
függetlenségét biztosítja, a megélhetését, a létbiztonságát, és ha nem függ senkitől, senki 
kenyéradó gazdától, akkor lesz az egyén szabad: szabad magántulajdon – szabad polgár – sza-
bad társadalom.612 A korábbi társadalomhoz képest, a szolgaságnak a hierarchizált rendjéhez 
képest ez azt ígérte, hogy a szabadság állapotát hozza el, ám később rá kellett jönni arra, 
hogy nem így működik. Lenkovics Barnabás ennek kapcsán utal Adam Smith munkássá-
gára, aki szerint az ember legszentebb és legsérthetetlenebb tulajdona az ő munkaereje, 
mert az minden más tulajdonának a forrása.613 Az 1789-ben  elfogadott Ember és a polgár 
jogainak nyilatkozata (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) a XVII. cikke-
lyében ehhez képest úgy fogalmazott, hogy „lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen […]”, 
vagyis itt már nem volt szó a munkával szerzett tulajdonról, hanem csak annyit mond, hogy 
ha van tulajdon, az szent és sérthetetlen, nem nézem, hogy ki szerezte és hogyan szerezte.

A veleszületett születési kiváltságokat a veleszületett vagyonok kiváltsága váltotta 
fel. Sári János és Somody Bernadette is rámutatnak arra, hogy a polgári forradalmakkal 
az egyenjogúság még nem vált teljessé, hanem ekkor kezdődött csak el a – különösen a ne-
mek és vallásfelekezetek közti – egyenjogúságért folyó hosszú és nehéz politikai küzdelem, 
amelynek fokozatos megvalósítása azonban nem szüntette meg azt a nagymértékű társadalmi 
egyenlőtlenséget, amelynek az alapja a polgár eltérő vagyoni helyzete volt.614

Lenkovics Barnabás utal Bibó Istvánra, aki azt mondta, hogy a szabadság kevesek 
nagy szabadságát hozta és sokaknak a kicsi vagy semmi szabadságát hozta. Születési hiba 
a polgári ideológiában a szabadság túlhangsúlyozása, mellé kellett tenni az egyenlőség-
eszméket, a kiegyenlítéseszméket.615

608 Takács 2003, 794.
609 Takács 2003, 794.
610 Balogh 2011, 301–302.
611 Balogh 2011, 302.
612 Lenkovics 2015.
613 Smith 1959, 127.; Lenkovics 2009, 8–9. A saját munka és saját tulajdon egységes, ennek embert és társa-

dalmat formáló, társadalomszervező ereje alig másfél évtizeddel Adam Smith műve után már megjelent 
a magyar polgárosodás előfutárainak – mint például Hajnóczy Józsefnek – alkotmányozási-törvényhozási 
programjában is. Lásd Lenkovics 2011, 60.

614 Sári–Somody 2008, 64.
615 Lenkovics 2015.
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A gazdaságilag hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat a polgári államnak és jognak 
különleges előnyökkel kellett preferálnia: az államnak lépéseket kellett tennie az egyenlő 
feltételek, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.616 Enélkül ugyanis azzal kellett számolni, 
hogy az állampolgári alapjogok formálissá válnak, kiüresednek.617 Az egyenjogúság fogalma 
ily módon – különösen a 19. század utolsó harmadától kezdve – szociális tartalmat kapott.618

A magántulajdon talaján kialakuló társadalmi egyenlőtlenségből azonban más kö-
vetkeztetést vont le a polgári alkotmányosság, mint a szocialista ideológiák.619 A polgári 
alkotmányosság törekvése arra irányult, hogy az eltérő vagyoni helyzetből származó esély-
egyenlőtlenségeket korrekciós mechanizmusok alkalmazásával enyhítse.620

Már az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölésére irányuló „állami elszánás” is magában 
foglalta az „előnyben részesítés” (pozitív diszkrimináció) mozzanatát azok javára, akik 
vagyoni helyzetükre visszavezethetően jogaik tényleges érvényesítése szempontjából hát-
rányos helyzetben voltak.621 Később előtérbe került a különböző lelki és testi adottságok-
ra, fogyatékosságra, rokkantságra visszavezethető hátrányok kiküszöbölése, enyhítése.622 
Ma már az a helyzet, hogy a társadalom egyes tagjai javára történő pozitív diszkrimináció, 
az egyenlő feltételek, az esélyegyenlőség biztosítása nemcsak megengedett, hanem a modern 
alkotmányos államtól el is várható mind a szociális, mind a testi és lelki különbségekből 
adódó hátrányok enyhítése terén.623

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek korrigálására irányuló másik nagy történelmi kí-
sérlet a szocialista ideológia, amely a társadalmi egyenlőség megvalósulását tűzte ki célul, 
amelynek a feltételét a vagyoni különbségek eltörlésében, a magántulajdon kisajátításában, 
az államosításban látták.624 Így jöttek létre a nemzetiszocialista, maoista, kommunista stb. 
kísérletek: az egyenlőség a szegénységben.625 Ezzel a gondolkodással azonban – különösen 
az első szocialista alkotmányokban – megfért a különbségtétel az elvileg politikai jogainak 
teljességét gyakorló „dolgozó” és a korlátozott politikai jogokkal bíró „állampolgár” között, 
sőt a „volt kizsákmányoló”, lelkészek, kulákok teljes jogfosztása is.626

A hidegháború korában az emberi jogok szerepének és jelentőségének értelmezése 
az egyik legvitatottabb kérdés volt a Nyugat és a Kelet között.627 A politikai párbeszéd során 
a Nyugat az emberi jogok érvényesülését, míg a Kelet a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok általuk vallott felfogását kérte számon a Nyugaton, amely viszont a polgári és a po-
litikai jogokra helyezte a hangsúlyt.628

616 Sári–Somody 2008, 64.
617 Sári–Somody 2008, 64.
618 Sári–Somody 2008, 64.
619 Sári–Somody 2008, 64.
620 Sári–Somody 2008, 64.
621 Sári–Somody 2008, 64.
622 Sári–Somody 2008, 64.
623 Sári–Somody 2008, 64.
624 Sári–Somody 2008, 64.
625 Lenkovics 2015.
626 Sári–Somody 2008, 64–65.
627 Kardos 2003d, 74.
628 Kardos 2003d, 74.; Kardos 2003e, 10.
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A polgári forradalmak „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszava nem számolt 
azzal, hogy az egyenlőség csak a szabadság rovására érvényesülhet, és fordítva.629 Sólyom 
László ezt úgy fogalmazza meg, hogy az egyenjogúság eszméjében eredendően benne feszül 
a szabadság és az egyenlőség közti ellentmondás.630 A szocialista ideológiák ezt az ellent-
mondást az utóbbi terhére oldották fel.631

A hidegháború elmúltával eltűnt a szocialista emberi jogi koncepció is, és így sokkal 
láthatóbbá váltak az Egyesült Államok és Európa közötti nézetkülönbségek, amelyek az egyéni 
jogok eltérő értelmezéséből és a nemzetközi jogi felelősség különböző megítéléséből ered-
nek.632 Az amerikai felfogás az egyéni szabadság és a tulajdon védelmére helyezi a hangsúlyt, 
és tagadja, hogy az államnak biztosítania kellene a gazdasági, szociális és kulturális jogokat, 
mivel azok nem vagy csupán töredékesen kényszeríthetők ki a bíróság előtt, és mert azok 
elismerése az öngondoskodás feladásához, az államtól való függéshez vezetne.633

Lenkovics Barnabás mindezt úgy összegzi, hogy ezeknek a rendszereknek az egyik 
nagy tanulsága, hogy a szabadság- és egyenlőségeszméknek is van veleszületett hiánya: 
valahol a kettő között valamiféle egyensúlykeresés folyik.634

4.3. Szegényellátó állam – szociális állam – jóléti állam

Az állam szociális funkciói sokkal régebbi keletűek, mint a szociális jogok, tudniillik az ipari 
forradalom időszakára azok a közösségek – mindenekelőtt a család –, amelyek valamikor 
szociális funkciókat teljesítettek, fokozatosan felbomlottak, az államhatalom szekularizá-
lódott, az egyházak elveszítették vagyonukat, aminek következtében a vallási közösségek 
karitatív tevékenysége fokozatosan összezsugorodott.635

A szociális állami funkciók kialakulása az ipari forradalom társadalmi berendezkedésre 
gyakorolt hatásának a következménye azzal, hogy a korábban ezt a funkciót betöltő családok 
fokozatosan felbomlottak, szerepük megváltozott, és ezzel párhuzamosan a vallási közös-
ségek karitatív tevékenységének volumene, az egyházak támogató szerepe is csökkent.636

Ebben az időszakban az állam szociális funkciói a tulajdonnak az adóval való meg-
terhelésére épültek, s azokat lényegében a közigazgatási jog közvetítette; eközben a helyi 
önkormányzatoknak is voltak ilyen feladataik.637 Annak persze, hogy az állam ilyen kö-
rülmények között szociális funkciót magára vállalt, különböző okai voltak, amelyek közül 
nem lehet kizárni a közegészségügyi megfontolásokat sem.

Az ekkori állam szociális szerepe ebből adódóan kényszerű szerepvállalás volt, így 
ezek jogok szintjére történő deklarálására jogalkotási törekvések sem voltak.638 Az állami 
szerepvállalás szempontjából ezt viszont még nem nevezhetjük szociális államnak, csak 

629 Sári–Somody 2008, 65.
630 Sólyom 1983, 111. sk., idézi Sári–Somody 2008, 81., 3. lj.
631 Sári–Somody 2008, 65.
632 Kardos 2003d, 74.
633 Kardos 2003d, 74.
634 Lenkovics 2015.
635 Sári 1997, 217.
636 Rab 2009, 287.
637 Sári 1997, 217.
638 Rab 2009, 287.
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szegényellátó államnak.639 A szegényellátó állam ugyan nem alkotmányos kötelezettségként, 
de mégis egyfajta felelősséget vállal polgárai megélhetési minimumának megteremtéséért.640 
Szociális jogokról és államilag szervezett szociális ellátórendszerről még nem beszél-
hetünk: a szegényházak, dologházak világában, ahol a segélyek is inkább adománynak, 
semmint jognak tekinthetők, de az állami gondoskodás felmerülésével a szociális jogok 
csírái mégiscsak itt találhatók.641 Angliában a szegénytörvény a szegények igényeit nem 
tekintette az állampolgári jogok integráns részének, hanem azok alternatívájaként fogta 
fel – vagyis az igények csak akkor voltak teljesíthetők, ha az igénylők megszűntek polgárok 
lenni.642 A szegények elvesztették a személyi szabadság polgári jogait a dologházba való 
internálásukkal, és törvény fosztotta meg őket az összes lehetséges politikai jogaiktól.643 
A szegényellátáson alapuló állam lényegében az, ahol az állam szociális funkcióinak nem 
az alkotmányos alapjogok felelnek meg, hanem a közigazgatás bizonyos teendői, amit 
a törvényhozás eseti aktusai határoznak meg.644

A szociális állammá válást az állam tulajdonra épülő (állam)polgárait védő pozitív be-
avatkozása jelentette, amelynek köszönhetően a polgárok alapjogainak érvényesíthetőségére 
is garanciák alakultak ki.645 A szociális állam a szociális jogokat az esélyegyenlőség, illetve 
a társadalmi igazságosság jegyében biztosítja.646 Ez a fogalom nem elsősorban az ellátás 
színvonalára utal, hanem az alapjogok, illetve általuk az állampolgár státuszának viszonylagos 
teljességére.647 Míg a szegényellátó államban a szociális ellátásokat a polgár alamizsnaként 
kapta, addig a szociális állam esetében állampolgári alapjogként tudhatja magáénak.648

A szociális állam azonban nem azonos a jóléti állammal sem, mivel a jóléti állam 
az állampolgár karrierjéért vállal felelősséget szinte egész életre szólóan.649

Sári János és Somody Bernadette felfogása szerint a szegényellátó állam – szociális 
állam közötti megkülönböztetésben az állam szociális szerepvállalásának történelmileg 
változó jogi formájáról, illetve a mértékéről és mélységéről van szó, ami elsősorban Euró-
pára jellemző.650 Európában a jóléti állam fogalmához a juttatások mennyiségi-minőségi 
átalakulása kapcsolódik, aminek jogi formát továbbra is a szociális állam ad.651 Az Egye-
sült Államokban – de talán Angliában is – az állam szociális célú beavatkozása a jóléti 
állam – welfare state – fogalmának felel meg, amelynek intézményes kezdeteit a New Deal 

639 Rab 2009, 287.
640 Balogh 2011, 302.
641 Balogh 2011, 302.
642 Marshall 1991, 57., idézi Sári–Somody 2008, 257., 5. lj.
643 Marshall 1991, 57., idézi Sári–Somody 2008, 257., 5. lj. Sári János és Somody Bernadette e helyütt rámutatnak 

arra is, hogy e gondolkodásnak valójában ókori gyökerei vannak: az állam által eltartottak ne vegyenek részt 
a hatalom gyakorlásában, mert az eltartottság ténye nem teszi lehetővé a polgári minőséghez megkívánt szu-
verenitást és méltóságot, tudniillik ennek alapja csak a vagyon lehet.

644 Sári 1997, 218.
645 Rab 2009, 287.
646 Sári 1997, 218.
647 Sári 1997, 218.
648 Rab 2009, 287.; Sári 1997, 218.
649 Sári 1997, 218.
650 Sári–Somody 2008, 255.
651 Sári–Somody 2008, 255.



87Elméleti alapvetések, jog- és eszmetörténeti kialakulás 

87 KORREKTÚRAPÉLDÁNY

időszakára teszik.652 Európában, Németországban a szociális állam fogalma elsősorban a wei-
mari alkotmányhoz köthető.653 Európában tehát a jóléti állam inkább társadalmi- szociológiai 
fogalom, az angolszász világban ellenben ez egyszerre jellemzi az állam szociológiai és jogi 
meghatározását.654

A szociális jogok emberi jogként történő definiálásának folyamatában meghatározó 
szerepe volt XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdetű („szociális”) enciklikájának,655 amely-
ben a pápa a szegények ügyét az állam gondjaiba ajánlotta.656 Ez az 1891-ben  megjelent 
szociális enciklika – mint egyházi dokumentum – a mai napig érezteti hatását az egyes 
államok alkotmányaiban.657 Az előretörés abban ragadható meg, hogy immár nemcsak 
a szegénygondozással, hanem a munkavégzéssel kapcsolatos követelmények is szerepelnek 
elvárásként, úgymint a tisztességes munkabér, a méltányos munkaidő, a megfelelő pihenő-
idő, az egészséges munkafeltételek.658 A pápai enciklikában megjelenik továbbá a család 
védelme (amely gondolat a későbbiekben emberi jogi dokumentumokban teljesedett ki, 
úgymint a család gazdasági, szociális és a jogi védelme), illetve a betegség esetén szüksé-
ges segélyezés gondolata (amely az egészségbiztosítás alapjának tekinthető).659 A Rerum 
novarum hatása jól kitapintható az első európai szociális alkotmány, a Németországban 
1919-ben  megjelent weimari alkotmány szövegében.660

A 20. századi alkotmányfejlődés során tehát a szociális jogok nagy számban jelentek 
meg az egyes államok alkotmányában.661

A szociális jogok alapjogokként való beemelése a jogrendbe, az alkotmányba az állam 
rendeltetésének is az addigiakhoz képest merőben új jelleget kölcsönzött.662 Míg az első 
generációs alapjogokat ugyanis általában a liberties from, az utóbbiakat a liberties to jel-
lemzi.663 Ez a különbség az államot terhelő kötelezettségek oldaláról az előbbieket illetően 
elsősorban a negatív, míg az utóbbiak tekintetében a pozitív kötelességekkel írható le.664 
A szociális jogok kialakulása jelentős részben kapcsolódik az ember munkavállalói jogállása 

652 Sári–Somody 2008, 255.
653 Sári–Somody 2008, 255.
654 Sári–Somody 2008, 255.
655 Balogh 2011, 302.
656 Tóth K. 2010, 24. Tóth Károly e helyütt utal arra, hogy Ali Ağca épp a Rerum novarum 90. évfordulóján 

mondott beszéde közben követett el merényletet az – azóta szentté és boldoggá avatott – II. János Pál pápa 
ellen 1981-ben.

657 Balogh 2011, 302.
658 Balogh 2011, 302.
659 Balogh 2011, 302.
660 Balogh 2011, 302.
661 Takács 2003, 799.
662 Kiss Gy. 2010, 91–92.
663 Kiss Gy. 2010, 92.
664 A szociális és ezen belül a munkavállalói jogok kialakulásának történeti, nemzetközi és részben össze-

hasonlító elemzését lásd Compa–Diamond 1996. Az utóbbi időben megjelent az alapjogoknak egy újabb 
generációja, amely meghatározott csoportokra vonatkozik elsősorban, így példának okáért a gyermekekre, 
a fogyatékosokra, a betegekre vagy éppen a hajléktalanokra. Kétségtelen azonban, hogy a legújabb alapjogok 
jóval szorosabban kötődnek a második generációs alapjogokhoz, mint a klasszikus szociális alapjogok az első 
generációs jogokhoz. Kiss Gy. 2010, 92.
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elismerésének erősödéséhez.665 Az első szociális alkotmányok, azaz az 1917-es  mexikói 
alkotmány és az 1919-es  weimari alkotmány is számos, a munka világával összefüggő, 
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezést tartalmazott.

A történeti részben utaltunk arra, hogy a szociális jogok alkotmányba foglalásával 
párhuzamosan egyes alkotmányokban (lásd például az 1949. évi bonni alaptörvényt vagy 
az 1958-as  francia alkotmányt) az államot illetően megjelenik – a szegényellátó államot 
meghaladóan – egy új fogalom: a szociális állam.666 A szociális állam jellemzői, hogy az ál-
lam nemcsak a megélhetési minimum biztosítására vállal egyfajta kötelezettséget, hanem 
ingyenes (vagy könnyen hozzáférhető) alapfokú oktatási rendszert és egészségügyi hálózatot 
is garantál.667 A szociális állam jellemzője továbbá, hogy az alkotmány – vagy a jogok meg-
jelenítésével, vagy pedig az állami önmeghatározás révén – szól a szociális biztonságról, 
a család védelméről, tartalmaz munkavégzéshez kapcsolódó jogokat, szól az oktatásról, 
egészségügyről s mindazon intézményekről (például társadalombiztosítás), amelyek révén 
az alkotmányi szabályok érvényesülhetnek.668 Ugyanakkor a szociális állam fogalmi keretei 
között sem minden alkotmányban foglalt jog alanyi jog, azaz nem minden jog kényszerít-
hető ki közvetlenül az alkotmány alapján.669 A szociális jogok katalógusa önmagában nem 
elég e jogok érvényesülésére, a törvényhozásnak kell további szabályokat alkotnia, s ebben 
– azaz a jogok terjedelmének meghatározásában – a törvényhozás szabadsága nagy: vi-
szonylag szabadon eldöntheti, hogy milyen ellátást és milyen formában nyújt.670 Ott pedig, 
ahol az alkotmányban az állam önmeghatározásában jelenik meg a „szociális” jelző, mint 
például Németországban (s nem pedig konkrét jogok felsorolásában), a szociális biztonság 
garantálása az esélyegyenlőségre, a társadalmi igazságosságra vezethető vissza.671

A szociális jogok fejlődésének újabb állomása Európában, az 1960-as  évek elejétől 
megjelenő jóléti állam koncepciója,672 amelynek több összetevője van. A szociális állam 
által nyújtottakon kívül a jóléti állam a vagyoni pozíciók védelméért vállal kötelezettséget 
(értéktartó fizetés és nyugdíjrendszer révén), adott esetben meghatározott életszínvonalat 
és jövedelmet garantál.673 Jellemző továbbá a jóléti államra a minden állampolgárra egy-
formán kiterjedő társadalombiztosítás.674

A jóléti államokban a juttatások és szolgáltatások a középosztály igényeit is kielégítő 
szintre emelkedhetnek.675 Ez igen drága és bürokratikus államot feltételez, de mindezt 

665 Egyáltalán nem véletlen, hogy több esetben a szociális jogok egy részét azonosítják a munkavállalói alapjogokkal. 
Ebben a kontextusban a fundamental social right of workers – nyilvánvaló pontatlansággal – csaknem azonos 
tartalmat jelent. Természetesen általában a szociális jogok jóval tágabbak, mint a munkavállalókat megillető 
alapvető jogok, sőt jellemzően a szociális jogoknak csak egy bizonyos szegmensét jelentik a munkavállalói 
alapjogok. Ez következik abból a tételből, amelynek értelmében a szociális alapjogok is az alapjogoknak csak 
egy részét képezik. Ez utóbbiak elemzését lásd Oestreich 1978; Kiss Gy. 2010, 92., 147. lj.

666 Balogh 2011, 303.
667 Balogh 2011, 303.
668 Balogh 2011, 303.
669 Balogh 2011, 303.
670 Balogh 2011, 303.
671 Balogh 2011, 303–304.
672 Az 1970-es  években megjelent olajválság ezt a lendületet megtöri, majd a 80-as  években a jóléti állam „tiszta 

koncepciójának” megvalósíthatósága egyre messzebbre kerül. Balogh 2011, 304.
673 Balogh 2011, 304.
674 Balogh 2011, 304.
675 Balogh 2011, 304.
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mérsékelheti az állam szerepét bizonyos mértékben kiváltó civil szervezetek működése.676 
Célul nem a segélyezést kell kitűzni, hanem az egyén helyzetbe hozását: olyan körülmé-
nyek megteremtését, közösségek létrehozását (támogatását), amelyek segítségével az egyén 
le tudja küzdeni szociális nehézségeit is.677

A szociális jogok alkotmányba foglalása a 20. században kezdődött meg, szélesebb 
körben pedig a második világháború után terjedt el Európában – épp akkor, amikor a jóléti 
állam fejlődése legintenzívebb szakaszába lépett.678 A jóléti állam fejlődése mögötti hajtóerők 
bizonyosan hozzájárultak ahhoz, hogy számos nyugat-európai ország alkotmánya ismerte 
el a szociális jogokat, de ugyanígy azok alkotmányos rangra emelése maga is serkentette 
a jóléti állam fejlődését egy olyan időszakban, amikor a páratlanul gyors gazdasági növeke-
dés mellett még oly merésznek tűnő szociális ígérvények is teljesíthetőnek tűntek.679 A jó-
léti államot az egyének (háztartások) jólétének biztosítását célzó állami felelősségvállalás 
programjaként értelmezve, érthetővé, sőt szinte magától értetődővé válik, hogy a szociális 
jogok alkotmányba foglalására miért éppen a második világháborút közvetlenül követő 
időszakban került sor Nyugat-Európában.680 Ezt a mintát követték némi fáziskéséssel az eu-
rópai jóléti államok közösségéhez csatlakozó mediterrán országok is az 1980-as  években.681 
Ebből a szemszögből a szociális jogok alkotmányos rangra emelése tulajdonképp a jóléti 
fejlődés állami programjának alkotmányos védelemben részesítését jelentette.682 A szociális 
jogok alkotmányban való meghirdetésére tehát sajátos, az állam jóléti szerepvállalásának 
rendkívül kedvező társadalmi-gazdasági körülmények közt került sor.683

Az ezredfordulóra nyilvánvalóvá vált, hogy a jóléti modell nem tartható fenn.684 
A gazdasági válság mellett a szociális jogok érvényesülése ellen hat magának a gazda-
ságnak a globalizációja, az állam szerepének változása, az együttélési formák sokszínűvé 
válása.685 Ugyanakkor bizodalomra ad okot – ahogy egykor a Rerum novarum indította 
útjára a szociális jogokról való gondolkodást, úgy – XVI. Benedek pápa 2009-ben  kiadott 
Veritas in caritate kezdetű enciklikája, amely a harmadik évezred kihívásait figyelembe 
véve gondol újra egy igazságosabb, a szociális szempontok érvényesülésére is tekintettel 
lévő együttélési rendet.686

A körülmények azonban napjainkra drasztikusan megváltoztak, a jóléti állam építését 
támogató társadalmi-gazdasági környezet napjainkra jelentősen átalakult, és ennek hatására 
a jóléti állam melletti politikai elköteleződés fokozatosan gyengül.687 Az európai államok 
céljai közt egyre kevésbé jelenik meg a jóléti ellátórendszer további fejlesztésének igénye, 
ehelyett egyre inkább az állami szerepvállalás csökkentése, a jóléti jogosultságok megnyir-
bálása, a társadalmi szolidaritás eszméjének háttérbe szorítása, valamint az  öngondoskodás 

676 Balogh 2011, 304.
677 Balogh 2011, 304.
678 Juhász 2009b, 319.
679 Juhász 2009b, 319.
680 Juhász 2009b, 319.
681 Juhász 2009b, 319.
682 Juhász 2009b, 319.
683 Juhász 2009b, 319.
684 Balogh 2011, 304.
685 Balogh 2011, 304.
686 Balogh 2011, 304.
687 Juhász 2009b, 319.
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térnyerésének elősegítése vált hangsúlyossá a politikai programokban.688 E változás – amely-
nek egyik legfontosabb mozgatórugója a gazdaság globalizálódása – a szociális jogok 
alkotmányos védelmét illetően is kihívásokat jelent, hiszen az alkotmányban rögzített 
állami kötelezettségvállalások teljesítése egyre nehezebbé válik, és a nemzetállamok el-
köteleződése is csökken szociális kötelezettségvállalásaik teljesítésére.689 Az alkotmányos 
megoldások jelentősége ilyen helyzetben felértékelődik, mivel a szociális jogok léte vagy 
nemléte, megfogalmazásuk módja és értelmezése alapvetően befolyásolja a jóléti állam vé-
dekezőképességét.690 Az ezredfordulóra a jóléti államot fenyegető kihívások nyilvánvalóvá 
válása mellett elkészültek a megváltozott környezethez való igazodás forgatókönyvei is.691

5. Jogtörténeti fejlődés
5.1. Jogtörténeti kialakulás külföldön

Az alapjogok második generációját képező szociális jogok a 19. század végén, a 20. szá-
zad elején alakultak ki, ugyanakkor az állam szociális szerepvállalása – mint azt már ko-
rábban láthattuk – ennél korábban is megjelent: már a középkortól kezdve megfigyelhető 
a szociális tevékenységek vallási, majd jogi normákkal történő szabályozása. Azonban 
ezek a korai rendelkezések csak az intézmények működését és a segítségnyújtás általános 
elveit szabályozták, nem biztosítottak egyéni jogcímet a közösség által nyújtott ellátások-
ra. Az állami kötelezettségvállalásra, a közösséggel szemben támasztott szociális védelmi 
igények jogosultságokként való elismerésére az igény az ipari forradalomnak a társadalmi 
berendezkedésre gyakorolt hatásának következményeként jelent meg, mivel felbomlottak 
a szociális gondoskodás feladatait ellátó családok, szerepük megváltozott, és ezzel párhu-
zamosan az egyházak támogató szerepe is csökkent.692

Figyelemre méltóak az 1791. évi francia alkotmány által biztosított alapintézmények 
közül a szociális, illetve a szociális gondoskodást elősegítő jogok.693 Az alkotmány rendel-
kezett a közjogi alapozású segélyezési intézményrendszer kialakításáról és működtetéséről 
az elhagyott gyermekek felnevelése érdekében, a betegek segítése céljából, valamint azokról 
a felépültekről való gondoskodás érdekében, akik nem tudnak munkához jutni.694 Végezetül 
az alapintézmények, pontosabban az állami alapkövetelmények sorába emelte az alkotmány 
az ingyenes alapoktatáshoz való jogot.695 A szociális jellegű követelmények alkotmányos 
igénye a későbbi korok során csak erősödött.696 A korai deklarációkban kimutatható alapjogi 
integrálási kísérletek ugyanakkor már ebben a korban felvetették az alapjogok egységének 

688 Juhász 2009b, 319.
689 Juhász 2009b, 319–320.
690 Juhász 2009b, 320.
691 Juhász 2009b, 320.
692 Juhász 2009a, 2580., idézi Farkas 2011, 80., 4. lj.
693 Kiss Gy. 2010, 72.
694 Kiss Gy. 2010, 72., 22. lj.
695 Kiss Gy. 2010, 72.
696 Kiss Gy. 2010, 72.
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és differenciáltságának a problematikáját.697 Ennek oka nyilvánvalóan az említett jogok 
teljesíthetőségének, valamint követelhetőségének labilitásában rejlett.698

Az 1793. évi június 24-i  francia alkotmány a szociális elemeket azért erősítette, hogy 
az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait – az egyenlőséghez, a szabadsághoz, 
a biztonsághoz és a tulajdonhoz való jogot – biztosítsa a megfelelő feltételek megteremté-
sével.699 Ezt igazolja az alkotmány 1. cikkelyének megfogalmazása, amelynek értelmében 
a társadalom célja az általános jólét vagy másképpen a közjó biztosítása.700 Nyilvánvaló 
szociális töltete van a munkavállalás, a foglalkozás megválasztása szabadságának,701 va-
lamint – egy sorban a tulajdon adta előnyök szabad élvezetével – a munka ellenértékéhez 
való jognak s végezetül a munkanélküliek támogatásának.702 A szociális jogok alkotmányi 
értékét önmagában is kifejezi a kissé eufemisztikus megfogalmazású 21. cikkely, amely-
nek értelmében a közsegély nyújtása szent kötelessége az államnak.703 Az 1793. évi francia 
alkotmány kifejezetten utalt a társadalom adósságára, amely abban áll, hogy a szükséget 
szenvedőknek segítséget kell nyújtania,704 Robespierre pedig olyan emberi jogi törvényt 
dolgozott ki, amely elismerte a munkához és a biztonsághoz való egyéni jogot.705 Mind-
ez egyik korai példáját adta, hogy a belső jog hogyan garantálhatja a szociális jogokat.706

Az 1794. évi Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten I. kötet 1. részének 
13. fejezete – amely általában rögzíti az állam jogait és kötelezettségeit – értelmében – töb-
bek között – az állam köteles a belső rendet és biztonságot garantálni, aminek keretében 
köteles gondoskodni az alattvalók biztonságáról, személyükre tekintettel méltóságukat, 
jogaikat és vagyonukat óvni.707 A II. kötet 2. része 19. fejezetének címében egyértelműen 
az államnak a szociális ellátás területén meglévő kötelességeire utal.708 E fejezetben a porosz 
jogalkotó 89 szakaszban rögzíti a szociális állammal szembeni elvárásokat, és függetlenül 
attól, hogy ezek a rendelkezések hogyan érvényesülhettek a valóságban, vagy egyáltalán 
érvényesülhettek-e, nem nehéz felfedezni a modern szociális állam és a Landrecht tartalma 
közötti kezdeti összefüggéseket.709

Megfigyelhető azonban, hogy a szociális jogok ekkor még nem jelennek meg ugyanolyan 
minőségükben, ugyanolyan intenzitással, mint például a véleménynyilvánítás szabadsága 

697 Kiss Gy. 2010, 72.
698 Kiss Gy. 2010, 72.
699 Kiss Gy. 2010, 73.
700 Kiss Gy. 2010, 73., 24. lj.
701 Kiss Gy. 2010, 73., 25. lj.
702 Kiss Gy. 2010, 73.
703 Lásd erről még Takács 2003, 795. Ezt követően viszont majdhogynem gyökeres fordulat következett be 

az 1795. évi szeptember 23-i  alkotmányban. Már önmagában az is szembeötlő, hogy az Ember és a polgár 
jogainak nyilatkozata helyett a Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen megfogalma-
zással kezdődik az alkotmányszöveg. Többen rámutatnak, hogy már ebben az időszakban aggódtak a „túl-
zott” egyenlőségidea miatti esetleges szociális feszültségek miatt, és ezért az egyenlőség az égalité civile 
értelmezésében volt használatos, azaz a jog előtti egyenlőségben, de már korántsem politikai vagy szociális 
értelemben. Lásd erről részletesen Schambeck 1969, 22–23.; Kiss Gy. 2010, 73., 26. lj.

704 Lásd 21. és 28. cikkek. Klicsu 2012, 109.; Kardos 2003e, 36–37.
705 Kardos 2003e, 37.
706 Kardos 2003e, 37.
707 Kiss Gy. 2010, 73.
708 Kiss Gy. 2010, 73., 28. lj.
709 Kiss Gy. 2010, 73., 29. lj.
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vagy a tulajdon érinthetetlensége, illetve ahol megjelennek, akár csak programszerűen is, 
nem realizálódnak a gyakorlatban,710 csak a polgári forradalmak utáni időszaktól, a 19. szá-
zadi munkásmozgalom követelései nyomán jelennek meg.711

Az Allgemeines Landrechtet követő időszakban jelennek meg az úgynevezett alapjogi 
alkotmányok, amelyekben e jogok állandósultak és intézményesültek.712 Ezt példázza az 1848. 
évi francia alkotmány és az 1849. évi Reichsverfassung, vagy más néven Paulskirchenver-
fassung.713 A francia alkotmány közvetlen előzményei a harmincas évekre, a l’intervention-
nisme humanitaire időszakára vezethetők vissza.714 A beavatkozás oka Franciaországban is 
a mérhetetlen szegénység volt, amely a piac létét veszélyeztette.715 A negyvenes évek elején 
hatályba léptetett néhány fontos szociális törvényt követően nem véletlen az alkotmány 
preambulumában a társadalom alapintézményei között – a család, a tulajdon és a közrend 
mellett – a munka megjelenítése.716 A Paulskirchenverfassung717 a német alapjogok ( politikai 
jogok),718 az emberi szabadságjogok, a polgári jogok egységében tárgyal bizonyos gazdasági 
és a szociális jellegű jogokat,719 ám nem hangsúlyozza túl a szociális jogokat.720

Az 1920-as  évekig a magántulajdon, a vállalkozás szabadságára hivatkozva általában 
elutasítják e jogoknak az alkotmányban való rögzítését vagy védelmét.721

Mivel a magántulajdonra, a szerződési szabadságra és a korlátlan gazdasági versenyre 
épülő 19. századi kapitalista rendszer nem nyújtott védelmet a rászorulóknak az elnyomoro-
dással, a legsúlyosabb nélkülözésekkel szemben, az állam a javak egyre növekvő mértékű 
újraelosztása és a magántulajdonosi szabadság korlátozása révén egyre nagyobb szerepet 
vállalt állampolgárai jólétének biztosításában és a munkavállalóknak a munkáltatókkal 
szembeni védelmében.722 Az állami beavatkozás követelménye kezdetben a törvényhozás 
szintjén jelent meg, majd egyre több állam alkotmányában az embereket megillető jogok 

710 Kiss Gy. 2010, 74.
711 Klicsu 2012, 109. Kiss György ennek egyik okát abban látja, hogy a korai emberi jogi nyilatkozatok, valamint 

az első alkotmányok a szerződéses liberalizmus időszakában (néhol ezt megelőzően) születtek. Kiss György 
rámutat arra, hogy a munkaszerződés és a munkajogviszony volt az a két intézmény, amely a szerződéses 
liberalizmus ellen hatott, és a krízisét nagymértékben elősegítette. Kiss Gy. 2010, 74.

712 Kiss Gy. 2010, 75.
713 Kiss Gy. 2010, 75.
714 Kiss Gy. 2010, 75.
715 Lásd erről Donzelot 1984. Lásd még Zeitlin 1983, 365–374.; Kiss Gy. 2010, 75.
716 Kiss Gy. 2010, 75.
717 A német alkotmányozással kapcsolatban jegyzi meg Ádám, hogy az „alapjog” kifejezést először a németek 

használták. Mások szerint nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a Grundrechte kifejezés önálló jelen-
téssel rendelkezett-e, vagy pedig a francia vagy az angol–amerikai hasonló tartalmú kifejezések egyszerű 
átvételéről volt-e szó. Ádám 1998, 45.; Stern 1988, idézi Kiss Gy. 2010, 75.

718 Lásd ezzel összefüggésben a 134. § rendelkezését, idézi Kiss Gy. 2010, 75.
719 Ebből a szempontból figyelemre méltó a Reichsverfassung 133. §-a, amely a tartózkodás és a lakóhely meg-

választásának, továbbá az ingatlanszerzés szabadsága mellett rögzíti a szabad kereseti lehetőség választását. 
Kiss Gy. 2010, 75.

720 Kiss Gy. 2010, 76.
721 Az 1905-ben  született Lochner kontra New York ítéletben a Legfelső Bíróság a szerződési szabadság elvére 

hivatkozva alkotmányellenesnek nyilvánította New York államnak a pékek munkaidejét korlátozó törvényét. 
Klicsu 2012, 110.

722 Halmai–Tóth 2003b, 85.
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között mint egyéni jogosultságot jelenítették meg az állam különböző gazdasági, szociális 
és kulturális kötelezettségeit.723

Az első alkotmány, amely ilyen jogokat tartalmazott, az 1917-es  mexikói volt, majd 
ezt követte az 1919-es  német (weimari), az 1931-es  spanyol és az 1936-os  szovjet (sztálini) 
alkotmány.724

1917-ben  megszületett a mexikói alkotmány (1920-ban  lépett hatályba), amely a szoci-
ális jogi normák szinte tételes, részletes szabályozását tartalmazta.725 Az alkotmány biztos, 
hogy alkotmányos jogokat teremtett, de egyáltalán nem biztos, hogy alapjogokat, és biztos, 
hogy nem alanyi jogokat.726

A weimari alkotmány felsorolja a szociális jogokat (amelyek a bismarcki szociális 
törvényhozás eredményei).727 A gazdasági élet (Das Wirtschaftsleben) címet viselő ötö-
dik fejezeten belül meghatározó jelentőségű a 151. cikkely, amelyben az alkotmányozó 
hangsúlyozza, hogy a gazdasági életet az igazságosság alapelvének megfelelően úgy kell 
megszervezni, hogy mindenki számára biztosítsa az emberi méltóságnak megfelelő létet, 
megélhetést. Ezzel a korlátozással a gazdasági szabadság mindenki számára biztosított.728 
Ennek az elvnek a konkretizálását jelenti az állam tevékenysége a társadalombiztosítás 
működtetését illetően (161. cikk): az egészség, a munkaképesség megtartása, az anyaság 
védelme, az időskor, a gyengeség és az élet válsághelyzetei miatti előgondoskodás érde-
kében a birodalom átfogó biztosítási rendszert működtet, a biztosítottak közrehatásával.729

A weimari alkotmány a munkavégzésre vonatkozó szabályain túl – amelyben helyet 
kap a szociális jogok minimális mértékének garantálása – különös hangsúlyt helyez a család 
védelmére, kiegészítő támogatásról rendelkezik a sokgyermekes családok részére.730 Újdon-
ság, hogy a közhivatalnokok és özvegyeik részére nyugellátást biztosít.731 A meglehetősen 
vegyes, a Rerum novarumtól a szociáldemokrata párt 1891-es  erfurti programjáig terjedő 
eszmei forrásokból táplálkozva, nemcsak a szociális alkotmány, hanem a deklaratív alkot-
mány egyik mintája is.732 Az alkotmányban különösebb rendszerezés nélkül kaptak helyet 
egymás mellett az általános és a szociális alapjogok.733 Mindkét – de elsősorban a szociá-
lis – alapjogcsoport váltakozva tartalmaz állampolgári jogosultságokat, állami kötelezett-
ségvállalásokat és egyszerű ígéreteket.734 Az alkotmány – a család védelmével kapcsolatos 
általános deklaráción túl – kiegészítő szociális támogatást ígér a sokgyermekes családoknak, 
a közhivatalnokok és özvegyeik számára pedig nyugellátást biztosít.735 Az állam az alkotmány 
szerint kötelezettséget vállal a munkásság viszonyainak olyan államközi szabályozásában 
való közreműködésre, amely az emberiség egész munkásosztálya  számára megállapítja 

723 Halmai–Tóth 2003b, 85.
724 Halmai–Tóth 2003b, 85.
725 Takács 2003, 798.
726 Kiss Gy. 2010, 78.
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728 Kiss Gy. 2010, 77.
729 Klicsu 2012, 110.
730 Balogh 2011, 302–303.
731 Balogh 2011, 303.
732 Takács 2003, 798.
733 Takács 2003, 798.
734 Takács 2003, 798.
735 Takács 2003, 798.
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a szociális jogok minimális mértékét.736 Összességében – és a gyakorlati megvalósulásra 
is figyelemmel – e szociális jogokról mégis azt lehet mondani, hogy azok inkább az állam 
kötelességei, mintsem a polgárok jogai voltak, csupán az állam szociális cselekvésének 
programját rögzítették.737

A weimari és a mexikói alkotmány – mint a világon az első két szociális alkotmány – 
közötti lényeges különbség Kiss György álláspontja szerint abban áll, hogy míg a weimari 
alkotmány az alapjogok differenciált egységére törekedett, addig a mexikói alkotmány 
mintegy „hatósági” alapon alkotmányos jogokat rögzített, amelyek végeredményben nem 
abban a társadalmi közegben születtek, amely az alapjogok érvényesülését biztosítja, hanem 
a rendszer kizárólag az állam autoritása mellett létezhet.738

Az alapjogok egységes alkotmányos megjelenítésében és ezen belül a szociális jogok 
integrálásában nem csekély szerepe volt a második világháború után kimunkált alkotmá-
nyoknak.739 A második világháborút követően az alkotmányos demokráciák többségének 
alapvető jogokat felsoroló katalógusába bekerültek gazdasági, szociális, illetve kulturális 
jogok, és a kelet-európai posztkommunista alkotmányok is tartalmaznak ilyen jogokat, bár 
ez utóbbiak általában nem egyéni jogosultságot garantálnak, hanem államcélokat, illetve 
állami feladatokat határoznak meg.740

A második világháborút követően 1946-ban  Franciaországban, 1947-ben  Olaszország-
ban fogadtak el úgynevezett szociális alkotmányt.741

A kései szociális alkotmányok közé tartozik az 1946. október 27-i  francia alkotmány, 
amelynek preambuluma átvette az 1789. évi deklaráció elveit, az abban foglalt szabadság-
jogokat, azonban a IV. Köztársasággal egy új szociálpolitika vette kezdetét,742 így az al-
kotmány kiegészült olyan szociális jogokkal, mint a munkához való jog (és a munkavégzés 
kötelessége), a szakszervezeti és munkahelyi részvételi jogok, az anyák, gyermekek és idős 
dolgozók egészségvédelemhez való joga, az anyagi biztonsághoz, a pihenéshez és a szabad-
időhöz való jog, a rászorultak társadalmi támogatásához való jog.743

Az ugyancsak a kései szociális alkotmányok közé sorolt 1947. évi olasz alkotmány 
számos ponton hasonlóságot mutat az 1946-os  francia alkotmánnyal.744 Az alkotmány 
a gazdasági viszonyok szabályozásával kapcsolatban nevez meg szociális alapjogokat, kie-
melten védi a munka minden formáját, s ezzel összefüggésben jogot biztosít a végzett munka 
mennyiségével és minőségével arányos, de mindenképpen olyan díjazásra, amely a munkás 

736 Takács 2003, 798.
737 Takács 2003, 798.
738 Kiss Gy. 2010, 79.
739 Kiss Gy. 2010, 79.
740 Halmai–Tóth 2003b, 85.
741 Balogh 2011, 303.
742 Ebbe beletartozott egy nagyszabású lakásépítési program meglehetősen alacsony térítési díjjal, az egész-

ségügyi szolgáltatások fejlesztése stb. Ezeken túlmenően kiépült, illetve átalakult a társadalombiztosítás 
rendszere. Lásd erről bővebben Kovács I. 1988, 274–275. Nem véletlen, hogy ezt a korszakot – egészen 
1974-ig  – a munkajog aranykorának (l’âge d’or du droit du travail) is nevezik. Pélissier–Supiot–Jeammaud 
2002, 16–22.; Kiss Gy. 2010, 79. 

743 Takács 2003, 798.
744 Tartalmuk, szellemiségük miatt mindkét alkotmányt az úgynevezett szociális alkotmányokhoz sorolják. 

 Kovács I. 1988, 308.; Kiss Gy. 2010, 79.
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és családja szabad és méltó megélhetésének biztosítására elegendő.745 Az alkotmány alapján 
a dolgozó nőknek olyan munkafeltételeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra 
családi kötelezettségeik elvégzését.746 A baleset, betegség, rossz egészségi állapot, öregség 
miatt munkaképtelen vagy munkanélküli polgár, akinek nincsenek meg a megélhetéshez 
szükséges eszközei, eltartásra és társadalmi gondozásra jogosult.747 A rokkant és csökkent 
munkaképességű személyeknek pedig joguk van az oktatáshoz és a szakmai képzéshez.748

A szociális jogok szempontjából meghatározó jelentőségű az 1947-es  olasz alkotmány 
3. cikkelyének (2) bekezdése, amelynek értelmében „a Köztársaság feladata”, hogy meg-
szüntesse azokat a gazdasági és társadalmi akadályokat, amelyek lényegesen korlátozzák 
az állampolgárok egyenlőségét és szabadságát, meggátolva a személyiség kiteljesedését 
és minden munkavállaló tényleges részvételét az ország politikai, gazdasági és társadalmi 
életében.749 Az alkotmány hivatkozott és idézett rendelkezése számos problémát, illetve ér-
telmezési lehetőséget vet fel.750 A „Köztársaság feladata” kitétel Kiss György értelmezése 
szerint – összevetve a szociális jogok általános fejlődési tendenciájával, függetlenül attól, 
hogy az egyes alkotmányokban rögzítettek-e ezek a jogok, vagy sem – az állam pozitív cse-
lekvését vonja maga után, azaz beavatkozást, az állam szervezési, intézkedési kötelességét.751

A szociális jogok emberi jogok között történő megjelenését ezért innen, a 20. század 
elejétől, közepétől datálhatjuk.752 Ugyanakkor az Egyesült Államok alkotmányába sem ke-
rült szociális jogokat tartalmazó alkotmánykiegészítés, és egyes európai alkotmányokban 
az állam alkotmányba foglalt önmeghatározása utal arra, hogy az állam szociális állam.753 
Így az 1949-ben  elfogadott német alaptörvény is – a weimari alkotmányban szerepeltetett 
szociális jogok helyett – csupán a „szociális állam” meghatározást tartalmazza,754 majd 
később az 1958-as  francia alkotmány rendelkezik úgy a 2. § (1) bekezdésében, hogy Fran-
ciaország szociális köztársaság, illetve a közép-európai rendszerváltozásokat követően 
a bolgár, a szlovén, a horvát és a román alkotmány határozza meg identitásában az államot 
szociális államnak.755

Az alkotmányfejlődéssel összhangban alapvető nemzetközi emberi jogi egyezmények 
is születtek e jogok védelméről (az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 22–27. cikke; 
Gazdasági, szociális, kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya; Európai Szociális 
Charta).756

745 Takács 2003, 798–799.
746 Takács 2003, 799.
747 Takács 2003, 799.
748 Takács 2003, 799.
749 Kiss Gy. 2010, 79–80.
750 Kiss Gy. 2010, 80. Az alkotmányban megjelenő szociális jogok körüli koalíciós vitákról és a kompromisz-

szumról lásd Treu 1998, 24.
751 Kiss Gy. 2010, 80.
752 Balogh 2011, 303.
753 Balogh 2011, 303.
754 A Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdése szerint a Német Szövetségi Köztársaság demokratikus és szociális 

szövetségi állam. Halmai–Tóth 2003b, 85.
755 Balogh 2011, 303.
756 Halmai–Tóth 2003b, 85.
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5.2. Jogtörténeti fejlődés Magyarországon

Ugyan a szakirodalmi források szerint a szociális jogok alkotmányos deklarálására Magyar-
országon első ízben a sztálinista Alkotmány, vagyis az 1949. évi XX. törvény elfogadásával 
került sor,757 már a Tanácsköztársaság úgynevezett végleges alkotmányának 6. §-ában ta-
lálhatunk szociális töltelű rendelkezéseket: „A munkaképteleneket, valamint azokat, akik 
dolgozni akarnak, de akiknek az állam munkát juttatni nem tud, az állam tartja el.” Bármit 
is gondoljunk egyes politikai rezsimekről vagy a Tanácsköztársaság ezen jogforrásáról 
dogmatikai és egyéb szempontból, a szociális gondolat a magyar alkotmányosságba, illetve 
alkotmányos gondolkodásba nem 1949-ben  került be, ezért feltétlenül indokoltnak tartom 
ennek megemlítését.

5.2.1. Szociális jogok az 1949. évi népköztársasági 
alkotmányban – 1972-ig

Az 1936. évi szovjet alkotmány az egész 1947 utáni kelet-európai alkotmányozást – így 
az 1949. évi XX. törvényt is – meghatározóan befolyásolta,758 így a szociális jogokról, 
a szociális biztonságról való alkotmányjogi gondolkodásra is hatással volt.759 A szovjet al-
kotmány deklarálta a munkához való jogot, a végzett munka mennyiségének és minőségé-
nek megfelelő díjazáshoz való jogot, a hétórás napi munkaidőt, a pihenéshez, az üdüléshez, 
a fizetett szabadsághoz való jogot, az öregségi, betegségi és rokkantsági biztosításhoz való 
jogot, valamint az ingyenes orvosi ellátás jogát.760 A szociális jogok intézményes biztosítása 
az államköltségen való társadalombiztosítás széles körű kifejlesztésén alapult.761

A szovjet alkotmány 120. cikke kimondta, hogy a Szovjetunió polgárainak joguk van 
anyagi biztonságra időskorukban, továbbá betegség vagy rokkantság esetén; ezt a jogot 
a társadalombiztosítás átfogó fejlesztésével biztosítják a munkásoknak és alkalmazottaknak 
államköltségen, a munkásoknak nyújtott térítésmentes orvosi segítség révén, a munkások 
rendelkezésére bocsátott gyógyhelyek hálózatán keresztül.762

Az Alkotmány 1949–1972 között hatályos szövege még együtt kezelte a szociális jo-
gok két – azóta már különvált – nagy területét, az egészség és a megélhetés védelmét.763

Az államszocializmus alkotmányozási megoldásaihoz híven a gazdasági, szociális 
és kulturális jogok az állampolgári jogokat és kötelezettségeket meghatározó – akkori szá-
mozás szerint VIII. – fejezet élén szerepeltek, hangsúlyozva e jogok elsődleges fontosságát 
polgári és politikai társaikhoz képest.764

757 Juhász 2009a, 2580.
758 Takács 2003, 799.
759 Klicsu 2012, 110.
760 Takács 2003, 799.
761 Takács 2003, 799.
762 Forrás: www.verfassungen.net/su/udssr36-index.htm (Letöltés ideje: 2019. 06. 05.). Hivatkozik rá Klicsu 

2012, 110–111.
763 Juhász 2009a, 2580.
764 Juhász 2015a, 4.
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Annak ellenére, hogy az állampolgárok jogaival és kötelezettségeivel foglalkozó – ak-
kori számozás szerint VIII. – fejezetben a második generációs jogokat a polgári és politikai 
jogok elé sorolták,765 az Alkotmány 47. §-a  nem biztosított alanyi jogot az ellátásokra, csak 
az állam e tekintetben fennálló kötelezettségét rögzítette, s azt sem az állampolgárok, hanem 
csak az ennél szűkebb kategóriaként felfogott dolgozók vonatkozásában.766 Így az Alkotmány 
a szociális jogok helyett csupán az állam intézményfenntartási kötelezettségét rögzítette.

Ugyanakkor nem használja a „szociális biztonság” kifejezést, helyette a társadalom-
biztosítás mint intézményrendszer működtetésére helyezi a hangsúlyt.

5.2.2. Az Alkotmány 1972–1989 között hatályos szövege

Az Alkotmány 1972. évi I. törvénnyel végrehajtott átfogó módosításával különválasztották 
a szociális és az egészségügyi jogok védelmét, innentől kezdve az Alkotmányban a szo-
ciális és az egészségügyi ellátásokra való jog már elkülönülten jelent meg.767 A szociális 
ellátásokról az Alkotmány 58. §-a  rendelkezett, amelynek (1) bekezdése meghirdette, hogy 
„a Magyar Népköztársaság állampolgárainak öregség, betegség és munkaképtelenség esetén 
anyagi ellátáshoz van joguk”, amelyet a (2) bekezdés szerint az állam „a társadalombiztosítás 
keretében és a szociális intézmények rendszerével” biztosított.768 Ez a megfogalmazás tehát 
továbbra sem használta a „szociális biztonság” kifejezést, helyette a társadalombiztosítás 
mint intézményrendszer működtetésére helyezték a hangsúlyt, de már tartalmazta azoknak 
a tipikus élethelyzeteknek a felsorolását, amelyeknél az államnak szerepe kellett legyen.

Az 58. § (1) bekezdése csak az anyagi (értsd: pénzbeli) ellátásokhoz való jogot rögzí-
tette, ami csak a szocialista haza állampolgárait illette meg, és őket is csak meghatározott 
állapotukra (öregségükre, betegségükre, munkaképtelenségükre) tekintettel.769 Juhász  Gábor 
ennek kapcsán egyrészt a jogosultak körének taxatív felsorolására hívja fel a figyelmet, 
másrészt arra, hogy az „anyagi ellátásra van joguk” kifejezés az ellátás alkotmányos mér-
tékét illetően semmiféle eligazítással nem szolgált.770 A jogok teljesítésének kötelezettjeként 
az Alkotmány 58. §-ának  (2) bekezdése a Magyar Népköztársaságot, vagyis az államot ha-
tározta meg, a kötelezettség tárgyának pedig a társadalombiztosítási rendszer és az egyéb, 
közelebbről meg nem határozott szociális intézmények működtetését tekintette,771 vagyis 
az 1989. október 23-ig  hatályos alkotmányszöveg ténylegesen csak az állam feladat ellátási 
kötelezettségét rögzítette, megvalósításának mikéntjét azonban nem; ráadásul nem állt 
rendelkezésre a kötelezettség teljesítésének kikényszerítését lehetővé tevő alapvetőnek te-
kinthető jog sem.772 A polgári és politikai jogok tiszteletben tartásának negligálása miatt 

765 Az akkor hatályos alkotmányban ezzel jelezték, hogy a szociális jogok logikailag a szabadságjogok előfeltételét 
képezik, így fontosabbak azoknál, hiszen aki éhezik, annak nem számít például az, hogy szabad-e a sajtó.

766 Juhász 2009a, 2580.
767 Juhász 2009a, 2580.
768 Juhász 2009a, 2580.
769 Juhász 2015a, 5.
770 Juhász 2009b, 313., 10. lj.; Juhász 2009a, 2580.
771 Juhász 2015a, 5.
772 Juhász 2009a, 2580.
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egyébként a szociális jogok még ennél konkrétabb formában való meghirdetésük esetén 
sem lettek volna kikényszeríthetők.773

Miközben az Alkotmányon belüli elhelyezésükkel a rezsim a szociális jogoknak 
a hagyományos emberi jogokkal (polgári és politikai) szembeni elsődlegességét igyeke-
zett hangsúlyozni, addig az alkotmányos szabályozás ténylegesen szabad kezet biztosított 
a kormányzatnak a szociális ellátórendszer alakításában.774 A másodlagos jelentőségűnek 
titulált, a „szocialista társadalom érdekeivel összhangban gyakorolni” követelt szabadság-
jogok a valóságban nem léteztek.775 Hiányuk virtualizálta a kontójukra meghirdetett szo-
ciális jogokat is, hiszen a szabadságjogok gyakorlása nélkül a szociális jogok még elméleti 
szinten is kikényszeríthetetlenek maradtak.776

Az 1949. évi XX. törvény eredetileg azt tartalmazta, hogy az állam „védi a dolgozók 
egészségét és segíti a dolgozókat munkaképtelenségük esetén; ezt a védelmet és segítséget 
széles körű társadalombiztosítással és az orvosi ellátás megszervezésével valósítja meg”.777

Az 1983-ban  felállított Alkotmányjogi Tanács – amely 1984–1989 között műkö-
dött778 – a 3/1988. sz. határozatában779 „törvénysértőnek” és „ennél fogva alkotmányellenes-
nek” nyilvánította az akkor hatályos társadalombiztosítási törvény780 végrehajtásáról szóló 
MT rendeletnek azon rendelkezését, amely a nyugellátás és a baleseti nyugellátás folyósítását 
a 90 napot meghaladó külföldön tartózkodás időtartamára szüneteltette.781 A Tanács utalt 
a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 58. § (1) és (2) be-
kezdéseire, miszerint a Magyar Népköztársaság állampolgárainak öregség, betegség 
és munkaképtelenség esetén anyagi ellátáshoz van joguk, amely ellátást az állam a társa-
dalombiztosítás keretében biztosítja. A Tanács rámutatott: a társadalombiztosítási ellátásra 
jogosultságot mint alapvető állampolgári jogot az Alkotmány 54. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekből782 következően – összhangban a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 
5. § j) pontjában foglaltakkal783 – az 1975. évi II. törvény szabályozta. Az Alkotmányjogi 
Tanács megállapította, hogy „[a] törvényi feltételek fennállása esetén tehát az érintett állam-
polgároknak a nyugellátásra alanyi jogosultságuk van, amely egyben állampolgári alapjog 
is”; a kapott törvényi felhatalmazást a Minisztertanács túllépte, amikor azt írta elő, hogy 
az érvényes útlevéllel átmenetileg külföldön tartózkodó személy nyugellátásának és baleseti 
nyugdíjának folyósítását a külföldi tartózkodás 90 napot meghaladó tartamára szüneteltetni 
kell, annak teljes vagy részbeni kifizetésére csak méltányos esetben – a Társadalombiztosítási 

773 Juhász 2009a, 2580.
774 Kuron 1994, idézi Ferge 1994, 3–24., hivatkozik rájuk Juhász 2015a, 5.
775 Juhász 2015a, 5.
776 Juhász 2015a, 5–6.
777 1949. évi XX. törvény 47. §; Klicsu 2012, 111.
778 Petrétei 2014, 194.
779 A Magyar Országgyűlés Alkotmányjogi Tanácsának 3/1988. számú határozata. Forrás: Holló 1992.
780 Lásd a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényt.
781 Lásd a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott 17/1975. (VI. 14.) 

MT rendelet 210. § (1) és (2) bekezdését.
782 Eszerint: „A Magyar Népköztársaságban törvény állapítja meg az állampolgárok alapvető jogaira és köteles-

ségeire vonatkozó szabályokat.”
783 Eszerint: „5. § Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei körében törvényben kell szabályozni külö-

nösen […]
 j) az egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást…”
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Főigazgatóság vezetőjének engedélye alapján – kerülhet sor. Ezért a Tanács a határozatban 
az alkotmánysértő rendelkezés végrehajtását felfüggesztette, és felhívta a Minisztertanács 
elnökét, hogy az alkotmányellenesség megszüntetéséről a hivatkozott rendelkezés hatályon 
kívül helyezése mellett 1989. január 1-ig  gondoskodjék.

5.2.3. Az 1989-es  átfogó alkotmányreform

A szocialista országokban a termelési eszközök zöme állami tulajdonban volt. Ennek 
alapján a gazdaság szinte teljes egészében az állam általi elosztásra épült. A munkáltatói 
jogokat szinte kizárólagos módon az állam gyakorolta. A munka után járó jövedelmek 
közötti határok elmosódtak.784 Az alkotmányos rendszerváltozás nyomán végbemenő tu-
lajdoni privatizáció a szociális jogok fogalmát visszavezette a klasszikus értelmezéshez.785 
A helyzetet azonban ezekben az országokban (is) nehezítette, hogy korábbi alkotmányaik 
meglehetősen nagyvonalúak voltak a szociális jogok megfogalmazásában.786 Tehették ezt, 
hiszen a jogok érvényesülésének nem voltak biztosítékai.787 Az új helyzetben viszont, mi-
ként az alapjogok általában, a szociális jogok sem maradhattak meg a hangzatos deklaráció 
szintjén.788 Ez is oka annak, hogy a mai közép-európai országok alkotmányai – a magyarhoz 
hasonlóan – gyakran nem szociális államként határozták meg önmagukat, hanem a szo-
ciális piacgazdaságra utalva.789 A szociális piacgazdaság fogalmából viszont – ahogyan 
erről a későbbiekben bővebben esik szó – a magyar Alkotmánybíróság értelmezése szerint 
szociális jogok közvetlenül nem vezethetők le.790

A politikai rendszerváltozás során át kellett alakítani az alkotmányos intézményeket, 
biztosítani kellett az állampolgári alapjogok érvényesülését, és meg kellett alapozni egy, 
a magántulajdonra épülő piacgazdaság feltételeit.791 A rendszerváltoztató célkitűzéseknek 
akár az egyik, akár a másik csoportját vesszük alapul, a „csapások fő irányában” a koráb-
ban egy párt által uralt állam állott.792

A demokratikus átmenet alkotmánya megváltoztatta az alapvető jogok sorrendjét. 
Míg a korábbi szabályozásban a gazdasági, szociális és kulturális jogokat meghirdető 
rendelkezések az állampolgárok alapvető jogaival foglalkozó fejezet elején szerepeltek, 
és a polgári és politikai jogok felsorolása csak utánuk következett, addig a demokratizálódás 
és a gazdasági átalakulás idejére szánt új szabályozás megfordította ezt a sorrendet, s így 
a gazdasági, szociális és kulturális jogok a fejezet végére kerültek. A számozás (70/B–E. §) 
arra enged következtetni, hogy a kerekasztal-tárgyalásokon ezek a kérdések háttérbe szorul-
tak, és a rájuk vonatkozó – egyes esetekben igen elnagyolt – rendelkezések csak az utolsó 
pillanatban kerültek be a szövegbe.

784 Sári–Somody 2008, 256.
785 Sári–Somody 2008, 256.
786 Sári–Somody 2008, 256.
787 Sári–Somody 2008, 256.
788 Sári–Somody 2008, 256.
789 Sári–Somody 2008, 256.
790 Sári–Somody 2008, 256.
791 Sári 1997, 219.
792 Sári 1997, 219.
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Az Alkotmány 1989. évi átfogó reformja megváltoztatta az alapvető jogok felsorolásá-
nak sorrendjét.793 Míg a korábbi szabályozásban a gazdasági, szociális és kulturális jogokat 
meghirdető rendelkezések az állampolgárok alapvető jogaival foglalkozó fejezet elején 
szerepeltek, és a polgári és politikai jogok felsorolása csak utánuk következett az Alkot-
mányban, addig a demokratikus átmenetet intézményesítő új alkotmányos rendelkezések 
megfordították ezt a sorrendet, s így a gazdasági, szociális és kulturális jogok a fejezet 
végére kerültek.794 Bár ez a megoldás az Alkotmányon belül formailag nem keletkeztet 
hierarchikus viszonyt az emberi jogok két generációja között, burkoltan mégis a gazdasági 
és szociális jogok másodrangúságát üzeni.795

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvénnyel bevezetett alkotmány-
szöveg a szociális biztonsághoz való jogot nem az alkotmányokban megszokott módon, 
a meghirdetett jogok alapjogként való értelmezését korlátozó rendelkezések közbeiktatásával 
szabályozta, hanem a nemzetközi deklarációk általánosságával és emelkedettségével.796 Ju-
hász Gábor szerint ez megnehezítette az Alkotmánybíróság feladatát a szociális biztonsághoz 
való jog tartalmának meghatározása terén, tudniillik a nemzetközi jog rendelkezései más 
dimenzióban, a gazdasági fejlettség igen eltérő fokán álló országok egymás közti relációjára 
vonatkoztatva használják a „szociális biztonság” fogalmát.797

Juhász Gábor paradoxnak tartja, hogy az 1989-es  alkotmányszöveg épp a piacgazda-
ságba való átmenet időszakában tágította ki – az alanyi jogként való elismerés lehetőségét is 
felvető módon – a szociális biztonság értelmezési lehetőségeinek körét.798 Ezt a megállapítást 
támasztja alá Schmidt Péter egy jóval korábbi, 1979-ben  írt tanulmánya, miszerint a polgári 
alkotmányokban a szociális jogokat csak szűken, periferikusan szabályozták, a magántulaj-
donra épülő kapitalista társadalomtól idegen e jogok állami eszközökkel való biztosítása.799

A szabadságot érintő potenciális veszély ellenére a magyar Alkotmány 1989-től  – ha-
sonlóan úgyszólván az összes posztszocialista alkotmányhoz – jelentős terjedelemben tar-
talmazta a szociális jogok katalógusát.800

A Kerekasztal-tárgyalások során az úgynevezett vörös jogok jövője volt a legheve-
sebben vitatott kérdés; végül a szociális szervezetek képviselői, valamint a közvélemény 
által is támogatott egykori állampárt került fölénybe.801 A Kerekasztal-vita arra a kérdésre 
összpontosított, hogy továbbra is fenntartsuk-e a szociális jogokat.802 Amikor ez a kérdés 
igenlő választ nyert, kevés figyelem maradt a „hogyanra”.803 Ennek következményeként 
az 1989-től  hatályos Alkotmányban a legtöbb szociális jog szocialista formájában jelent 

793 Juhász 2009a, 2583.
794 Juhász 2009a, 2583.; Juhász 2015a, 6. Ez a szabályozási jellegzetesség nem magyar sajátosság, tudniillik 

a szocialista országok alkotmányai szinte kivétel nélkül az állampolgári jogok élére helyezték a gazdasági, 
szociális és kulturális jogokat abból kiindulva, hogy ezek a jogok minden más jogot megelőznek, mert többek 
között gyakran ezek adják más állampolgári jogok anyagi természetű garanciáit is. Schmidt 1979, 705.

795 Juhász 2009a, 2583.
796 Juhász 2009a, 2581.
797 Juhász 2015a, 7.
798 Juhász 2009a, 2581.
799 Schmidt 1979, 705.
800 Küpper 2007, 54.
801 Küpper 2007, 54.
802 Küpper 2007, 54.
803 Küpper 2007, 54.
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meg.804 Herbert Küpper szerint pedig a szocialista megfogalmazásban („a szocialista köntös-
ben”) megjelenő szociális alapjogok magukban foglalnak egy bizonyos szabadságkorlátozó 
potenciált, tudniillik valójában nem is jogosultságokkal ruházzák fel az állampolgárokat, 
hanem ellenkezőleg, korlátozzák a jogaikat.805 Küpper ezt a „szocialista alkotmányok ci-
nizmusának” tipikus példájaként tekinti, hogy tudniillik az állampolgárok életébe történő 
államhatalmi beavatkozást ugyanazon állampolgárok szubjektív jogaiként deklarálják.806

Küpper rámutat arra, hogy az 1989-es  Alkotmány számos, a hagyományos szocialista 
formában megfogalmazott szociális jogot tartalmaz: az egészséghez (70/D. §), a szociális 
biztonsághoz (70/E. §), az oktatáshoz (70/F. §) és az egészséges környezethez (18. §) való 
jogot.807 1989-ben  egy alkotmánymódosítás tompította a munkához való jog, illetve a mun-
kakapcsolatokra vonatkozó szociális standardok (70/B. §) élét azzal, hogy olyan liberális 
jogokkal kombinálta őket, mint például a foglalkozás szabad megválasztásához való jog.808 
Azóta a 70/B. §-ban  az állami beavatkozás jogához képest az egyéni szabadsághoz való 
jog erősebb pozíciót élvez.809

Az 1988/89-ben  zajló alkotmányozó tevékenység nyomán az addigi, a szociális jogok-
nak kizárólag a pozitív oldalát intézményesítő szabályozás kettős természetűvé vált: így 
a megújított jogállami alkotmányban például a munkához való jog egyszerre tartalmazza 
a klasszikus jogokat, illetve a részesedési jogokat jellemző ismérveket.810 Az 1989-ben  zajló 
alkotmányreform valódi áttörést jelentett a munka és a foglalkozás szabad megválasztásá-
hoz a sztrájkhoz való jog meghirdetésével, továbbá a szakszervezeti jogok elismerésével.811 
E feltétlenül pozitív változások mellett viszont a jogkereső közönség elvárásainak túlzott 
felfűtése miatt aggályosnak tűnik, hogy az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése általános jel-
leggel hirdeti meg a munkához való jogot anélkül, hogy a szövegben utalás lenne annak 
viszonylagosságára.812

Az 1989-ben  zajló átfogó alkotmányreform a szociális jogok szabályozása tekintetében 
felemás eredménnyel járt.813 Az alkotmányos munkajog területén a szabadságokat biztosító 
mozzanatok alkotmányba emelésével megtörtént a jogállami átmenethez fontos hiányossá-
gok pótlása, és – igaz, meglehetősen sajátos, helyenként az értelmezést kifejezetten nehezítő 
megfogalmazással – intézményesült az állam szociális kötelezettségvállalásainak köre.814 

804 Küpper 2007, 54.
805 Küpper 2007, 54.
806 Küpper 2007, 54.
807 Küpper 2007, 54.
808 Küpper 2007, 54.
809 Küpper 2007, 54. Juhász Gábor szerint a számozás (70/B–E. §) arra enged következtetni, hogy a Kerek-

asztal-tárgyalásokon ezek a kérdések háttérbe szorultak, és a rájuk vonatkozó – egyes esetekben igen 
elnagyolt – rendelkezések csak az utolsó pillanatban kerültek be a szövegbe. Mindkét megoldás arra utal, 
hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok az alkotmányreform során csupán másodlagos jelentőséggel 
bírtak. A kapkodás jeleit mutatta, hogy az Alkotmány végül elfogadott szövegében a szociális ellátásokkal 
két, egymással konkuráló rendelkezés is foglalkozott. A 17. § az Általános rendelkezések közt az államnak 
a rászorulók gondozására való kötelezettségét rögzítette, míg a 70/E. § a magyar állampolgárok szociális 
biztonsághoz való jogáról beszélt. Juhász 2015a, 6.

810 Juhász 2009b, 312.
811 Juhász 2009b, 312.
812 Juhász 2009b, 312.
813 Juhász 2009b, 311.
814 Juhász 2009b, 311.
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Problémát jelentett azonban a szövegezés nemzeti alkotmányba nem illő pontatlansága, 
és az egyes szociális tárgyú rendelkezések egymáshoz való viszonyának tisztázatlansága.815

Kardos Gábor utal arra, hogy az Alkotmány nem választotta el a polgári és politikai 
jogokat a gazdasági, szociális és kulturális szolgáltatási jogoktól, és nem tett különbséget 
közöttük a jogi úton történő kikényszerítést illetően.816 Kardos rámutat arra, hogy a gazda-
sági, szociális és kulturális szolgáltatási jogok szövegezése szorosan követi az erre a jog-
csoportra vonatkozó ENSZ-egyezségokmány megfogalmazásait, azzal az igen jelentős 
különbséggel, hogy az Alkotmányban szubjektív jogként vannak megfogalmazva, míg 
az Egyezségokmányban – amint erről már volt szó – az állami kötelezettségvállalás szintje 
erősen relativizált („elismerik”, „elősegítik” stb), így ez utóbbin alapuló egyéni jogérvénye-
sítés – Kardos szerint – erősen problematikus.817

A 89-es  Alkotmány szűkebb értelemben vett szociális jogokat tartalmazó – a javakhoz 
való hozzáférést biztosító, így újraelosztási célzatú, az egészséghez és a szociális biztonsághoz 
való jogról szóló – rendelkezései más országok szabályozásához képest elnagyoltak és (talán 
emiatt) zavarba ejtően nagyvonalúak.818 Az 1989 előtti állapottal való összevetés itt is érdekes 
eredményre vezet. Paradox módon az alkotmányos rendelkezések nagyvonalúsága kevésbé 
tekinthető az államszocializmus örökségének, mint az 1989. évi alkotmányreform következ-
ményének.819 Másként fogalmazva a kiterjesztő módon értelmezhető szociális ígérvények 
egy olyan időszakban kerültek be az Alkotmány szövegébe, amikor az alkotmányos cél már 
nem a szocializmus, hanem a mégoly szociálisnak is nevezett piacgazdaság építése volt.820

Az Alkotmány 1989-ben  végzett átfogó módosítása fontos hiányosságot szüntetett 
meg azzal, hogy megszülettek a szociális jogok negatív (szabadságjogi) oldalát biztosító, 
alapvetően az alkotmányos munkajog körébe tartozó rendelkezések.821 Az akkor elfogadott 
és mindmáig hatályos szöveg azonban számos, az értelmezést nehezítő pontatlanságot tar-
talmaz.822 Szerkesztési problémára utal, hogy a szociális védelemről két, a jogosultak és a jo-
gosultságok körét is eltérően meghatározó rendelkezés található.823 Míg a 17. § a rászorulók 
(azaz nem csak az állampolgárok) kiterjedt „szociális gondozásának kötelezettségét” írja 
elő, addig a 70/E. § a magyar állampolgárok közelebbről meg nem határozott „szociális 
biztonságra való jogát” hirdeti meg.824

Az előbbiből az ellátásokra való alanyi alapjog aligha tűnt levezethetőnek: az állam 
feladatául csak azt tűzte, hogy „kiterjedt szociális intézkedésekkel” gondoskodjon a rászoru-
lókról.825 Ebből sem az intézkedések jellegére, sem azok tartalmára nem lehetett messzemenő 
következtetéseket levonni.826 A 70/E. § ugyanakkor – igaz, csak a magyar állampolgárok 

815 Juhász 2009b, 311.
816 Hasonlóan például az olasz alkotmányhoz, noha a jogok megfogalmazását és tartalmát illetően jelentős az el-

térés. Kardos 1996, 24–25.
817 Kardos 1996, 25.
818 Juhász 2009b, 312.
819 Juhász 2009b, 312.
820 Juhász 2009b, 312.
821 Juhász 2009b, 313.
822 Juhász 2009b, 313.
823 Juhász 2009b, 313.
824 Juhász 2009b, 313.
825 Juhász 2015a, 7.
826 Juhász 2015a, 7.
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számára – formailag jogot hirdetett a szociális biztonságra, aminek első olvasatban még 
a tartalmát (a megélhetéshez szükséges ellátás) és megvalósításának eszközeit (társadalom-
biztosítás és a szociális intézmények rendszere) is meghatározta.827

A 70/D. és 70/E. §-ok szövege a nemzetállami alkotmányok pragmatizmusával szemben 
a nemzetközi dokumentumok idealizmusát tükrözi – a nemzetközi egyezmények gyengére 
hangolt kikényszerítési mechanizmusának fékező hatása nélkül.828 Ez kiváltképpen a 70/D. § 
esetében feltűnő, ahol alkotmányos deklarációként már nem is az egészség védelméhez, ha-
nem a „lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog” jelenik meg. A 70/E. § 
szövegezése is differenciálatlan.829

Juhász Gábor szerint, mivel hiányzik bármiféle utalás arra, hogy az Alkotmányban 
meghirdetett szociális biztonságra való jogot ténylegesen a jogalkotó tölti ki tartalommal, 
a puszta nyelvtani értelmezés valamiféle minden állampolgárt megillető alanyi jogot sej-
tet.830 A jog viszonylagosságára az Alkotmánybíróság hívta fel a figyelmet, amelynek tagjai 
azonban napjainkig súlyosan megosztottnak tűnnek a 70/E. § értelmezése tekintetében.831

Az 1949. évi XX. törvény jelentős változásokon ment keresztül 1989-ben  (1989. évi 
XXXI. törvény) és 1990-ben  (1990. évi XL. törvény).832

Már az új, szabadon választott Országgyűlés által elfogadott, az Alkotmány 1990. 
június 19-i  módosítása 50 szakaszban írta át az alkotmányt, és később is nagy számban 
történtek kisebb módosítások.833 E két módosítás alakította át teljesen a korábban szocialista 
alkotmányt a joguralom eszméjére épülő többségi demokrácia, az emberi jogok tisztelete, 
az autonóm polgári társadalom és a piacgazdaság alaptörvényévé.834

Maradtak azonban olyan rendelkezések, amelyek nem módosultak, hanem lényegé-
ben a szocialista szövegezés szerint voltak érvényesek az Alaptörvény hatálybalépéséig.835

Az Alkotmány számos, a hagyományos836 szocialista formában megfogalmazott 
szociális jogot tartalmazott: az egészséghez (70/D. §), a szociális biztonsághoz (70/E. §), 
az oktatáshoz (70/F. §) és az egészséges környezethez (18. §) való jogot.837

Az Alkotmány 70/E. §-ának  (1) bekezdése a munka világában váratlanul vagy az idő 
múlásával természetes módon bekövetkező vagy várható egyéni katasztrófák – öregség, 
betegség, rokkantság stb. – esetére teremtett „szociális biztonságot” a megélhetéshez 
szükséges ellátásra.838 Az Alkotmány 70/E. §-ának  (2) bekezdésében ki is mondta, hogy 
a Magyar  Köztársaság az ellátáshoz való jogot többek között a társadalombiztosítás útján 

827 Juhász 2015a, 7.
828 Juhász 2009b, 313.
829 Juhász 2009b, 313.
830 Juhász 2009b, 313. Ehhez képest álláspontom szerint az erre való utalás azért lett volna felesleges, hiszen 

a 8. § (2) bekezdése általánosságban, minden alapvető jogra nézve kimondta, hogy az alapvető jogokra 
(és kötelességekre) vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Ez olvasatomban azt jelenti, hogy az alap-
vető jogokat a törvényhozó tölti ki tartalommal, így felesleges lett volna bármiféle külön utalás arra, hogy 
a szociális biztonsághoz való jogot a jogalkotó tölti ki tartalommal.

831 Juhász 2009b, 313.
832 Klicsu 2012, 111.
833 Klicsu 2012, 111.
834 Klicsu 2012, 111.
835 Klicsu 2012, 112.
836 1972. IV. 26-tól  tartalmazta az 1949. évi XX. törvény az ellátáshoz való jogot. Klicsu 2012, 112.
837 Küpper 2007, 53–60.
838 Sári–Somody 2008, 265.
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valósítja meg.839 Ebből az következik, hogy a társadalombiztosítás megszervezését, fenntar-
tását állami feladatnak tekintette,840 továbbá – bár ezt nem mondta ki, de Sári János szerint 
a Szociális Chartával összhangban így értelmezhető – az alkotmány a társadalombiztosí-
táshoz való jogot alkotmányos jognak tekintette.841 A szociális biztonságnak az említett 
eseteit az Alkotmány alapvetően a társadalombiztosítás rendszerével hozta összefüggésbe.842

A szociális biztonsághoz való jog az Alkotmány 8. §-ának  (4) bekezdése szerint azok 
közé az alkotmányos jogok közé tartozott, amelyek gyakorlása rendkívüli jogrend (rendkívüli 
állapot, szükségállapot, illetve veszélyhelyzet) esetén sem minősült felfüggeszthetőnek vagy 
korlátozhatónak.843 Az Alkotmány 8. §-ának  (4) bekezdése szerint ugyanis rendkívüli állapot, 
szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása – az 54–56. §-ban, 
az 57. § (2)–(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66–69. §-ban  és a 70/E. §-ban  megállapított 
alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy korlátozható. Ezzel a szabályozás azt 
a látszatot keltette, mintha a 70/E. §-nak  kitüntetett helye lett volna az Alkotmányban.844 
Hamar kiderült azonban, hogy ez nincs így, mivel az Alkotmánybíróság semmiféle olyan 
tartalmat nem nyilvánított a 8. § (4) bekezdésének, ami kiemelt védelmet biztosított volna 
az abban felsorolt jogoknak, köztük a szociális biztonságra valónak.845

839 Sári–Somody 2008, 265.
840 Sári–Somody 2008, 265.
841 Sári 2005, 237.
842 Sári 2005, 237.
843 Juhász 2015a, 7.
844 Juhász 2015a, 7.
845 Kommentár a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényhez. Complex DVD Jogtár 

[2007. december 31-i  állapot] 8. §. 1.4. alpont, idézi Juhász 2015a, 7.



II. 
A szociális jogok alkotmányos védelmének 

joggyakorlata és az abból levonható dogmatikai/
elméleti következtetések



Vákát oldal



1. Európai joggyakorlat
1.1. Magyarország

1.1.1. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata 1989–2012-ig

„Az Alkotmány szövegének szűkszavúsága miatt az Alkotmánybíróság feladata lett a szo-
ciális biztonsághoz való jog tartalmának meghatározása.”846 Ezt nehezítette, hogy a nemzet-
közi jog rendelkezései más dimenzióban, a gazdasági fejlettség eltérő fokán álló országok 
egymás közötti viszonyaira vonatkoztatva használják a „szociális biztonság” fogalmát, 
a társtudományok pedig mind ez idáig nem alakítottak ki a jogászok által elfogadott egy-
séges értelmezést.847

Az Alkotmánybíróság működésének kezdetén a szociális jogok nem kaptak különösebb 
hangsúlyt.848 A jogállam intézményeinek kiépítése és működési feltételeinek megteremtése, 
a gazdasági és tulajdoni rendszerváltás feladatai, a kárpótlási, elégtételi problémák mind 
olyan súlyos kérdések voltak, amelyek egyidejű rendezésébe se alkotmányjogi, se gazda-
sági szempontból „nem fért volna bele” a szociális jogok alkotmányi érvényesítése.849 A de-
mokratikus társadalom létrehozásának célja, a korábban semmibe vett szabadságjogok 
stabilitásának megteremtése igazolható módon hárította el azokat a törekvéseket, amelyek 
a szociális jogok alapjogi jellegének elismertetését célozták.850

1.1.1.1. A preambulumban szereplő szociális piacgazdaság körüli 
értelmezési viták

Az Alkotmány preambuluma az 1989. évi XXXI. törvénnyel végrehajtott alkotmányreform 
eredményeképpen kimondta, hogy a többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szo-
ciális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése ér-
dekében született meg a módosított alkotmány.

Trócsányi László és Sulyok Márton a szociális piacgazdaságot a szocializmust taga-
dó társadalmi rendszer egyik lehetséges összetevőjeként határozza meg.851 Drinóczi  Tímea 
a szociális piacgazdaság koncepciójának elemzése kapcsán rámutat arra, hogy az az 
1940-es  években a freiburgi iskola tanításaiból kinőtt úgynevezett ordoliberalizmusban 

846 Juhász 2015a, 7.
847 Juhász 2015a, 7.
848 Balogh 2006, 28.
849 Balogh 2006, 28.
850 Balogh 2006, 28.
851 Trócsányi–Sulyok 2009, 95.
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 gyökerezik;852 a szociális piacgazdaság terminológiáját a német közgazdász, Alfred Müller-
Armack vezette be 1946-ban,853 amelynek programját és elméletét – még ebben az évtized-
ben – német közgazdászok csoportja – köztük Müller-Armack, Euchen, Böhm – dolgozta 
ki.854 A szociális piacgazdaság eredeti változata azonban egyáltalán nem hasonlított arra, 
amit később a kelet-európai reformszocialisták értettek alatta; a szociális szó azt fejezi ki, 
hogy a piacgazdaság a civil társadalom integráns része, és hogy e gazdaság lényege a közjó 
biztosítása.855 Drinóczi rámutat arra, hogy a német szociális piacgazdaság valójában civil 
piacgazdaság volt, amely a magántulajdon elvén, a decentralizált koordináción – amelyben 
az állam különösen fontos, de csak közvetett szerepet játszott – nyugodott; a háború utáni 
Németország felismerte, hogy a civil piacgazdaság spontán rendje megköveteli az óvatos 
és észszerű tervezést.856 Ez az, amit ortodox paradoxonnak hívtak, mivel meg kell növelni 
az állami tevékenységet annak érdekében, hogy végül azt megszüntessék.857

Drinóczi Tímea mindebből azt a következtetést vonja le, hogy a szociális piacgazda-
ság gazdasági és társadalmi rend egyaránt: gazdasági rendként sokkal több, mint a piac-
gazdaság és a szociálpolitika egyszerű összegzése,858 és több az egyszerű versenynél is.859 
Az állami tevékenységet a szociális piacgazdaságban a minimálisra kell visszaszorítani,860 
a gazdasági folyamatokba tehát az állam nem avatkozhat be,861 csupán egyetlen feladata van: 
a gazdasági élet keretfeltételeinek, játékszabályainak az alakítása.862 A szociális dimenziót 
az általános keretfeltételek, illetve az általános jólét és az emberi szabadság alapfeltételeit 
jelentő piacgazdaság és annak összetevői (magántulajdon, iparűzés, szerződéskötés sza-
badsága, szabadpiaci árak) jelentik; a szociális juttatások elengedhetetlenek, de a szociális 
rendszert nem kell mindenáron kialakítani, mivel ez nem sértheti a rendszer alapelveit.863

A szociális piacgazdaság preambulumban való rögzítését – Trócsányi László és Sulyok 
Márton álláspontja szerint – vélhetően a vadkapitalizmus (értsd: a piaci verseny vesztesei-
ről való lemondás) elutasítása és ezáltal az átmenettel szembeni félelmek csökkentésének 
szándéka magyarázta.864

852 Drinóczi 2007, 17. Drinóczi e helyütt utal arra is, hogy a kifejezés (Ordnung) a rendszerben való gondol-
kodásra utal. Az ordoliberalizmus a neoliberalizmus Németországban meghonosodott válfaja. Vesd össze 
Joerges–Rödl 2004, 12.; Falusné Szikra 1996, 232.

853 Falusné Szikra 1996, 232.; Dürr 1986, 7.
854 Drinóczi 2007, 17. Drinóczi e helyütt Dürr és a Joerges–Rödl szerzőpáros munkáira utal. Lásd Dürr 1986, 7.; 

Joerges–Rödl 2004, 14.
855 Drinóczi 2007, 18.
856 Drinóczi 2007, 18.
857 Drinóczi 2007, 18.
858 Shlecht 1998, 93., idézi Drinóczi 2007, 19., 25., 67. lj.
859 Drinóczi 2007, 18–19.
860 A Német Szociáldemokrata Párt 1959. évi godesbergi gazdasági programjának ez volt a célkitűzése. Falusné 

Szikra 1996, 237. Az állam a társadalmi célok eléréséért ugyanis többet tud tenni a feltételek megteremtésé-
vel, mint azzal, ha folyamatosan beavatkozik a piaci folyamatokba. Erős, de karcsú államra van tehát szük-
ség, „amely kevesebb hájjal, de több izommal rendelkezik”. Shlecht 1998, 93., 16., 17. Vesd össze továbbá 
 Falusné Szikra 1996, 232., hivatkozik rá Drinóczi 2007, 19.

861 E nem beavatkozás azonban sosem valósult meg, de mint törekvés, irányvonal, mindvégig jelen volt. Falusné 
Szikra 1996, 237., idézi Drinóczi 2007, 19.

862 Drinóczi 2007, 19.
863 Drinóczi 2007, 20. Kiemelések az eredetiben.
864 Trócsányi–Sulyok 2009, 95.
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Ennek kapcsán az Alkotmánybíróság működésének meglehetősen korai szakaszában 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy az állam szociális meghatározottságának direkt ki-
mondása híján a szociális jogok csupán a jogállamiság általános fogalmán belül értelmez-
hetők-e, vagy pedig önálló hivatkozási alapként: szociális jogállam vagy jogállam és szo-
ciális jogok?865 Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a preambulumból közvetlenül nem 
vezethető le alkotmányos jog.866 A másik oldalról ez azt is jelenti, hogy a szociális jogok 
és a társadalombiztosítás elvének kimondása nem foglalja magában a szociális szolgálta-
tások meghatározását.867

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a preambulumban szereplő szociális piacgazda-
ság csak államcél, az Alkotmány 9. §-ának  (1) bekezdésében deklarált piacgazdaság pedig 
nem a preambulumban foglalt szociális piacgazdaság konkretizálása, hanem a piacgazdaság 
legfőbb biztosítékát képező egyenlő és egyenjogú tulajdonformák azonos védelmének ki-
fejeződése,868 konkrét kötelességek tehát nem vezethetők le belőle.869 Az Alkotmánybíróság 
a preambulumban adott szövegkörnyezetben „szociális piacgazdaságot megvalósító[ként]” 
értelmezve a jogállami célt kifejtette, hogy a szöveg így nem jelenti azt, hogy az Alkot-
mány a szociális jogállam elvét deklarálná,870 az Alkotmány jogállamiságot deklaráló 
2. §-ának  (1) bekezdése nem hivatkozik szociális jogokra, így a szociális biztonság nem 
feltétele a formális jogállamiságnak.871 Ezt az Alkotmánybíróság már működése kezdetén 
a 772/B/1990. AB határozatban872 a következőképpen szögezte le: „Az Alkotmány pream-
bulumában megfogalmazott, a szociális piacgazdaságot megvalósító békés jogállamba való 
átmenet elősegítésének szándéka nem jelenti azt, hogy az Alkotmány a szociális jogállam 
elvét deklarálná. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság független, 
demokratikus jogállam. Ez a deklaráció nem vonatkozik a szociális jogokra. A formális 
jogállamnak nem feltétele a szociális biztonság.”

Ezzel összefüggésben Vörös Imre rámutat arra, hogy a preambulumnak a magyar piac-
gazdaság „szociális” voltára vonatkozó kitétele itt normatív minősítésként, normatív erővel, 
a további alkotmányi rendelkezések kontextusában vetődött fel, a szöveg pedig – implicite – azt 
a dogmatikai álláspontot tükrözte, amely a preambulumnak is ugyanolyan jogszabályi, tehát 
normatív természetet tulajdonít, mint az Alkotmány további konkrét rendelkezéseinek.873

865 Balogh 1993, 115., idézi Sári–Somody 2008, 266. és 274.
866 Sári–Somody 2008, 266.
867 Sári–Somody 2008, 266.
868 33/1993. (I. 28.) AB határozat, ABH 1993, 247, 249. Trócsányi–Sulyok 2009, 95–96.
869 Trócsányi–Sulyok 2009, 96.
870 Ellentétben például a német alaptörvénnyel – lásd Grundgesetz Artikel 20. Absatz (1), amely „szociális” 

államként definiálja magát a normaszövegben. Trócsányi–Sulyok 2009, 96., 44. lj.
871 772/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 519, 521. Ebben a korai határozatában a testület azt is megállapította, 

hogy „[a]z állam széles körű jogosítványokkal rendelkezik a szociális ellátásokon belüli változtatásokra 
és átalakításokra a gazdasági viszonyok függvényében. A változtatások joga azonban nem minden korlátozás 
nélkül illeti meg az államot.”

872 ABH 1991, 519, 521.
873 Vörös 2011, 2. Vörös Imre szerint az Alkotmánybíróság mindezeket arra a valós veszélyre gondolva szögezte 

le, hogy a szociális jogok biztosítása parttalan igényeknek adhat alkotmányjogi táptalajt. A volt alkotmánybíró 
ehhez még azt is hozzáteszi, hogy a határozat indokolásában megjelenő „szociális jogállam” fogalma – amely 
a kezdetek idején a német jogból végiggondolatlanul lett átvéve – többet nem is szerepelt alkotmánybírósági 
határozatban.
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A 772/B/1990. AB határozat idézett szövegrészéből továbbá az is látható, hogy az Alkot-
mánybíróság az állam önmeghatározását tartalmazó rendelkezésként egyedül az  Alkotmány 
2. §-ának  (1) bekezdését vette alapul, amely a Magyar Köztársaságot „független, demok-
ratikus jogállamnak” minősítette,874 és mivel az Alkotmány szövege nem mondta ki, hogy 
Magyarország szociális állam is lenne, ennek a jogállamnak nincs meghatározott szociális 
értéktartalma.875 A határozat tehát a jogállam kontextusában fogalmazta meg azt, hogy a jog-
államiságnak – az akkori, 1990-es  álláspontja szerint – nem feltétele a szociális biztonság.876

Erre figyelemmel fogalmazta meg 1990-ben, a későbbi joggyakorlat irányát meghatározó 
párhuzamos véleményében Sólyom László a következőket: „Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése 
szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. A magyar Alkotmány tehát – sok 
ország alkotmányától eltérően, pl. NSZK, Franciaország, Spanyolország – nem minősíti 
az államot szociális jogállamnak. A jogállamiság deklarálása Magyarországon tehát kizá-
rólag formális joguralomként értelmezendő, s tartalmi kérdésekben továbbutal az egyéb, 
nevesített alkotmányos jogokra. Csak abban az esetben lehet közvetlenül a jogállamiság 
elvét felhívni, ha adott kérdésben ilyen jogokat az Alkotmány nem ismer.”877

Vörös Imre ugyanakkor egy 2001-es  tanulmányában úgy vélte, hogy a 772/B/1990. 
AB határozat megállapításait a piacgazdaságnak az 1990-es  években megtörtént kiépülésére, 
a további AB határozatokra és a fenti megfontolásokra is tekintettel akkori formájában aligha 
lehet fenntartani;878 szerinte ugyanis a magyar gazdasági és társadalmi rend mibenlétének 
alapvető, alaptörvényi szintű megfogalmazását az Alkotmány normatív tartalommal bíró 
preambuluma – és nem a 9. § (1) bekezdése – tartalmazta.879

Takács Albert sem ért egyet az Alkotmánybíróság többségi értelmezésével, szerinte 
ugyanis az 1989. évi Alkotmány preambulumának igenis van (volt) határozott szociális 
tendenciája, még ha ezt nem is a szociális jogállam, hanem a szociális piacgazdaságot 
megvalósító jogállam formulájával fejezi/fejezte ki.880 Takács szerint ezt az álláspontot kép-
viselte a Bokros-csomag alkotmányosságáról hozott egyik határozathoz fűzött párhuzamos 
indokolásában Zlinszky János is.881

A szociális piacgazdaság ugyan a 2012. január 1-jén  hatályba lépett Alaptörvénybe nem 
került bele, ám az Alkotmánybíróságon az Alaptörvény hatálybalépését követően sem tűnt 
el nyomtalanul: Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró a 25/2014. (VII. 22.) AB határozathoz írt 
különvéleményében kifejezetten utalt a szociális piacgazdaságra, amikor az államhatalmi 

874 Takács 2003, 808–809.
875 Takács 2003, 809.
876 Vörös 2011, 2.
877 Sólyom László párhuzamos véleménye a 31/1990. (XII. 18.) AB határozathoz, ABH 1990, 141. Idézi Takács 

2003, 809. 
878 Vörös 2001, 57.
879 Vörös 2001, 56.; Vörös 2011, 2. Vörös Imre ennek alátámasztására a 33/1993. (V. 28.) AB határozatot hívja 

fel, amely kifejezetten a preambulumra hivatkozva rámutatott az Alkotmány megalkotásának az alkotmányo-
zót vezető akkori szándékára, hogy tudniillik az Alkotmányt az Országgyűlés – többek között – a szociális 
piacgazdaságot megvalósító jogállamba való átmenet elősegítése érdekében alkotta meg.

880 Takács 2003, 809–810.
881 Zlinszky János párhuzamos indokolása, 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 193., idézi Takács 

2003, 810.
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és kormányzati szervek nagy fokú szabadságát kívánta igazolni „a szociális piacgazdaság 
szervezésében és irányításában”.882

1.1.1.2. Az Alkotmány 70/E. §-a  szerinti szociális biztonsághoz való jog 
 körüli értelmezési dilemmák

A jogirodalomban a magyar Alkotmánybíróságnak a szociális jogokkal kapcsolatos első két 
évtizedes gyakorlatát általában három nagy „korszakra” szokták osztani: az első korszak 
a kezdetektől a Bokros-csomaggal összefüggő döntésekig tart, a második a Bokros-csomag-
tól a minimumhatározatokig, míg a harmadik korszak a minimumhatározatokat követően 
az Alaptörvény hatálybalépéséig tart.883 E „korszakolás” ugyanakkor inkább a vélt szemlélet 
vagy a vélt hozzáállás szempontjából fogalmazható meg, semmint markánsan megjelenő, 
kezdettel és véggel rendelkező szakaszonként.884

1.1.1.2.1. A kezdetektől a Bokros-csomaggal összefüggő döntésekig

„Az Alkotmány 1989. évi XXXI. törvénnyel módosított szövegének – a nemzetközi dek-
larációknak megfelelő – általánossága és emelkedettsége volt az oka a 70/E. § alkot-
mánybírósági értelmezése körüli kezdeti bizonytalanságnak és az alkotmánybírák közt 
mutatkozó nézetkülönbségeknek.”885 Sólyom László az Alkotmánybíróság első tíz évéről 
írt kötet szociális biztonsággal foglalkozó részében ezt úgy jellemezte, hogy kezdetben 
az Alkotmánybíróságnak nem volt kidolgozott elvi álláspontja a szociális jogokról, még 
abban sem volt tartós egyetértés, hogy a szociális biztonsághoz való jog alanyi jog-e, vagy 
csupán államcél.886 A gyakorlat három kérdés körül forgott: a szociális biztonsághoz való 
jog alanyi jog-e, vagy csupán államcél, program; keletkezik-e közvetlenül az Alkotmányból 
meghatározható mértékű vagy tartalmú alanyi jogosultság; illetve hogyan keletkezhetne 
konkrét, nevesített szolgáltatásokra igény közvetlenül az Alkotmányból anélkül, hogy an-
nak mértékét, feltételeit, forrását a törvényhozó meghatározná.887

Az Alkotmány ugyan az alapjogok között szabályozta a szociális biztonsághoz való 
jogot, a kérdés nyitva marad, hogy mi az ellátásoknak az a szintje, amely megfelel a szoci-
ális biztonság követelményének.888 Az Alkotmánybíróság többsége az Alkotmány 1989-es  
reformját követően hosszú ideig a teljes elutasítás álláspontjára helyezkedett,889 az Alkotmány 

882 Dienes-Oehm Egon különvéleménye a 25/2014. (VII. 22.) AB határozathoz, [54].
883 Balogh 2006, 33.; Juhász 2015a, 9–11.; Farkas 2011, 85–88.
884 Balogh 2005, 367.
885 Juhász 2009a, 2581.
886 Sólyom 2001b, 660.
887 Sólyom 2001a, hivatkozik rá Klicsu 2012, 113.
888 Klicsu 2012, 109., 112.
889 Klicsu 2012, 109., 112.
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vizsgálatakor a szociális jogok szigorú megszorító értelmezését alkalmazta, amelyet akkor 
az egyes alkotmánybírói különvélemények oldottak fel.890

Juhász Gábor egy 1995-ben  megjelent írásában is megállapítja, hogy a szociális biz-
tonsághoz való jog kérdésével foglalkozó alkotmánybírósági határozatokhoz fűzött párhu-
zamos és különvélemények nagy számát figyelembe véve úgy tűnik, hogy e jog természetét 
illetően nem alakult ki egységes álláspont a testületen belül.891 A dogmatikai szembenállásról 
az 1990–94 közötti időszakban leginkább a tárgykörben hozott határozatokhoz fűzött 
különvélemények nagy száma tanúskodott, de kivételesen az is előfordult, hogy az AB há-
romtagú tanácsa a teljes ülésen hozott határozatok indokolásától eltérő érveléssel alapozta 
meg döntését.892 Több alkotmánybírósági határozat ugyanis tagadta a szociális biztonsághoz 
való alkotmányos jog alanyi jogi jellegét.893

Juhász Gábor úgy fogalmaz, hogy meglehetősen furcsa módon az alkotmánybírák 
többségének véleménye szerint az alapjogként való szabályozás nem keletkeztet alanyi jo-
got az ellátásokra, hanem az mindössze az állam kötelezettségvállalását jelenti, amelynek 
mértékét a törvényhozás és a kormány az ország teherbíró képességének függvényében ál-
lapítja meg.894 Noha ez az értelmezés szabad kezet biztosított a kormánynak a szociálpolitika 
alakításában, az Antall-, a Boross-, majd 1995 márciusáig a Horn-kabinet is meglehetősen 
óvatosan élt e fölhatalmazással: egyetlen jelentős ellátást sem szüntettek meg vagy alakí-
tottak át radikálisan, ehelyett inkább az ellátások lassú elértéktelenítésének (családi pótlék) 
és a jogosultsági föltételek apránkénti szigorításának (munkanélküli-ellátások) gyakorlatát 
folytatták, bizonyos területeken pedig újabb ellátásokat is létesítettek (várandóssági pótlék, 
gyermeknevelési támogatás).895 Ily módon az egymást követő kormányok sajátos kompro-
misszumot intézményesítettek.896 Miközben az apró, de gyakori változtatások segítségével 
ízlésüknek megfelelően alakították a szociális jogok tartalmát, azok létjogosultságát alap-
vetően sohasem kérdőjelezték meg.897 Ezzel az önkorlátozó magatartással elébe mentek an-
nak, hogy cselekvési lehetőségeik határát alkotmányos tesztek során kelljen fölmérniük.898 
A szociális jogok tartalmának feszegetése ugyanakkor a társadalom biztonságra vágyó 
többségének sem állt érdekében, hiszen az állami kötelezettségvállalás mértékét pontosító 
alkotmánybírósági állásfoglalások kiprovokálása az ő számukra is tartogathatott kellemet-
len meglepetéseket.899

890 Rab 2012, 42. Rab Henriett szerint a legtovább talán Zlinszky János ment el azzal, hogy az Alkotmány 
70/E. §-ának  második fordulata szerinti, a megélhetéshez szükséges ellátásra való állampolgári jogot kifejezett 
alanyi jogként definiálta. Lásd Zlinszky János párhuzamos véleményét a 31/1993. (V. 21.) AB határozathoz.

891 Juhász 1995, 10.
892 Juhász 2009a, 2585.
893 2093/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 546, 547.; 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 163.; 

600/B/1993. AB határozat, ABH 1993, 671, 672.; 26/1993 (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993, 196, 1999.
894 Juhász 1996, 30. Juhász e helyütt a következő alkotmánybírósági határozatokra utal: 31/1990. (XII. 18.) 

AB határozat, 2093/B/1991. AB határozat, 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, 26/1993. (IV. 29.) AB határozat. 
Lásd Juhász 1996, 45., 2. lj.

895 Juhász 1996, 30.
896 Juhász 1996, 30.
897 Juhász 1996, 30.
898 Juhász 1996, 30.
899 Juhász 1996, 30.
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1.1.1.2.1.1. A szociális biztonság – alanyi jog vagy csupán államcél?

A 90-es  évek elején tehát az Alkotmánybíróság többségi álláspontja a szociális biztonságot 
sokáig megszorítóan értelmezte, csupán programnak tekintette.900 A kilencfős testület négy 
tagja, Kilényi Géza, Vörös Imre, Szabó András és Zlinszky János azonban – a nyugdíjemelés 
ügyében 1991-ben  hozott, úgynevezett „négy különvéleményes” végzésben – már ekkor is 
úgy vélte: „A szociális biztonsághoz való alkotmányban rögzített jog nem csupán program. 
Magyarországon egyenesen folyik a jogállamiság fogalmából, noha nem feltétlenül tartozik 
a jogállamiság elvont fogalmához.”901

Sólyom László úgy látja, hogy az Alkotmánybíróságon belüli nézeteltéréseknek is 
az a gyökere, hogy a bírák sem mindig különböztették meg a már alanyi jogon járó jutta-
tások korlátozásának problémáját attól, hogy keletkezik-e közvetlenül az Alkotmányból 
meghatározható mértékű vagy tartalmú alanyi jogosultság.902 Az egyik probléma tárgyalá-
sába a másikhoz való érvek is belefolytak.903 A szociális biztonsághoz való jog alanyi joga 
körüli vitáknak is ez a forrása.904 A bíróság legalább a „megélhetéshez szükséges ellátás” 
körében időnként hajlani látszott arra, hogy erre mindenkinek az Alkotmányból eredő 
alanyi joga van.905 Az azonban tisztázatlan maradt, hogy hogyan keletkezne pozitív szol-
gáltatásokra igény közvetlenül és automatikusan az Alkotmányból anélkül, hogy annak 
mértékét, feltételeit, forrását stb. a törvényhozó meghatározná.906 Csupán Sólyom László 
a 31/1990. (XII. 18.) AB határozathoz csatolt párhuzamos véleményében fogalmazta meg, 
hogy az állami feladat végrehajtására szükség van, de itt az Alkotmánybíróság legfeljebb 
mulasztásos alkotmánysértést állapíthat meg.907 Ebben a 31/1990. (XII. 18.) AB határozathoz 
fűzött párhuzamos véleményében Sólyom úgy érvelt, hogy „a 70/E. §-nak  az a rendelkezése, 
amely szerint az állampolgároknak joguk van a szociális biztonsághoz, nem ad senkinek 
alanyi jogot a szociális biztonságra, minthogy jogi igények ilyen általánosságban nem is 
definiálhatók. A vonatkozó alanyi jogokat a törvényhozásnak (és a bírói gyakorlatnak) kell 
meghatároznia. […] megállapítható, hogy a szociális jogok vonatkozásában nem alanyi 
jogról, hanem állami feladatról van szó.”908

900 Klicsu 2012, 109., 112.; Juhász 1996, 45., 3. lj.
901 Kilényi Géza, Vörös Imre, Szabó András és Zlinszky János alkotmánybírák különvéleménye a 24/1991. 

(V. 18.) AB végzéshez. Juhász 1996, 45., 3. lj.
902 Sólyom 2001b, 660.
903 Sólyom 2001b, 660.
904 Sólyom 2001b, 660.
905 Sólyom 2001b, 660.
906 Kifejezetten tagadja alanyi jog létét a 31/1993 (V. 21.) AB határozat, ABH 1993, 243. A hozzáfűzött párhu-

zamos indoklás önellentmondása jól mutatja a problémát: egyrészt kijelenti, hogy „az Alkotmány 70/E. § 
(1) bekezdés második fordulata viszont világosan kifejezett alanyi jogot létesít minden magyar állampolgár 
javára: a megélhetéshez szükséges alanyi ellátásra való állampolgári jogot rögzíti […]”. Később mégis arra 
jut, hogy „az Alkotmány nem írja elő, hogy ennek az ellátásnak milyen formában kell történnie. Csupán arra 
kötelezi az államot, hogy […] intézmények zárt rendszerével gondoskodjék róla, hogy az ellátásra Alkotmány 
alapján jogosultak ellátása valamilyen formában és a szükséges mértékben tényleg megtörténjék”. (ABH 
1993, 245.) Sólyom 2001b, 661.

907 Lásd Sólyom László párhuzamos véleményét a 31/1990 (XII. 18.) AB határozathoz, ABH 1990, 136, 142., 
idézi Sólyom 2001b, 661.

908 Sólyom László párhuzamos véleménye a 31/1990. (XII. 18.) AB határozathoz. Idézi Juhász 1996, 45., 3. lj.
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Ezzel a felfogással szemben a 31/1993. (V. 21.) AB határozathoz fűzött különvélemé-
nyében Zlinszky János úgy vélekedett, hogy: „[a]z Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésének 
második fordulata […] világosan kifejezett alanyi jogot létesít, minden magyar állampolgár 
javára: a megélhetéshez szükséges állampolgári jogot rögzíti”.909

A 28/1994. (V. 20.) AB határozat – ennél kissé megszorítóbban, de – kimondta, hogy 
„kivételesen maguknak az Alkotmányba felvett egyes szociális jogoknak is van közvetle-
nül alanyi jogi oldala”,910 a 38/1994. (VI. 24.) AB határozatban pedig az Alkotmánybíróság 
háromtagú tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy „azzal, hogy az [önkormányzati 
rend.] vitatott rendelkezése önmaguk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudó 
személyeket kizár az átmeneti segélyre jogosultak köréből, az Alkotmányban szabályozott 
alapvető jogot sért”.911

A jogirodalomban Kiss György is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 70/E. § 
kapcsán annál valamivel többről van szó, mint amit Sólyom az idézett 90-es  párhuzamos 
véleményében kifejtett. Kiss ezt egy későbbi, 1994-es  alkotmánybírósági határozatból lát-
ta kiolvashatónak: „A már idézett alkotmányos rendelkezések az állampolgárok védelmét 
és a róluk való gondoskodást kötelezővé teszik.”912 Kiss György szerint ez a „kötelezőség” 
azt jelenti, hogy az államnak kötelessége a megfelelő szintű jogi normákban a szociális gon-
doskodás intézményrendszerét biztosítani.913 Ez korántsem biztosít magánjogi alanyi jogot, 
de a normában meghatározott feltételek esetén közjogi alanyi jogot igen.914

Az állami kötelességvállalás mértékéről először az Alkotmánybíróság háromtagú taná-
csa fejtette ki véleményét:915 az Országgyűlés és a kormányzat mérlegelésen alapuló alkot-
mányos felelőssége, hogy az Országgyűlés teherbíró képességének függvényében szociális 
kihatású normákat hozzon. Később az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az Alkotmányból 
sem a relatív, sem az abszolút biztonsághoz való jog nem következik: a rendelkezésekben 
foglaltak általános jelleggel nevesítik az államnak a polgárok szociális biztonsága tekinte-
tében fennálló kötelezettségeit, de nem jelentenek alanyi jogot egy bizonyos meghatározott 
jövedelem megszerzéséhez vagy életszínvonal fenntartásához.916

A 32/1991. (VI. 6.) AB határozat azt állapította meg, hogy a szociális biztonsághoz 
való jog nem garantál biztos jövedelmet, és azt sem biztosítja, hogy az állampolgárok élet-
színvonala ne csökkenhessen.917 Az Alkotmánybíróság tehát a későbbiekben ily módon 
pontosította a 772/B/1990. AB határozatban kifejtetteket: a piacgazdaság tételét szociális 
aspektusokkal kiegészítő szociális biztonság szempontja (és az Alkotmány azt alapjogként 
megfogalmazó 70/E. §-a) a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének szerves része, 

909 ABH 1993, 242, 245. Hivatkozik rá Juhász 1996, 45., 3. lj.; továbbá: Juhász 2009a, 2585., 17. lj.
910 ABH 1994, 134, 138.
911 ABH 1994, 429, 432. ABH 1993, 242, 245. Juhász 2009a, 2585., 17. lj. Az Alkotmánybíróság ítélkezési gya-

korlatának korabeli változékonyságával kapcsolatban lásd Juhász 1995, 3–25.
912 1588/B/1991. AB határozat, 1994, 510., idézi Kiss Gy. 2010, 121. Talán nem véletlen, hogy az idézett határozat 

előadó bírája Zlinszky János volt.
913 Kiss Gy. 2010, 121.
914 Kiss Gy. 2010, 121.
915 698/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 716.; hivatkozik rá Klicsu 2012, 109., 112.
916 2093/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 546.; hivatkozik rá Klicsu 2012, 109., 112.
917 ABH 1991, 146, 163.; Kardos 1996, 27.; Vörös 2001, 58.
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anélkül azonban, hogy e jogot az életszínvonal állandóságára vagy emelkedésére vonatkozó 
valamiféle garanciaként lehetne értelmezni.918

A szociális biztonsághoz való jog tehát nem jelent sem biztos jövedelmet, sem pe-
dig azt, hogy az állampolgárok egyszer már megszerzett jövedelme ne csökkenhetne.919 
A társadalom ebben az 1991-ben  meghozott lakáscélú kölcsönök kamataival kapcsolatos 
alkotmánybírósági döntésben szembesült először azzal, hogy a szociális szempontok adott 
esetben kívül esnek az alkotmányvédelem körén, pontosabban fogalmazva az állam olda-
lán felmerülő körülmények lényeges megváltozása is szempont lehet egy-egy beavatkozás 
megítélésénél.920

A szociális államcélok tartalmának viszonylagos meghatározatlansága nem jelentette 
azt, hogy Alkotmányba foglalásuk pusztán szimbolikus lett volna, tudniillik az alkotmány-
bírósági gyakorlat több olyan minimumkövetelményt is levezetett a szociális jogokból, 
amelyek kizárták a szolidaritás esetleges felszámolását.921

A legfontosabb ezek közül a szociális biztonsághoz való jogból fakadó alkotmányi parancs: 
a nyugdíjemelésügyben hozott 26/1993. (IV. 29.) AB határozat az állam kötelezettségeként 
megerősítette a társadalombiztosítási rendszer létrehozásának és életben tartásának kötele-
zettségét,922 a társadalombiztosítás felépítésének, finanszírozásának, állami felügyeletének 
szabályozását a törvényalkotóra bízta.923 Ebben az ügyben az emelés differenciálása volt 
a kérdés, tudniillik az alacsonyabb nyugdíjakat viszonylag nagyobb mértékben emelték.924

Az Alkotmánybíróság tagjai közötti eltérő felfogások talán a legkarakteresebben ebben 
a 26/1993. (IV. 28.) AB határozatban925 mutatkoztak meg. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, 
mint hogy a határozatot – a különvélemények számából kikövetkeztethetően926 – 6:4 arányban 
fogadta el a testület. Ez a „négy különvéleményes” határozat – és az ennek előzményeként 
tekinthető, már említett 1991-es  „négy különvéleményes” végzés927 – megosztottságot mu-
tatott abban, hogy a többség a nyugdíjrendszer átfogó átalakításáig nem kívánt a kérdéssel 
érdemben foglalkozni, illetve a társadalombiztosítás (örökölt) rendszeréből eredő sajátossá-
gok alapján az alkotmánybírósági beavatkozást csak a szélső esetekre helyezte kilátásba.928 
A többségi vélemény szerint a nyugdíjak értékállandóságát az állam nem köteles biztosítani, 
nem alkotmánysértő a nyugdíjak nominális maximálása sem, ha annak célja az alacsonyabb 
összegű nyugdíjak emelése fedezetének biztosítása.929 Ilyen szélső esetnek tekinthető az, 

918 Vörös 2001, 58.
919 Szekfű Gábor interpretálása. Szekfű 1993, 166., idézi Sári–Somody 2008, 266., 274., 2. lj.
920 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146.; Balogh 2006, 28.
921 Rab 2009, 290.
922 Rab 2009, 290.
923 Sonnevend 1999, 4.; Rab 2009, 290.
924 Klicsu 2012, 109., 112.
925 ABH 1993, 196.
926 Ezt azért tartom fontosnak leszögezni, mert a különvélemények számából nem mindig lehet pontos követ-

keztetést levonni a szavazás arányaira, pontosabban a különvélemények számából csak az ellenszavazók 
minimális számára lehet biztosan következtetni, ám olyan is előfordulhat (és elő is fordult már), hogy egy 
alkotmánybíró ugyan az adott többségi határozat ellen szavazott, ám – különböző megfontolásokból – végül 
mégsem ír(t) különvéleményt ahhoz a határozathoz.

927 24/1991. (V. 18.) AB végzés, ABH 1991, 363.
928 Balogh 2006, 28.
929 Balogh 2005, 364.
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ha például a nyugdíjat egyáltalán nem emelik.930 A kisebbségben maradt bírák ezt az állás-
pontot több szempontból nem osztották.931 Kifejtették: „Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése 
szerint az állampolgároknak joguk van a szociális biztonsághoz. A szociális biztonsághoz 
való Alkotmányban rögzített jog nem csupán program. Magyarországon egyenesen folyik 
a jogállamiság fogalmából, noha nem feltétlenül tartozik a jogállamiság elvont fogalmá-
hoz.”932 Kilényi Géza a 26/1993. (IV. 29.) AB határozathoz fűzött különvéleménye szerint 
a szociális jogok éppúgy valódi jogok (nem államcélok), mint a többi alapjog, hiszen azonos 
megfogalmazásban szerepelnek az Alkotmányban.933 Ugyanakkor a „különvéleményesek” 
azt is hangsúlyozták, hogy a megélhetéshez szükséges ellátás (a minimumok biztosításának 
kötelezettsége) nem azonos a szociális biztonság jogával.934 Ez utóbbi egyes vagyoni pozíciók 
(például a nyugdíj relatív értékállandósága) védelmét jelenti.935 A kisebbségben maradtak 
szerint tehát az Alkotmány 70/E. §-a  – pontosvesszővel elválasztva – lényegében két jogot 
kodifikált: a szociális biztonsághoz való jogot és az ellátáshoz való jogot.936 Az érvelés je-
lentőségét az adja, hogy eszerint a szociális biztonságra az összes rászoruló állampolgárnak 
joga van, nem csak az Alkotmányban külön megnevezett csoportokhoz – betegek, öregek, 
rokkantak – tartozóknak.937

Vagyis a 26/1993. (IV. 28.) AB határozat kapcsán az is vita tárgyát képezte, hogy pon-
tosan kik a szociális biztonsághoz való jog alanyai. Az Alkotmány 70/E. §-a  a védelemben 
részesítendők körét egyértelműen a magyar állampolgárokra szűkítette, a mondat második 
része azonban tovább szűkítette az ellátásra jogosultak körét azokra, akik aktuálisan épp 
a felsorolásban szereplő helyzetben vannak.938

Juhász Gábor szerint a kérdés megválaszolásához azt kellett tisztázni, hogy a pontos-
vesszőt követő felsorolás taxatívnak vagy példálózónak minősül-e.939 Ha ugyanis a felsorolás 
taxatív, akkor csak az öregeknek, betegeknek, rokkantaknak, özvegyeknek, árváknak 
és az önhibájukon kívül munkanélkülivé vált személyeknek van az Alkotmányban garan-
tált joguk a szociális biztonságra, illetve annak keretében a megélhetésükhöz szükséges 
ellátásokra.940 Ezt az értelmezést elfogadva például a saját hibájukból munkanélkülivé váló 
személyek nem támaszthatnának az Alkotmány által támogatott igényt szociális ellátásra.941

930 Balogh 2006, 28.
931 Balogh 2005, 364.
932 24/1991. (V.18.) AB végzés, ABH 1991, 366.; Balogh 2006, 29.; Balogh 2005, 364.
933 ABH 1993, 196, 206. Ezt az érvelést Jakab András szövegpozitivista felfogásnak tekinti, vagyis olyannak, 

amely a normaszöveghez erősen kötődik. Jakab 2015, 174.
934 Balogh 2006, 29.
935 Balogh 2005, 364.
936 Klicsu 2012, 109., 112.
937 Klicsu 2012, 109., 112.
938 Juhász 2009a, 2584.
939 Juhász 2009a, 2584.
940 Juhász 2009a, 2584.
941 Juhász 2009a, 2584. Szamel Katalin az Alkotmány szövegezésének egyértelmű hibájaként rótta fel már 

1993-ban, hogy az mindenféle ellátásra való jogot az önhiba hiányától tesz függővé. Ezzel pedig az önhibá-
jukból munkanélkülivé váltakat látszólag mindenféle ellátáshoz való jogból kirekeszti, ami nyilvánvalóan csak 
a munkanélküli-segélyre lenne igaz. Ugyanakkor Szamel Katalin arra is rámutat, hogy a gyakorlatban – persze 
jogosulatlanul – az önhibájukból munkanélkülivé váltak is részesülnek munkanélküli-segélyben. Szamel 
1993, 34.
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Kilényi Géza a 26/1993. (IV. 29.) AB határozathoz fűzött különvéleményében, az Al-
kotmány 70/E. § (1) bekezdésének tartalmát vizsgálva, a két mondatrész közti viszony 
értelmezésével összefüggésben, annak nyelvtani értelmezése alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy mivel az (1) bekezdés két tagmondata között nem kettőspont, hanem 
pontosvessző szerepel, ez számára azt juttatja kifejezésre, hogy a hivatkozott rendelkezés 
nem egy, hanem két alapvető jogot kodifikál: a szociális biztonsághoz való jogot és az el-
látáshoz való jogot.942 Noha e két jog között szoros tartalmi kapcsolat van, sem tartalmuk, 
sem érvényesülési körük nem azonos, ezért a 70/E. § (1) bekezdésének pontosvessző utáni 
szövegrésze semmiképpen sem fogható fel ama jogintézmények kimerítő felsorolásaként, 
amelyek a szociális biztonsághoz való jog tartalmát alkotják.943 A többségi határozat ehhez 
képest az ellátáshoz való jogot nem különálló alapjogként, hanem a szociális biztonsághoz 
való jog – magában az Alkotmányban kiemelt – tartalmi elemeként, alkotmányos követel-
ményeként fogta fel, öregség, betegség stb. esetére.

Juhász Gábor – abból kiindulva, hogy ezzel ellentétes vélemény nem fogalmazódott 
meg – úgy véli, elfogadható az az érvelés, hogy a mondatrészek közti viszony alapján 
a magyar állampolgárok összessége és nem csupán a második mondatrészben felsoroltak 
jogosultak a szociális biztonságra.944

Vörös Imre alkotmánybíró szerint a szociális biztonsághoz való jog a magyar ál-
lampolgárok mindegyikét megilleti, akik aztán tényállástól függően „különböző módon 
és különböző mértékben meghatározott megélhetéshez szükséges ellátásra jogosultak”.945 
Vörös Imre egy későbbi tanulmányában a 70/E. § szerkezete kapcsán kifejtette, hogy az két 
rendelkezést tartalmaz: egyfelől – az (1) bekezdésben – rögzíti, hogy milyen tényállások 
esetén áll fenn az államnak a szociális biztonság megvalósításával kapcsolatos kötelessége, 
másfelől – a (2) bekezdésben – meghatározza azt, hogy az állam e kötelességeinek alkotmá-
nyossági szempontból milyen módokon köteles eleget tenni.946 Vörös szerint a 70/E. § (1) be-
kezdésének alapjogi jellege – az Alkotmány XII. fejezetében való szerkezeti elhelyezkedés 
mellett – abból is kitűnik, hogy a jog deklarálásával egyidejűleg a rendelkezés tételesen 
felsorolja azokat az esetcsoportokat, tényállásokat, amelyekkel kapcsolatban az állam e jog 
biztosítására intézkedni köteles.947

Vörös Imre szerint a 70/E. § (1) bekezdésében szereplő tényállások felsorolása kétséget 
kizáróan példálódzó, hiszen lezárt felsorolással a jövőre nézve fogalmilag sem lehet megra-
gadni mindazon esetcsoportokat, amikor az a kivételes helyzet állhat be, amelyben a személy 
nem képes magáról saját teljesítménye alapján gondoskodni.948 Vörös szerint a felsorolás 
példálódzó volta nem jelent jogbizonytalanságot, jóllehet csak az Alkotmánybíróság fogja 
tudni – vélhetően esetről esetre – eldönteni, hogy az említetteken kívül más, nem említett 

942 Utal rá Balogh Zsolt, aki szerint valóban eltérő következtetésekre és nézetek kifejtésére adott alapot az Al-
kotmány 70/E. §-ának  értelmezése. Balogh 2006, 25.

943 Kilényi szerint egyébként kizárólag ez az alkotmányértelmezés, azaz a szociális biztonsághoz való jognak 
és az ellátáshoz való jognak önálló és egyenrangú alapjogként való kezelése áll összhangban az ország vállalt 
nemzetközi jogi kötelezettségeivel.

944 Juhász 2009a, 2584.
945 ABH 1993, 196, 218.
946 Vörös 2001, 58.
947 Vörös 2001, 58. Vörös Imre e helyütt utal a 45/1991. (IX. 10.) AB határozatra, ABH 1991, 206, 208.
948 Vörös 2001, 59.
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személyi kör szociális szempontú veszélyeztetettsége a 70/E. § tényállását képezheti-e.949 
Vörös szerint a felsorolás taxatív jellegének egyébként az Alkotmány 17. §-ába foglalt „rá-
szorultság” szempontjának az Alkotmányba való beemelése is ellentmond: a rászorultság 
mint tényállási elem messze az öregség, betegség stb. esetcsoportjain kívülre tolja az állami 
kötelesség határait.950 Az állam ilyen esetekben a megélhetéshez szükséges ellátás bizto-
sítására köteles.951

Az Alkotmánybíróságon belül imént ismertetett megosztottság – azaz, hogy a szociális 
biztonság csupán program, vagy ennél több – lényegében az 1995-ös  úgynevezett Bokros-
csomag kapcsán meghozott döntésekig fennmaradt.952

1.1.1.2.2. A Bokros-csomagtól a minimumhatározatokig

Az Alkotmánybíróságon belüli megosztottság a 70/E. § alapján biztosítandó ellátási mini-
mumok elismerése tekintetében 1995-ig, a Bokros-csomaggal kapcsolatban hozott dönté-
sekig jellemezte az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatát.953 A Bokros-csomag szociális 
megszorító intézkedéseinek alkotmányossági vizsgálatakor – az alkotmánybírósági döntések 
legitimitásának erősítéséhez – a szociális jogok megítélése tekintetében a testületen belül 
érzékelhető szembenállás meghaladására volt szükség.954

Míg az Alkotmánybíróság működésének első időszakában csak alkalomadtán és vi-
szonylag nyugodt társadalmi körülmények között kellett egy-egy olyan indítványt elbírálni, 
amely a szociális ellátások alkotmányosságát vitatta, addig 1995 nyarán a testület egy 
„fölforrósodott politikai légkörben” kényszerült hasonló indítványok tömegének vizsgála-
tára.955 A szociális biztonsághoz való jog megítélése terén fönnálló – már a korábbiakban 
ismertetett – éles nézetkülönbségekre, valamint a testület személyi összetételében várható 
változásokra tekintettel érthető volt az az aggodalom, amellyel a neoliberális eszmék hívei 
már a döntések meghozatala előtt a korábbi álláspont megváltoztatásának veszélyeire figyel-
meztettek.956 Ugyan teljes fordulat nem következett be, a kérdésben megosztott alkotmány-
bírák döntésük súlyának megőrzése érdekében957 olyan egységes álláspontot alakítottak 
ki, amelynek alapján – anélkül, hogy a szociális biztonságra való jog közelebbi tartalmát 
meghatározták volna – a jogbiztonság követelményére és a szerzett jogok védelmére hivat-
kozva a gazdasági stabilizációs törvénycsomag958 több rendelkezését alkotmányellenesnek 

949 Vörös 2001, 60.
950 Vörös 2001, 59.
951 Vörös 2001, 59.
952 Balogh 2006, 29.
953 Juhász 2009a, 2585. A Bokros-csomag egyes elemeit, úgymint az anyasági és gyermektámogatási juttatások 

megvonását az Alkotmánybíróság csak az újonnan született gyermekekkel kapcsolatban tartotta alkotmá-
nyosnak, a családi pótlék és a táppénz szűkítését és a honoráriumokra kivetett 44%-os  társadalombiztosítási 
járulékot megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság döntései 40 milliárd forinttal csökkentették a költségvetés 
170 milliárd forintra tervezett bevételét. Részletesebben lásd Molnár L. (é. n.).

954 Juhász 2009a, 2585.
955 Juhász 1996, 31.
956 Juhász 1996, 31.
957 Lásd még: Sajó 1996a; az – akkor még kézirati formában lévő – tanulmányt idézi Juhász 1996, 45., 5. lj.
958 A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény.
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nyilvánították.959 Ez Juhász Gábor szerint egyértelművé tette azt, ami más kérdések kap-
csán már korábban egyértelművé vált, hogy tudniillik a parlamentben elvesztett politikai 
csatározások a bíróság előtt akár a győzelem reményével tovább folytathatók.960 Juhász 
szerint ezért nem csoda, ha a saját tevékenységét heroikus küzdelemnek láttató pénzügyi 
kormányzat nehezen fogadta el azt a valóban alig hihető tényt, hogy a szociális alapjogok 
védelmében való föllépés az új jobboldali szociálpolitikai program elleni tiltakozás ilyen 
hatásos eszközének bizonyulhat.961

Az alkotmánybírák a Bokros-csomag kapcsán a szociális jogok alkotmányos védel-
mének új módszertana mentén úgy jutottak konszenzusra, hogy a 70/E. § rendelkezései-
nek közvetlen értelmezése helyett a védelem hangsúlyát a – Juhász Gábor kifejezésével 
élve – szatellitjogok962 teljesülésének számonkérésére helyezték.963

Az új módszertan alkalmazásának keretében alapjogvédelmi analógiákat (a társadalom-
biztosítási ellátások tulajdonjogszerű védelme), illetve alkotmányos alapelveket (például 
a szerzett jogok védelme mint a jogbiztonság része) kezdtek alkalmazni a szociális bizton-
sággal kapcsolatos igények védelmére.964

A Bokros-csomag alkotmányossági megítélésénél a családi ellátórendszer egyes ele-
meinek az azonnali megváltoztatása a jogbiztonsághoz kapcsolódó megfelelő felkészülési 
idő sérelmét eredményezte, vagy a nyugdíjak nominális értéken való csökkentése a tulaj-
donhoz való jog alkotmányos tételével került szembe.965

959 Juhász 1996, 31. Juhász szerint tipikusnak tekinthető a 44/1995. (VI. 30.) AB indokolása, ahol a következőket 
írják: „A gazdasági helyzet – és ezen belül a társadalombiztosítás helyzetének – fokozott elnehezülése a ter-
hek arányos áthárítását, és megosztását alkotmányosan indokolhatja, azonban az ilyen mértékű és azonnali 
hatályú kockázatáthárítás – annak előre történő kalkulálhatatlansága, kiszámíthatatlansága miatt – már 
a polgárok szociális biztonságát, megélhetésükhöz szükséges ellátását veszélyezteti.” Kiemelés a szerzőtől.

960 Juhász 1996, 31. Ezzel a Juhász Gábor által felvetett jelenséggel – hogy tudniillik „a parlamentben elvesztett 
politikai csatározások a bíróság előtt akár a győzelem reményével tovább folytathatók” – kapcsolatban Pokol 
Béla egészen egy új, jurisztokratikus kormányforma megjelenését állapítja meg. Pokol Béla szerint ugyanis 
a politikai versengésen alapuló demokráciákban a törvényhozási többséggel szemben álló többi közjogi szerep-
lő – főként a parlamenti ellenzék, de az önkormányzati szervek is, vagy a szövetségi államokban a tagállami/
régiókormányok, az itteni parlamentek – az alkotmánybíróság mögé beállva tudják rákényszeríteni akaratukat 
részben vagy egészben a többségi kormányra és a parlamenti többségre, ami már azonban Pokol Béla szerint 
nem parlamentarizmus többé, hanem egy új, jurisztokratikus kormányforma megjelenése, és az általa a fél-
parlamentarizmus kereteibe visszaszorított kormányzás együttélése az alkotmánybírósággal színre lépett 
jurisztokratikus kormányformával. Pokol 2016.

961 Juhász 1996, 31.
962 A „szatellitjog” kifejezést Juhász Gábor például a társadalombiztosítási juttatások tulajdonjogi védelmére, 

a szerzett jogok védelmére vagy a jogbiztonság követelményére utalva alkalmazza. Kardos Gábor – Christian 
Tomuschat kifejezését felhasználva – a „szatellita jogosítványok” alatt olyan, a jog érdemének érvényesü-
lését elősegítő jogosítványokat ért, amelyek segítik az anyajog megvalósulásának minél magasabb szintjét, 
és valamiféle megvalósítható állapot megteremtését írják elő. Így Kardos példaként hozza fel a munkához 
való jog érvényesülése kapcsán a mindenki számára hozzáférhető szakoktatáshoz való jogot, amelynek 
a megteremtése reális, pontosabban reálisabb elvárás lehet az állammal szemben. Kardos 2003e, 26., 145. 
Kardos által hivatkozott mű: Tomuschat 1990, 195.

963 Juhász 2015a, 9.
964 Juhász 2009a, 2585.
965 Balogh 2011, 310.
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Ezzel a megoldással úgy lehetett a szociális biztonsághoz való jog hatékony alkotmá-
nyos védelmét biztosítani, hogy közben az Alkotmánybíróság mégsem kényszerült a 70/E. § 
szerinti, a szociális biztonság alkotmányi tételéhez kapcsolódó alanyi jogok kibontására.966

A Bokros-csomag szociális tárgyú rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgálva tehát 
a szociális biztonság értelmezése terén rendkívül megosztott testület a 70/E. § értelmezését 
mellőzve a jogbiztonság és a szerzett jogok védelmére hivatkozva hozta meg döntését.967 
A szerzett jogok védelmének elvi alapja, azaz a jogbiztonság követelménye ugyanis a szo-
ciális ellátási rendszerek stabilitása szempontjából is fontos jelentőségű.968 A szerzett jogok 
védelme éppen a szociális jogokkal, konkrétabban a társadalombiztosítás által nyújtott 
szolgáltatások csökkentésével összefüggésben jelent meg az Alkotmánybíróság gyakorlatá-
ban, védelmük a jogállamiság legfontosabb elemét képező jogbiztonság alapján áll fenn.969

A szerzett jogok védelmének elvi alapját tehát a jogbiztonság970 adja, amely „meg-
követeli a megszerzett jogok védelmét, a teljesedésbe ment vagy egyébként véglegesen le-
zárt jogviszonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban keletkezett, tartós jogviszonyok 
megváltoztathatóságának alkotmányos szabályokkal való korlátozását”.971 Ez a szabályként 
érvényesülő, de nem abszolút szabály (azaz kivételt engedő szabályról van szó) mint jogelv 
a lezárt jogviszonyokon túl mind a szociális rendszerekből fakadó egyes (ellátásokhoz fű-
ződő) jogokra, mind a már megszerzett, határozott időre vonatkozó adókedvezményekre, 
továbbképzési kötelezettségekre, különböző vásárolt jogokra vonatkozik.972

Az alaphatározatot, a 43/1995. (VI. 30.) AB határozatot973 különvélemény nélkül fo-
gadták el, aminek – Klicsu László szerint – éppen ez volt az oka, hogy tudniillik nem a szo-
ciális biztonsághoz való jog, hanem a jogállam, a jogbiztonság, a tulajdonvédelem adott 
alapot szociális szempontok érvényesítésére, vagyis a szociális védelmet nem a szociális 
biztonsághoz való jog adta, hanem az Alkotmány más szabályai.974 A határozatok mégis-
csak a Bokros-csomag tartalmával, vagyis a szociális ellátások elvonásának alkotmányos 
módjával és mértékével foglalkoztak.975 Az „elvi megalapozást” a tulajdoni elmélet alkal-
mazása jelentette „a tulajdonhoz hasonló funkciót ellátó” társadalombiztosítási igények-
re.976 A különbséget az jelenti, hogy nem az a kérdés, hogy az Alkotmány 70/E. §-a  alapján 
„mi jár”, hanem az, hogy a már élvezett szolgáltatások mennyire korlátozhatók.977 Klicsu 
szerint a döntésekből kiderül, hogy a jogállamnak, a jogbiztonságnak is van szociális tar-
talma, és a jelző nélküli jogállam is közvetíthet szociális értéket.978 Az a kérdés vitatott, 
hogy egyes társadalombiztosítási szolgáltatások, vagy a másik oldalról nézve a személyek 

966 Balogh 2005, 364–365.
967 44/1995. (VI. 30.) AB határozat; Juhász 2009b, 313., 11. lj.
968 Papp 2012, 274.
969 Papp 2012, 274.
970 731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 805.
971 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 81.
972 Patyi 2014, 32.
973 ABH 1995, 188.
974 Klicsu 2012, 109., 112.
975 Klicsu 2012, 109., 112.
976 Klicsu 2012, 109., 112.
977 Klicsu 2012, 109., 112.
978 Klicsu 2012, 109., 112.
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közjogi követelései milyen mértékben esnek tulajdonhoz való jog alapjogi védelme alá, il-
letve oda tartoznak-e egyáltalán.979

Összegezve tehát ez azt jelenti, hogy a szociális jogokat nemcsak az alkotmányokban 
e körben konkrétan megjelölt jogok (szabályok) védik, hanem a jogbiztonság elve és a tu-
lajdonhoz való jog is olyan alkotmányos elv, amely a szociális biztonság megvalósítását 
szolgálja.980 A jogállamiság (különösen ha szociális jogállamról van szó), a jogbiztonság 
(azon belül a szerzett jogok védelme), de a tulajdonhoz való jog is (például a társadalom-
biztosítás által nyújtott úgynevezett közjogi várományok körében) bekapcsolódhat az olyan 
jellegű juttatások védelmébe, amelyek adott esetben a második generációs jogokból is kö-
vetkezhetnek.981

1.1.1.2.2.1. A létminimumhoz való jog

Új korszakot jelentett – változatlan alkotmányszöveg mellett – a Bokros-csomag kapcsán 
hozott 13 határozat.982 A határozatok azért jelentősek, mert a szociális biztonsághoz való 
jogról itt foglalja össze az Alkotmánybíróság a legteljesebben nézeteit, s itt foglalkozik 
a legrészletesebben korlátozhatóságuk módszerével is.983

A változás a korábbi alkotmánybírósági gyakorlathoz képest egyrészt oldódásnak 
tekinthető azzal, hogy a szociális biztonsághoz való jog megítélésekor a megélhetési mi-
nimum biztosítását írta elő az Alkotmánybíróság.984 Vagyis a szociális biztonsághoz való 
jogból – a 26/1993. (IV. 29.) AB határozat által – levezetett, a társadalombiztosítási rendszer 
létrehozásának és életben tartásának állami kötelezettsége mellett az Alkotmánybíróság 
a szociális biztonsághoz való jogból levezetett egy másik fontos minimumkövetelményt: 
a létminimumhoz való jogot.985

Sólyom László a 31/1990. (XII. 18.) AB határozat párhuzamos véleményében még úgy 
foglalt állást, hogy a szociális gondoskodásnak semmilyen mértékét és semmilyen ismérvét 
az Alkotmány nem állapítja meg, mindezek megállapítása és megvalósítása a törvényhozás 
és a kormány felelőssége és kötelessége. Az Alkotmány nem garantálja a létminimumot 
sem, az egyetlen nevesített állami feladat az öregek, munkanélküliek és más megnevezett 
rétegek megélhetéséhez szükséges ellátás biztosítása.

Az Alkotmánybíróság 43/1995. (VI. 30.) AB határozata a szociális ellátások mértékének 
megváltoztatásával kapcsolatban általánosságban úgy foglalt állást, hogy „az elvonások foly-
tán a szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet a 70/E. § szerint megkövetelhető 

979 Klicsu 2012, 109., 112.
980 Rab 2009, 290.
981 Balogh 2011, 310.
982 Klicsu 2012, 109., 112.
983 Klicsu 2012, 109., 113.
984 32/1998. (VI. 25.) AB határozat; hivatkozik rá Rab 2009, 290. Rab Henriett megjegyzi, hogy ennek a kérdésnek 

sem egységes az alkotmánybírósági megítélése, a szociális jogok körében az eltérő ellátások biztosításának 
egyes kérdéseit az Alkotmánybíróság eltérően ítéli meg, tudniillik a lakhatáshoz való jog megítélésekor pél-
dául a testület ezt a megélhetési minimumból nem tartja levezethetőnek. Lásd 42/2000. (XI. 8.) AB határozat; 
hivatkozik rá Rab 2009, 290.

985 Rab 2009, 290.
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minimális szint alá”,986 vagyis a szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet egy 
bizonyos minimális szint alá.987

Vörös Imre a határozat kapcsán rámutat arra, hogy annak – tárgyánál fogva – nem 
kellett szükségképpen figyelmet fordítania a két szociális rendszer közötti különbségek-
re.988 A mértéknek a tényállások szerinti differenciált voltára tekintettel ezt a megállapítást 
Vörös szerint akként kellene pontosítani, hogy a minimális szint, azaz a létminimum mint 
mérték alkotmányosságánál mérvadó szempont kizárólag a második oszlopnál: a szociális 
intézmények által nyújtott ellátás tekintetében jöhet számításba.989 A megélhetéshez szük-
séges ellátás ilyenkor valóban nem süllyedhet a létminimum alá, mivel ebben az esetben 
az intézményrendszer funkcióját veszti: az ellátás azok esetében, akik „létfenntartásukat 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási 
gondokkal küzdő személyek” [38/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 429, 431.], 
a puszta létfenntartáshoz szükséges minimumot sem biztosítja.990

Rab Henriett véleménye szerint a Bokros-csomag által indukált beadványhullám so-
rán az Alkotmánybíróság ismét mereven konzervatív álláspontot alakított ki.991 Megmaradt 
ugyanis a szociális biztonsághoz való jog fogalmilag minimumra szorítása mellett, egy 
olyan védhető álláspont megfogalmazásával, amely némiképpen a kérdés megítélését be is 
betonozta.992 Mindez legpregnánsabban a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat azon megállapí-
tásában mutatkozott meg, miszerint az állam az Alkotmány 70/E. §-ában megfogalmazott 
kötelezettségének eleget tesz, ha a szociális ellátás biztosítására megszervezi és működteti 
a társadalombiztosítás és a szociális támogatások rendszerét; ezen belül azonban a jogal-
kotó maga határozhatja meg, hogy milyen eszközökkel éri el társadalompolitikai céljait.993

A 77/1995. (XII. 21.) AB határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szo-
ciális biztonsághoz való jognak van alkotmányosan kötelező minimuma,994 amit sértene, ha 
a családi pótlékra ténylegesen rászorulókat a szabályozás csupán azért fosztaná meg ezek-
től a jogosultságoktól, mert tulajdonosai valamely ingatlannak vagy személygépkocsinak, 
amely azonban az adott körülmények között nem értékesíthető.995

Önkényes, a jogbiztonságot sértő jellege miatt az Alkotmánybíróság alkotmányelle-
nesnek nyilvánította azt a szabályt, amely szerint a családi jövedelem csökkenése esetén hat 
hónapig kell várni arra, hogy egy rendkívüli eljárás során megállapítsák a családi pótlékra 
való jogosultságot.996 Anélkül, hogy magát a dolog érdemét, az átalakítás lehetőségét vitatta 
volna, az Alkotmánybíróság a jogbiztonságot veszélyeztető, önkényes eljárásnak minősítette 
azt a módot, ahogyan a családi pótlékot alanyi jogon járó ellátásból rászorultsági elven járó 

986 ABH 1995, 188, 192.
987 Rab 2009, 290.
988 Vörös 2001, 62.
989 Vörös 2001, 62.
990 Vörös 2001, 62.
991 Rab 2009, 290.
992 Rab 2009, 290.
993 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 191–192., hivatkozik rá Rab 2009, 290.
994 Kardos 1996, 27. Ügyszám: 455/B/1995. Kardos Gábor tanulmányában még erre az ügyszámra hivatkozik.
995 Kardos 1996, 27.
996 Kardos 1996, 27.
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szolgáltatássá minősítették, és amely nem hagyott elég időt az új helyzethez való alkalmaz-
kodásra, illetve nem vette figyelembe a korábbi rendszerből eredő, legitim elvárásokat.997

A 77/1995. (XII. 21.) AB határozat a szolgáltatás-ellenszolgáltatás elve alapján létrejövő 
táppénzjogok szűkítése kapcsán kimondta, hogy a törvényi beavatkozás kirívóan arány-
talan, mert a betegbiztosítottak összességét tekintve az úgynevezett keresőképtelenségi 
„táppénzjog” több mint háromnegyedének az elvonásával jár.998 Arra is rámutatott, hogy 
a körülmények alapvető megváltozása alapján a törvény csökkentheti a társadalombizto-
sítás szolgáltatásait, de a garantált táppénzszolgáltatások 50 százaléka alá, ténylegesen 75 
százalékos mértékben való csökkentése sérti a társadalombiztosításhoz való jogot, mert 
magát a rendszert építi le.999

Az Alkotmánybíróság ugyanebben a határozatban elutasította azokat az indítványokat, 
amelyek az egyes egészségbiztosítási szolgáltatások ingyenessége elvonásának alkotmány-
ellenességére vonatkoztak.1000 Megállapította, hogy az Alkotmány 70/E. szakasza nem ga-
rantálja az egészségügyi szolgáltatások minden lehetséges előfordulására való kiterjedtségét, 
és rámutatott, hogy az elvonás mértéke a még fedezett egészségügyi szolgáltatásokhoz 
képest nem kihívóan aránytalan, nem okoz „felén túli” sérelmet.1001

1.1.1.2.2.2. Az 1994–1998 közötti alkotmányozás

Az 1994-es  parlamenti választásokat követően politikai döntés született egy új alkotmány 
megalkotásáról. Ma már ugyan tudjuk, hogy ez az alkotmányozási kísérlet végül nem járt 
sikerrel, ám érdemes mégis felidézni ezt az időszakot, már csak azért is, mert az alkotmá-
nyozás a szociális jogok szabályozásával kapcsolatos vitákat is új dimenzióba helyezte.1002 
Ahogy arra Czúcz Ottó rámutat, ebben az új helyzetben felmerülő kérdések megválaszo-
lásához már nem volt elegendő, egy a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyok 
között is működőképes – és a meglévő alkotmányos szabályoknak is megfelelő – szociális 
jogi intézményi struktúra kialakítására javaslatokat megfogalmazni, hanem arra is választ 
kellett keresni, hogy miként alakítsák ki azokat az új kereteket, amelyek között a jövőbeni 
szociális rendszer elhelyezkedik.1003

Az új alkotmány kidolgozására irányuló előkészületek során amellett, hogy a gazda-
sági, szociális és kulturális szolgáltatási jogok kihagyása is felmerült, vita tárgyát képezte, 
hogy ezek a jogok milyen megfogalmazásban kerüljenek be az alkotmányba.1004

Az 1994–98-as  alkotmányozás időszakában a magyar alkotmányjogi jogirodalom-
ban megjelentek azok az általános érvek és ellenérvek a szociális jogok indokoltságával 
kapcsolatban, amelyeket már korábban ismertettünk,1005 így különösen a már ismertetett 

997 Kardos 1996, 27.
998 Kardos 1996, 27–28.
999 Kardos 1996, 28.
1000 Kardos 1996, 28.
1001 Kardos 1996, 28.
1002 Czúcz 1996, 178.
1003 Czúcz 1996, 178.
1004 Kardos 1996, 25.
1005 Lásd az I. rész 3. fejezetet (Az alkotmányos védelem problematikája).
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Juhász–Sajó-vita. Ezért itt most csak azokat az érveket ismertetjük, amelyek kifejezetten 
a 89-es  alkotmány szövegével, annak hiányosságaival, az alkotmánybírósági gyakorlatban 
kialakult értelmezésének kritikáival kapcsolatosak, annak a változásaira irányuló javaslatok 
(tehát nem általánosságban a szociális jogok alkotmányba foglalásáról szólnak).

Ami az újraszabályozás koncepcióját illeti, Kardos Gábor 1996-os  tanulmányában 
többféle megoldást is elképzelhetőnek tartott.1006

Egy lehetséges megoldásként vetette fel, hogy az új magyar Alkotmány – a portugálhoz 
hasonlóan – a gazdasági, szociális és kulturális jogokat illetően mondja ki, hogy az állam 
kötelezettsége abban áll, hogy elősegítse e jogok érvényesülését a fokozatos gazdasági 
és a társadalmi átalakulás útján.1007

Ezzel megszűnne ezeknek a jogoknak a közvetlenül kikényszeríthető jellege.1008 Ennek 
a megoldásnak együtt kellene járnia a gazdasági, szociális és kulturális jogok elkülönülésével 
a polgári és politikai jogoktól.1009

Eltérő megoldásként kínálkozik annak a kimondása, hogy ezek a jogok csupán a rájuk 
vonatkozó végrehajtási szabályok tekintetében tehetők bírói eljárás tárgyává, és lényeges 
tartalmukat – szemben a polgári és politikai jogokkal – törvény, sőt egyéb jogszabály is 
megszabhatja.1010

A harmadik megoldási mód lehetne a gazdasági, szociális, kulturális jogok bizony-
talan tartalmú állami kötelezettségként (az állam elősegíti, elismeri, támogatja stb.) való 
megfogalmazása, amelyet kiegészítenének szubjektív jogokként az adott jog alacsonyabb 
jogszabályok alapján, bírói úton kikényszeríthető szatellita jogai.1011

E harmadik megoldási mód alfaja az a megoldás, amely az adott gazdasági vagy szo-
ciális jogot kifejezetten célként jelöli meg, amelynek megvalósítása érdekében az állam 
konkrét kötelezettségeket vállal. Ilyen az Európai Szociális Charta II. fejezetének szabá-
lyozási módja.1012

A 3. cikk például a biztonságos és egészséges munkakörülményekhez való jog tény-
leges gyakorlása szándékával állami kötelezettséget mond ki a biztonsági és egészségügyi 
szabályok kibocsátására, végrehajtásuk ellenőrzésére, az alkalmazókkal és az alkalmazot-
takkal a biztonsági körülmények javítását elősegítő konzultációra.1013

A munkához való jog bizonyos mértékig eltérő jellegű, a megfelelő „munka” piaci 
beszerezhetősége csupán közvetetten vezethető vissza a jogosult anyagi körülményeire: 
jó anyagi körülmények, magas képzettség, jó álláshoz való hozzájutás.1014 Emellett pedig 
a magántulajdonra épülő piacgazdaságban bizonyos mértékű munkanélküliség a legjobb 
esetben is szükségszerű, így az, hogy az a társadalmilag elfogadható mértékűre szoruljon 
vissza, a piacgazdaság esetén is csupán az államtól remélhető.1015

1006 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1007 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1008 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1009 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1010 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1011 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1012 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1013 Kardos 1996, 31., 3. lj.
1014 Kardos 1996, 21.
1015 Kardos 1996, 21.
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1.1.1.2.3. A minimumhatározatoktól az Alaptörvény hatálybalépéséig

A szociális biztonsághoz tartozó területeken az 1995-től  kibontakozó lendület három-négy 
év múltával alábbhagyott.1016 A már megnyitott – mint feljebb láttuk, bizonyos körben alap-
jogvédelmet is biztosító – kapuk (további értelmezések, alkalmazások hiányában) csendben 
becsukódtak.1017 A kormányzat „tanult a korábbi leckéből, és kínosan ügyelt a követelmények 
betartására”.1018 Ezáltal a jogbiztonság és a tulajdonvédelem szempontjai az 1990-es  évek 
végén az ítélkezési gyakorlatban már nem jelentek meg hangsúlyosan.1019 Amint arra Ba-
logh Zsolt 2005-ben  felhívta a figyelmet, „a társadalombiztosítás terén a tulajdonvédelmi 
szempontok utoljára 1999-ben  kaptak hangsúlyt”,1020 míg „az 1995-ös  döntéssorozat másik 
fő eleme – a jogbiztonság útján érvényesített szerzett jogok védelmének elve – a későbbiek-
ben hangsúlytalan maradt”.1021

1998 azonban újabb változást hozott a szociális biztonság értelmezésében,1022 a 70/E. § 
alkotmánybírósági értelmezése újabb fordulatot vett. Ezt az újabb fordulatot a 32/1998. 
(VI. 25.) AB határozat jelentette, amely nemcsak a szociális jogok, hanem az emberi mél-
tósághoz való jog szempontjából is fordulatot jelentett.1023

Az új értelmezés lényegét a testület a 32/1998. (VI. 25.) AB határozatban egy mon-
datban a következőképpen foglalta össze, méghozzá a rendelkező részben: „a szociális biz-
tonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó megélhetési minimum 
állam általi garantálását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való 
jog megvalósulásához”.1024

A 32/1998. (VI. 25.) AB határozat tehát a szociális ellátásnak egy bizonyos minimumát 
az emberi méltósághoz való jog részeként fogta fel.1025

A jogirodalomban Sári János helyeselte, hogy az Alkotmánybíróság az általános sze-
mélyiségi jog autonómiájából kiindulva az emberi méltósághoz való jogot kiterjesztette 
az ember szociális helyzetére.1026

Balogh Zsolt szerint ezzel az értelmezés iránya visszatért a kiindulópontra: a minimumok 
biztosításának kötelezettségére, hozzátéve, hogy annak immár tartalmi kibontásával együtt. 
A határozatban tehát fontos új elemként megjelent az ellátási minimumok tartalmára utaló 
mondat is.1027 Ennek Balogh szerint az a hozadéka, hogy elvben elismeri, hogy az emberi 
méltóság megvalósulásához az anyagi létfeltételek egy bizonyos szintje elengedhetetlen.1028 
Balogh ugyanakkor szkepticizmusának ad hangot amiatt, hogy az alkotmányvédelem absztrakt 

1016 Balogh 2005, 366.
1017 Balogh 2005, 366.
1018 Juhász 2015a, 10.
1019 Juhász 2009a, 2585.
1020 Lásd 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325. Idézi Balogh 2005, 366.
1021 Balogh 2005, 366., idézi Juhász 2009a, 2585.
1022 Klicsu 2012, 109., 113.
1023 Sári–Somody 2008, 272.
1024 ABH 1998, 251, 254.; Sonnevend 2000, 362., idézi Juhász 2015a, 10.
1025 Sári–Somody 2008, 272.
1026 Sári 2011, 16–22., 19.
1027 Balogh 2005, 366., idézi Juhász 2015a, 10.
1028 Balogh 2005, 366.
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szintjén nem lehet pontosan meghatározni, így számonkérni sem, hogy mi az a minimum, 
amely „elengedhetetlen” (illetve mennyiséggel mérni az alkotmányvédelem terén nehéz).1029

Juhász Gábor szerint a 32/1998. (VI. 25.) AB határozattal az értelmezés iránya a szo-
ciális biztonsághoz való jognak alanyi jogként való elismerése felé mozdult, bár, ahogyan 
Sonnevend Pál megjegyzi, nem volt egyértelmű, hogy „egy alkotmányban garantált szo-
ciális jogból, vagy pedig ennek a szociális jognak és egy klasszikus alapjognak [az emberi 
méltósághoz való jognak] az együttes értelmezéséből fakad-e a levezetett szubjektív jog”.1030

Az Alkotmánybíróság 32/1998. (VI. 25.) AB határozata az azt megelőző határozatokhoz 
képest két jelentős új elemet tartalmaz: a szociális ellátás minimális szintjére való utalást, 
illetve annak összekötését az emberi méltósággal.1031

Szigeti Péter mutat rá arra, hogy a magyar jogirodalomban Juhász Gábor 1996-ban  
újszerű értelmezését adta a szociális biztonsághoz való jognak, amikor azt az emberi méltó-
sághoz való jog „anyajogához” kötötte, és ekként vezette le, tudniillik Juhásznál az emberként 
való létezés minőségéhez hozzátartozik a méltósággal való létezés.1032 Szigeti ugyanakkor 
ennek kritikáját fogalmazta meg, szerinte ugyanis „az etikailag pozitív töltésű, természet-
jogias érvelés nem mentes némi naiv filantropizmustól, amennyiben társadalmi formációk 
és történelem feletti természetjogot kínál fel a probléma megoldására. A jognak pedig nincs 
ilyen ereje. A természetjog persze a jognak egy szakadatlanul újratermelődő rétege, problé-
mája, de ez is csak az adott kor adott formációját igazoló, társadalmi cselekvéseit motiváló 
vagy éppen berendezkedését előkészítő szerepet tölthet be. Vagy állapotokat szentesít, vagy 
kritikai programot ad a fennállóval szemben a jogi objektiváció működésében. Antropoló-
giai szinten is úgy áll a dolog, hogy vagy individuális, egoista, az értelmes önzés jegyében 
racionálisan cselekvő lénnyel vetnek számot, vagy pedig inkább »zoón politikon«-nak, 
közösségi, szociális lénynek tételezik az egyént. Ezen az absztrakciós szinten is kétféle 
méltóság, mert kétféle emberkép van tehát. Az egyik a liberális, a másik a szocialista, kol-
lektivisztikus világnézetek axiómája.1033 Társadalomelméletileg sem problémátlan a helyzet, 
amennyiben az arisztokratikus-elitista nézetek is elfogadhatják a megélhetési minimumot, de 
a társadalom életében való érdemi (nem formális) részvétel lehetőségét biztosító minőséget 
aligha, amennyiben az elitek feladata éppen az, hogy kiválasszák a passzív, akaratgyenge 
és ezért vezetésre képtelen tömegek – polgárok, de nem állampolgárok (»citoyen«) – szá-
mára a követendő utat.”1034

Ugyan a 32/1998. (VI. 25.) AB határozat fő megállapítása a német alkotmánybíróság 
gyakorlatának elvi tételeire hajaz,1035 Szigeti gondolatmenetét követve az arisztokratikus-
elitista nézetek már nem fogadnák el a német alkotmánybíróság Hartz IV döntésben meg-
fogalmazott álláspontját, miszerint „a megélhetési minimumhoz való jog minden segítségre 
szoruló embernek biztosítja az anyagi előfeltételeket, amelyek elengedhetetlenek az ő fizikai 
létéhez és a politikai, társadalmi és kulturális életben való minimális részvételéhez”.1036

1029 Balogh 2005, 366.
1030 Sonnevend 2000, 360., idézi Juhász 2015a, 10.
1031 Sári–Somody 2008, 272.
1032 Juhász 1996, 34–35., idézi Szigeti 2001, 261.
1033 Szigeti e helyütt utal egy korábbi saját elemzésére: Szigeti 1998, 10–22.
1034 Szigeti 2001, 261.
1035 Lásd erről bővebben a Németországról szóló 1.3. alfejezetet, különösen a Hartz IV döntés ismertetését.
1036 BVerfGE 125, 175 rendelkező rész 1., hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 71. lj.
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Vörös Imre egy 2001-es  tanulmányában a szociális biztonság és az emberi méltóság 
kapcsolatáról úgy vélekedik, hogy különbséget kell tenni a szociális biztonsághoz való jogba 
foglalt megélhetéshez szükséges minimális ellátási szint mint mérték, másfelől az emberi 
méltósághoz való jog követelményrendszere által megfogalmazott szolgáltatási módozat 
között.1037 A szociális biztonsághoz való jog alapján az állami kötelezettségként nyújtandó 
ellátás mértéke nem lehet kisebb a megélhetéshez szükséges minimumnál, ám ettől különböző 
kérdés azonban az emberi méltósághoz való joggal való kapcsolat: az emberi méltósághoz 
való jog (például a szolgáltatás nyújtásának megalázó körülményei miatt) akkor is sérel-
met szenvedhet, ha a megélhetéshez szükséges mértéknél magasabb a nyújtott szolgáltatás. 
Vörös szerint ugyanis az emberi méltósághoz való jog ebben a kontextusban nem a mér-
téket fogalmazza meg (azt a szociális biztonsághoz való jog tartalmazza a megélhetéshez 
szükséges minimum rögzítésével), hanem a szolgáltatás nyújtásának „hogyan”-ját, módját.

A 32/1998. (VI. 25.) AB határozat másik fontos új eleme – a szociális biztonság és az em-
beri méltóság összekapcsolása mellett – az volt, hogy a határozat kísérletet tett az ellátási 
minimumok tartalmának meghatározására is.1038

Az Alkotmánybíróság ezzel új megközelítési lehetőségeket nyitott önmaga számára 
a szociális biztonságból fakadó részjogosultságok és a velük szemben álló állami kötele-
zettségek megítélése tekintetében.1039 Sonnevend arra hívja fel a figyelmet, hogy ezzel két új 
megközelítés alkalmazása vált lehetségessé: egy olyan, amikor a létminimumhoz való jog 
elismerése mellett az Alkotmánybíróság annak konkretizálását – a fogyasztási szükségletek 
figyelembevételének kötelezettsége mellett – átengedi a kormánynak, és egy másik, ami-
kor saját maga vállal szerepet annak eldöntésében, hogy mi képezi az emberhez méltó élet 
nélkülözhetetlen feltételeit.1040 Utóbbi esetben az Alkotmánybíróság álláspontja válhatott 
volna a törvényi szabályozás alkotmányos mércéjévé.1041 Az Alkotmány hatályban létének 
hátralévő ideje alatt ez a kérdés nem dőlt el végleg és egyértelműen.1042

Vörös Imre a 32/1998. AB határozat kapcsán rámutat arra, hogy az ügyben az indítvány 
tárgyát a szociális segély mértéke, nevezetesen az arra való jogosultság feltételei és összege 
képezte, az Alkotmánybíróság megállapítása nyilvánvalóan a szociális biztonsághoz való 
jog megvalósulásának második oszlopára, a szociális intézményrendszerre vonatkozik.1043 
Az alkotmánybírósági mérce ezzel a 70/E. § (1) bekezdésének elvontságából (megélhetéshez 
szükséges ellátás) konkréttá vált: a szociális intézményrendszer keretében nyújtandó ellátás 
a maga egészében nem süllyedhet az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához szükséges 
minimum alá. Ez az állami kötelezettség alkotmányosságának e tekintetbeni minimuma.1044

A 32/1998. (VI. 25.) AB határozatban a testület felfüggesztette eljárását, és a törvény-
alkotásban közreműködő szervektől várt vizsgálati eredmények alapján kívánta eldönteni, 
hogy a jogszabályi rendelkezések valóban biztosították-e a megélhetési minimumot.1045 

1037 Vörös 2001, 63. Kiemelés az eredetiben.
1038 Balogh 2005, 366., idézi Juhász 2009a, 2585.
1039 Juhász 2015a, 10.
1040 Sonnevend 2000, 362., idézi Juhász 2015a, 10.
1041 Juhász 2015a, 10.
1042 Juhász 2015a, 10.
1043 Vörös 2001, 63.
1044 Vörös 2001, 63.
1045 Juhász 2015a, 10.
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A határozat azt is kimondta, hogy az Alkotmánybíróság azért függesztette fel a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés b) pontja tárgyában folytatott 
eljárását, hogy a törvényalkotás előkészítésében közreműködő szervektől várt vizsgálati 
eredmények figyelembevételével eldönthesse: az aktív korú nem foglalkoztatott számára 
a törvény szerint járó rendszeres szociális segély minimális összege a szociális ellátások 
jelenlegi rendszerében az egyéb juttatásokkal együtt biztosítja-e – a rendelkező részben 
megfogalmazott alkotmányi követelménynek megfelelően – az emberi méltósághoz való jog 
megvalósulásához elengedhetetlen megélhetési minimumot.1046 Ebből Sári János és  Somody 
Bernadette szerint az is következik, hogy itt konkrét megélhetési minimum meghatározásáról 
volt (lett volna) szó, s ennek értelemszerűen egyenes következménye lett volna az ellátás 
alanyi jogon történő biztosítása; s ami az elsőként idézett határozatban említett egyéb ál-
lami kötelezettséget jelentette volna, az a megélhetési minimumon túl, illetve azon kívül 
lett volna érvényes.1047

Az ügyet lezáró alkotmánybírósági határozat végül csak majd egy évtizeddel később, 
2007-ben  született meg, amikorra a szociális törvénynek a panaszosok által kifogásolt ren-
delkezését többször módosította a jogalkotó.1048 E jogszabályváltozásokra tekintettel az Al-
kotmánybíróság úgy szüntette meg az eljárást, hogy érdemben nem foglalt állást arról, hogy 
teljesíti-e (teljesítette-e) az ellátórendszer a létminimum biztosításának követelményét.1049 
Ezt nehéz másként értelmezni, mint úgy, hogy az Alkotmánybíróság elhárította magától 
annak felelősségét, hogy alkotmányos mércékhez igazítottan megbecsülje az ellátórendszer 
teljesítményét.1050 Ehelyett megelégedett annak konstatálásával, hogy a rászorulók amellett, 
hogy a korábbinál némileg magasabb összegű alapellátást (rendszeres szociális segélyt) kap-
hattak, számos további „szociális ellátást és szolgáltatást vehetnek még igénybe (például 
lakásfenntartási támogatás, gáz- és távhőtámogatás, adósságkezelési szolgáltatás, közgyógy-
ellátás, gyógyszertámogatás, mozgáskorlátozotti kedvezmények, fogyatékossági támogatás, 
gyermekvédelmi támogatások stb.)”.1051 Ezzel az Alkotmánybíróság hallgatólagosan átengedte 
a kormánynak a megélhetési minimumot biztosító ellátások mércéjének meghatározását.1052 
Ugyanakkor a 32/1998. (VI. 25.) AB határozatra tekintettel az Alkotmány hatályban léte alatt 
mindvégig fennállt annak legalább az elvi lehetősége, hogy az Alkotmánybíróság érdemi 
kontrollra szánja el magát.1053 Ezt támasztja alá, hogy a szociális biztonsághoz való jogra 
hivatkozó beadványok megítélésekor a szociális jogok alanyi jogi jellegét tagadó és a sza-
tellitjogokat segítségül hívó megállapítások mellett a bíróság folyamatosan hivatkozott 
a 32/1998. (VI. 25.) AB határozatban meghatározott követelményre is.1054

A 32/1998. számú határozat nyomán kezdeményezte az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosa és a kisebbségi biztos az Alkotmány értelmezését azzal összefüggésben, 
hogy a szociális biztonsághoz való jog magában foglalja-e „a lakhatáshoz való jogot”. 

1046 Sári–Somody 2008, 272–273.
1047 Sári–Somody 2008, 273.
1048 Juhász 2015a, 10.
1049 28/2007. (V. 17.) AB végzés, hivatkozik rá: Juhász 2015a, 10., 12. lj.
1050 Juhász 2015a, 10–11.
1051 ABH 2007, 1035. Hasonló döntés született a végzésben hivatkozott 577/B/1997 AB határozatban is (ABK 

2006. július–augusztus, 569.), hivatkozik rá: Juhász 2015a, 10., 13. lj.
1052 Juhász 2015a, 11.
1053 Juhász 2015a, 11.
1054 Juhász 2015a, 11.
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Az indítványozók azt kifogásolták, hogy az Országgyűlés nem tett eleget az alkotmány 15., 
16., 17., valamint a 70/E. §-aiból fakadó jogalkotási kötelezettségének.1055 Az indítványozók 
szerint ugyanis sem a szociális ellátásokról, sem a társadalombiztosításról szóló törvényi 
rendelkezések „nem fedik le teljes egészében a hivatkozott alkotmányos rendelkezésekből 
az államra háruló szabályozási kötelezettségeket, hiszen – álláspontjuk szerint – a szociális 
biztonsághoz való alapjognak a hajlékhoz (lakáshoz) való jog nélkülözhetetlen részét képezi, 
mert annak hiányában egyetlen szociális intézkedés sem érheti el célját”.1056 Az indítvá-
nyozók szerint továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint 
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései sem 
határozzák meg a szociális gazdálkodással kapcsolatos állami feladatokat, valamint azok 
állami és önkormányzati szervek közötti megosztását.1057

Az Alkotmánybíróság az indítvány alapján született 42/2000. (XI. 8.) AB határozat 
rendelkező részében az Alkotmány 70/E. § értelmezése alapján a következőket állapította 
meg. A testület részben megismételte a 32/1998. AB határozat azon kitételét, miszerint 
az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti szociális biztonsághoz való jog a szociális el-
látások összessége által nyújtandó megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza.

Ugyanakkor ehhez hozzátette azt is, hogy: „A megélhetési minimum garantálásából 
konkrétan meghatározott részjogok, – így a »lakhatáshoz való jog« – mint alkotmányos 
alapjogok nem vezethetők le. E tekintetben az állam kötelezettsége és ebből következően 
a felelőssége nem állapítható meg. Az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján az állam a pol-
gárok megélhetéshez szükséges ellátásra való jogának realizálása érdekében társadalom-
biztosítási és szociális intézményi rendszert köteles létrehozni, fenntartani és működtetni. 
A megélhetési minimumot biztosító szociális ellátások rendszerének kialakításakor alapvető 
alkotmányi követelmény az emberi élet és méltóság védelme. Ennek megfelelően az állam 
köteles az emberi lét alapvető feltételeiről – így hajléktalanság esetén az emberi életet köz-
vetlenül fenyegető veszélyhelyzet elhárításához szállásról – gondoskodni.”

Takács Albert ebből azt a következtetést vonja le, hogy az Alkotmánybíróság nem fogal-
mazott meg konkrét ellátás nyújtására vonatkozó alapjogot, hanem – az élethez és az emberi 
méltósághoz való jog védelmében – állami kötelezettséget írt elő.1058 Az indokolás ezt – mutat 
rá Takács – a következőképpen foglalta össze:

„Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerinti megélhetési minimum alkotmányos 
alapkövetelményeként meghatározott emberi élethez és méltósághoz való jog védelmében 
az állam az emberi lét feltételeiről köteles gondoskodni. Ennek megfelelően az állam ellátási 
kötelezettsége a hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető  veszélyhelyzetben 
kiterjed a szállás biztosítására is. A szállás biztosítására irányuló állami kötelezettség nem 
azonos a »lakhatáshoz való jog« megteremtésével. A szállás biztosítására az állam abban 
az esetben köteles, ha a szállásnélküliség az emberi életet közvetlenül fenyegeti. Az állam 
tehát ebben a végső helyzetben köteles azokról gondoskodni, akik az emberi lét alapfeltételeit 
önerejükből nem tudják megteremteni.”

Takács Albert ebből azt állapítja meg, hogy a magyar alkotmánybírósági értelmezésben 
a szociális biztonság fogalma független attól, hogy az alkotmány 70/E. § (1) és (2)  bekezdése 

1055 Sári–Somody 2008, 273.
1056 Sári–Somody 2008, 273.
1057 Sári–Somody 2008, 273.
1058 Takács 2003, 815.
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alapján milyen ellátások illetik meg az állampolgárokat; a szociális biztonság fogalma 
alapvetően nem tartalmi elemekre, hanem az ellátás mértékére vonatkozik.1059 Funkciója 
az, hogy a szociális jogok közelebbről meg nem határozott – következésképpen esetleges 
terjedelmű és színvonalú – katalógusának egészétől követelje meg a minimális szociális 
biztonsági követelmények teljesítését.1060 Az Alkotmánybíróság eddigi ítéleteiből az tűnik 
ki, hogy a szociális biztonság alkotmányos joga voltaképpen független a jogszabályokban 
biztosított egyes szociális jogoktól. A szociális biztonság alkotmánybírósági értelmezéséből 
egyenesen következik, hogy az általa gyakorolt alkotmányossági felülvizsgálat nem terjed-
het ki az egyes szociális jogok szükségességének értékelésére és a szociális jogok alapján 
járó ellátások meghatározására.1061

Sári János és Somody Bernadette a 42/2000. AB határozat rendelkező részében fog-
laltakat úgy értékeli, hogy ez alapján a megélhetési minimum mint követelmény a nyugdíjra 
és más társadalombiztosítási juttatásokra, illetve a szociális ellátásokra is érvényesítendő, 
nem érvényesítendő azonban a lakáshoz való jogra.1062

Klicsu Lászó szerint a 32/1998. (VI. 25.) AB határozatban lefektetett megélhetési minimum 
a 42/2000. (XI. 8.) AB határozatban1063 kiegészült a hajlékhoz – de nem a lakhatáshoz – való 
joggal.1064 A konkrét ügyben ez azt jelentette, hogy az – emberi méltóság megvalósulását 
előmozdító – lakhatáshoz való jog biztosítása helyett az „állam ellátási kötelezettsége 
hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetben” a szállás 
biztosítására – értve ez alatt az emberi lét alapvető feltételeinek biztosítását – terjed ki.1065 
Az állampolgári, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 
indítványára a lakhatáshoz való jog tekintetében indult vizsgálat során az AB arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az Alkotmány 70/E. §-ában meghirdetett szociális biztonsághoz való 
jogból konkrét ellátás iránti részjogosultságok nem vezethetők le.1066 Az ezredforduló után 
született határozatok az 1998 előttiekhez visszanyúlva ezt a szűkítő értelmezést tükrözték.1067

A 42/2000. (XI. 8.) AB határozat indokolását is figyelembe véve Juhász Gábor meg-
állapítja, hogy a megélhetési minimum állam általi biztosítása a szociális biztonsághoz 
való jog magjának tekinthető.1068 Abból, hogy a határozat szerint abban az esetben, ha az el-
látások szintje elmarad az AB által meghatározott minimális szinttől, akkor „a szociális 
biztonsághoz való jog érvényesüléséről nem lehet beszélni”, arra következtethetünk, hogy 
a szociális biztonsághoz való jog e magját megilleti az alkotmányos védelem.1069 Az ellátási 
minimum alkotmányos védelmi lehetőségének felvillantása mellett ugyanakkor tisztázatlan 
maradt az, hogy az állampolgároknak alanyi joguk van-e az ellátások e minimális szint-

1059 Takács 2003, 815.
1060 Takács 2003, 815.
1061 Takács 2003, 815.
1062 Sári–Somody 2008, 273.
1063 ABH 2000, 329.
1064 Klicsu 2012, 113.
1065 ABH 2000, 329, 334. Juhász 2009a, 2588–2589.
1066 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329, 335. Juhász 2009a, 2589.
1067 6/2002. (II. 28.) AB határozat, ABH 2002, 457, 460.; 59/2006. (X. 20.) AB határozat, ABH 2006, 661, 666–667. 

Juhász 2009a, 2589., 28. lj.
1068 Juhász 2009a, 2586.
1069 ABH 2000, 329, 334., idézi Juhász 2009a, 2586.
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jére.1070 Az AB hallgatása, vagyis az ellátások minimális szintjére való alanyi jogosultság 
közvetlen elismerésének hiánya Juhász Gábor véleménye szerint elutasításnak minősül.1071 

Ebből Juhász szerint az következik, hogy a szociális biztonsághoz való jog értelmezését 
az új megközelítés sem változtatta meg érdemben: a gyakorlatban az továbbra is csupán 
állami kötelezettségnek minősül.

Érdemes még kitérni arra, hogy a szociális biztonsághoz való jog mértékét vizsgáló 
alkotmánybírósági határozatok a „szociális ellátások összessége által nyújtott megélhe-
tési minimumról” szólnak.1072 Az 59/2006. (X. 20.) AB határozat szerint „[a]z Alkotmány 
70/E. §-ának  (1) bekezdésével az egyes ellátási formák tekintetében jelentkező eltérések 
mindaddig nem ellentétesek, amíg az eltérő formák rendszere révén megvalósul a szociális 
biztonsághoz való jog”. Vagyis abban az esetben, ha egy széles társadalmi réteg maradna 
ellátás nélkül, akkor az ellátórendszer úgy összességében lenne alkotmányellenes, ezáltal 
pedig jogalkotási kötelezettsége keletkezne az államnak.1073 Tehát az alapnyugdíj vagy vala-
milyen nyugdíj jellegű segély bevezetésére ebben az esetben is kötelezettség keletkezne.1074

Az Alkotmánybíróságnak ezen joggyakorlata alapján nincs olyan értelmezés, amely-
nek segítségével az egyes konkrét ellátások minimális szintje meghatározható lenne.1075 
Erre egyetlen alkalommal és akkor is csak igen közvetett módon tett kísérletet az Alkot-
mánybíróság, amikor a – már idézett – 26/1993. (IV. 29.) AB határozatban leszögezte, 
hogy a vásárolt jogon járó nyugdíjak nominális értékének csökkentése nyilvánvalóan nem 
egyeztethető össze az Alkotmányban deklarált szociális biztonsághoz való joggal – de csak 
azért nem, mert az a társadalombiztosítási úton történő megvalósítás miatt ellentétes lenne 
a biztosítási elvvel.1076

Kivételnek tekinthető a 37/2011. (V. 10.) AB határozat, amely – igaz, nem a szociális 
biztonságot, hanem az emberi méltóságot értelmezve – arról rendelkezett, hogy az államnak 
„be kell avatkoznia, ha az egyén nem képes a maga számára az anyagi értelemben vett méltó 
életet biztosítani, és az anyagi létminimum alatt él, vagyis az emberi méltóságnak van egy 
ellátási igényt megalapozó funkciója is”.1077 A testület ebben a határozatban visszautalt arra 
a korábbi, 2009-es  megállapítására, miszerint az emberi méltóság védelme megköveteli azt, 
hogy az állam tartózkodjon olyan intézkedések törvénybe foglalásától, amelyek alkalma-
zása – a jogszabályi környezetből felismerhetően – súlyosan veszélyezteti a magánszemély 
és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését.1078

1070 Juhász 2009a, 2586.
1071 Jellemző, hogy a 32/1998. (VI. 25.) AB határozattal felfüggesztett eljárást megszüntető 28/2007. (V. 17.) 

AB végzés – noha az eljárás felfüggesztését annak vizsgálata indokolta, hogy az ellátások összessége bizto-
sítja-e az emberi méltósághoz való jog megvalósulását garantáló megélhetési minimumot – anélkül szüntette 
meg az eljárást, hogy érdemben vizsgálta volna a megélhetési minimum tényleges biztosítását (ABH 1998, 
251.). Az AB az alkotmányossági követelményt teljesítettnek tekintette pusztán azáltal, hogy egyes segély-
fajták párhuzamosan is igényelhetők (ABH 2007, 1031, 1035.). Juhász 2009a, 2586., 22. lj.

1072 Juhász 2009a, 2589.
1073 Rab 2012, 175.
1074 Rab 2012, 175.
1075 Juhász 2009a, 2589.
1076 ABH 1993, 196, 203., idézi Juhász 2009a, 2589.
1077 ABH 2011, 225, 235.; megerősítve: 176/2011. (XII. 29.) AB határozat, ABH 2011, 622., hivatkozik rá: Klicsu 

2012, 113–114.
1078 37/2011. (V. 10.) AB határozat, ABH 2011, 225. A határozat e helyütt a 73/2009. (VII. 10.) AB határozat meg-

állapításaira utalt vissza (ABH 2009, 735, 741.) Hivatkozik rá: Borza 2017, 12., 11. lj.
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1.1.2. Az Alaptörvényen alapuló gyakorlat

1.1.2.1. „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.” – 
avagy a Nemzeti hitvallás szociális töltetű rendelkezése(i)

1.1.2.1.1. Bevezetés – A Nemzeti hitvallás jelentősége

Az alkotmányok – és általában a jogszabályok – preambulumainak jelentőségéről megoszla-
nak az álláspontok, a preambulumoknak a különböző fokú normativitás mintegy immanens 
vonása.1079 Ebből következően egy preambulum szövegének lehet akár a jogalkotói aktus 
egészével egyező normatív jelentősége, de a preambulumban jelen lehetnek történeti ele-
mek, a szabályozás célját, további elveit rögzítő – gyakran értéktartalommal bíró – tételek 
is, illetve az alkotmányok preambulumai az egyes alkotmányi rendelkezések értelmezésénél 
is szerepet játszhatnak.1080

Mindez az Alaptörvény preambulumára, a Nemzeti hitvallásra is rávetíthető, hiszen 
a szöveget végigolvasva bőven találkozunk benne például történeti elemekkel. Jelen mo-
nográfia – témájából adódóan – nem lehet hivatott a Nemzeti hitvallás valamennyi ren-
delkezésének általános áttekintésére,1081 csupán a szegények és elesettek megsegítésének 
kötelességére vonatkozó fordulatra – valamint az ezzel szerves rendszerkapcsolatban álló 
szociális töltetű fordulatokra, illetve rendelkezésekre – igyekszik fókuszálni. Ugyanakkor 
egy rövid gondolat erejéig már itt a bevezető részben érdemesnek tartom tisztázni azt, hogy 
mi is a saját álláspontom az itt elemzett fordulat jelentőségéről, vagyis mi várható a Nemzeti 
hitvallás mint preambulum szociális töltetű rendelkezéseinek vizsgálatától.

Álláspontom szerint az itt elemzett fordulat esetében nem egy – a jogalkotói aktus 
egészével egyező – normatív rendelkezésről van szó,1082 hanem az Alaptörvény R) cikk 
(3) bekezdése1083 alapján „csupán” egy „értelmezési keretről”, illetve – Trócsányi László 
találó megfogalmazásával élve – „értelmezési segédletről”.1084

Ugyanakkor a Nemzeti hitvallásnak az R) cikk (3) bekezdése általi kiemelése – meg-
ítélésem szerint – azt is jelenti, hogy az Alaptörvény értelmezésénél – a többi jogértelmezési 
módszerhez képest1085 – elsőbbsége kell legyen a Nemzeti hitvallásban foglaltaknak (vagyis 
jelen esetben az elesettek és a szegények megsegítése kötelességének).

Ugyanakkor a Nemzeti hitvallás fordulatai álláspontom szerint jogalkotási kötele-
zettséget még önmagában nem, csak az Alaptörvény további, becikkelyezett rendelkezései 
alapján, azokkal együttesen értelmezve keletkeztetnek. A Nemzeti hitvallás itt elemzett 
fordulatának tehát csak a jogértelmezés során lehet jogi relevanciája. Ez azt jelenti, hogy 
ennek a felhasználása eleve kizárt abban az esetben, amikor az Alkotmánybíróságnak 

1079 Varga 1970, 261., idézi Vörös 2011, 1., 5. lj.
1080 Varga 1970, 265–275., 286–290., idézi Vörös 2011, 1., 6–7. lj.
1081 Erről átfogóan lásd Patyi 2019.
1082 Kiss László alkotmánybíró egy különvéleményében is elhatárolja egymástól a Nemzeti hitvallás megsegítési kö-

telezettségről szóló fordulatát mint az Alaptörvény „önmeghatározást magában foglaló” mondatát az Alaptörvény 
„normatív rendelkezéseitől”. Lásd Kiss László különvéleménye a 3023/2015. (II. 9.) AB határozathoz, [46].

1083 Az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdése szerint: „Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt 
Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.”

1084 Trócsányi 2014, 62.
1085 A jogértelmezési módszerekről lásd Tóth J. Z. 2012a, 193–208.; Tóth J. Z. 2015; Tóth J. Z. 2012b, 93–109.
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olyan alaptörvényi normákat kell alkalmaznia, amelyek eltérő jogértelmezést nem engedő 
előírást tartalmaznak. Az Alaptörvény normatív rendelkezéseinek a Nemzeti hitvallással 
összhangban történő értelmezése semmiképp nem vezethet a normaszöveggel ellentétes ér-
telmezésre, vagyis az a követelmény, hogy az Alaptörvényt a hitvallással összhangban kell 
értelmezni, az Alaptörvény többi rendelkezésének szövegével ellentétes értelmezést nem 
igazolhat. A Nemzeti hitvallás mint értelmezési keret tehát a jogalkalmazót (csak) annyiban 
köti, hogy az Alaptörvény rendelkezéseit kétség esetén úgy kell értelmezni, hogy annak 
eredménye a Nemzeti hitvallásban foglalt cél megvalósulását szolgálja, azt ne akadályozza.

1.1.2.1.2. Szociális töltetű rendelkezések a külföldi alkotmányok 
preambulumaiban

A szociális jogok alkotmányos szabályozásának nincs általánosnak nevezhető nemzetállami 
gyakorlata, számos országban például az alkotmány egyáltalán nem tartalmaz a szociális 
biztonságra vonatkozó rendelkezést (lásd például az Egyesült Államok).1086 A nyugat-euró-
pai alkotmányos demokráciák alkotmányaiban pedig a szociális államra, illetve a szociális 
jogállamra történő utalás nem gyakran fordul elő.1087 Ezzel szemben Kelet-Európa a politi-
kai rendszerváltás után – az 1990-es  évek elején – elfogadott új alkotmányaiban az állam 
gyakran szociális államként határozza meg önmagát.1088

Kifejezetten csak az alkotmányok preambulumait megvizsgálva alapvetően azt állapít-
hatjuk meg, hogy a kép itt is meglehetősen vegyes. Számos alkotmány preambuluma szinte 
semmilyen szociális jellegű utalást nem tartalmaz (például Franciaország, Németország, 
Olaszország, Portugália).1089 Amelyek viszont tartalmaznak szociális jellegű elemeket,1090 
ott egyrészt megfigyelhető az állam szociális jellegére történő utalás („szociális állam”, 
„szociális jogállam” vagy „szociális köztársaság” például Albánia, Bulgária, Francia-
ország1091 vagy Koszovó alkotmányaiban), vagy csak általánosságban a jólét biztosítására 

1086 Juhász 2009a, 2582.
1087 Takács 2003, 801.
1088 Takács 2003, 801.
1089 A megvizsgált 193 alkotmányból 109 alkotmány preambuluma egyáltalán nem tartalmaz semmilyen szo-

ciális jellegű utalást. Ebből Európában az Európai Unió 28 tagállamából 15 alkotmányának preambuluma 
nem tartalmaz szociális rendelkezést. Az Európai Unión kívüli 17 európai állam közül 11 nem tesz említést 
szociális jogokról a preambulumban. Afrikában 53 ország alkotmányából 31, míg Ázsia 46 országa közül 28 
nem tartalmaz szociális rendelkezéseket a preambulumban. Ausztráliában 14 országból 12 ország alkotmá-
nyában nincs szociális jellegű utalás. Észak-Amerika államai közül 1, Közép-Amerikában 4, Dél-Amerikában 
pedig 6 alkotmány preambuluma nem tartalmaz szociális rendelkezést.

1090 A vizsgált 193 ország alkotmányából 85 alkotmány preambuluma tartalmaz szociális rendelkezést. Ebből 
az Európai Unió tagállamai közül 13, az Európai Unión kívüli európai országok közül 6 alkotmány preambu-
lumában van szó szociális jogokról. Afrikában 53 vizsgált országból 22 ország, Ázsiában pedig a 46 országból 
18 ország alkotmányának preambuluma tartalmaz szociális jellegű utalást. Ausztráliában 14 országból mind-
össze 2 ország gondoskodott a bevezető részben a szociális jogok megemlítéséről. Észak-Amerika államai 
közül 2, Közép-Amerikában 16 ország, míg Dél-Amerikában 6 ország tartotta fontosnak a szociális jellegű 
utalást alkotmányaik preambulumában.

1091 Franciaország alkotmánya ugyan nem a preambulumában, de rögtön az 1. cikkében utal arra, hogy Francia-
ország oszthatatlan, világi, demokratikus és szociális köztársaság.
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való törekvés.1092 Ez utóbbi körében – a teljesség igénye nélkül, csupán néhány jellegzete-
sebbet kiemelve – utalhatunk Lettország alkotmányának preambulumára, amely az 1918. 
november 18-án  kikiáltott lett állam megalapításának egyik céljaként Lettország polgárai 
és minden egyén jólétének biztosítását jelöli meg. Az orosz alkotmány – nem túlságosan 
hosszú – preambuluma ugyancsak utal az ország jólétének és prosperitásának biztosítására 
való törekvésre. Az észt alkotmány preambuluma szerint az 1918. február 24-én  kikiáltott 
Észtország – egyebek közt – elkötelezettséget keletkeztet a jelen és jövő generációk között 
a társadalmi haladásukért és jólétükért. A spanyol alkotmány preambuluma pedig kife-
jezésre juttatja, hogy az alkotmányuk elfogadására – egyebek között – a spanyol nemzet 
jólétének előmozdítása érdekében került sor, kinyilvánítva egyúttal azon akaratukat is, 
hogy kulturális és gazdasági fejlődésük elősegítése által mindenki számára méltó életmódot 
biztosítsanak. Ezeken az országokon kívül a(z általános) jólétre történő utalás megtalálható 
még Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Oroszország, Macedónia, Törökország, sőt még 
az USA alkotmányának preambulumában is.

1.1.2.1.3. Szociális töltetű rendelkezések Magyarország korábbi kartális 
alkotmányainak preambulumaiban

1.1.2.1.3.1. Az 1946. évi I. tc. („kisalkotmány”) preambuluma –  
a nélkülözéstől mentes emberi élethez való jog

A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. tc., vagyis a köztársaságot kihirdető 
„kisalkotmány” a preambulumában a magyar alkotmánytörténet során először rögzítet-
te – méghozzá a természetjogi felfogás hatása alatt – az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elvét, amelyek között megtalálhatjuk – az állampolgárok természetes és elidegeníthetetlen 
jogaként – a nélkülözéstől mentes emberi élethez való jogot.1093 A preambulum szerint ezek-
től a jogoktól egyetlen állampolgár sem fosztható meg törvényes eljárás nélkül, és e jogokat 
a magyar állam valamennyi polgárának minden irányú megkülönböztetés nélkül, a demok-
ratikus államrend keretein belül, egyformán és egyenlő mértékben biztosítja.

1092 A vizsgált 193 ország alkotmányának angol fordításai alapján 23 preambuluma tartalmazza a well-being 
kifejezést és 20 alkotmány preambuluma a welfare kifejezést.

1093 A javaslat eredeti szövegében a „mentesség az elnyomatástól, félelemtől és nélkülözéstől” szavak szerepeltek, 
a Nemzetgyűlés alkotmányjogi és közjogi bizottsága azonban módosítást eszközölt a preambulum negyedik 
bekezdésében (is), ahol a „különösen” szó után – egyebek mellett – a „jog az elnyomatás-, félelem- és nél-
külözésmentes emberi élethez” szavakat vette fel, az eredeti szövegből pedig törölte a „mentesség az elnyo-
matástól, félelemtől és nélkülözéstől” szavakat. A végső szövegváltozat a törvényjavaslat előadója, Sulyok 
Dezső képviselő javaslatára került be, aki „nagyon csúnya germanizmusnak” tekintette „a jog az elnyomatás-, 
félelem- és nélkülözésmentes emberi élethez” kitételt, és ehelyett ajánlotta a „jog az elnyomatástól, félelemtől 
és nélkülözéstől mentes emberi élethez” kitételt. Elhangzott a Nemzetgyűlés 1946. január 31-i  ülésnapján, 
lásd Az 1945. évi november hó 29-ére  összehívott Nemzetgyűlés naplója. Hiteles kiadás I. kötet, 1–30. ülés 
(1945. XI. 29. – 1948. V. 9.), 343–344.
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Ennek a jognak – és a többi, preambulumban felsorolt jognak – az érvényesíthetősége 
terén azonban már a törvényjavaslat tárgyalása során1094 és a korabeli jogirodalomban1095 is 
merültek fel aggályok, konkrét tartalmára pedig semmiféle utalást nem találtam.1096 Ugyan 
e jogok büntetőjogi védelmére nézve született meg az 1946. évi X. törvénycikk, ám nem 
igazán ismert olyan bírósági ítélet, amelyben ennek alapján ítéltek volna is el bárkit.1097

Érdekes, hogy épp a nélkülözéstől mentes emberi élethez való jog volt az egyik azon 
gazdasági és szociális jogok közül, amelyet konkrétan nevesítettek a Közigazgatási Bíró-
ságot 1949-ben  „egy tollvonással”1098 eltörlő törvényjavaslat1099 országgyűlési vitája során.

A vita során ugyanis a Közigazgatási Bíróság eltörlésének egyik – meglehetősen 
álságos – magyarázataként merült fel a szociális és gazdasági jogok bírói úton történő ki-
kényszeríthetetlensége.1100 Ehhez képest a Közigazgatási Bíróság megszüntetésének tényleges 

1094 A Nemzetgyűlés naplójából kiderül, hogy a képviselők ugyan üdvözölték és helyeselték az állampolgári jogok 
törvénybe iktatását, de például Rajk László képviselő azt is hangsúlyozta, hogy a jogok puszta deklarációja, 
még ha az a legünnepélyesebb formában is történik, nem jelenti egyszersmind ezeknek a jogoknak a meg-
valósítását. Rajk első példaként épp a nélkülözéstől mentes élethez, az emberhez méltó megélhetéshez való 
jogot vette példaként, amelyet saját bevallása szerint is „sokkal könnyebb deklarálni, mint megvalósítani”. 
Elhangzott a Nemzetgyűlés 11. ülésén, 1946. január 30-án, lásd Az 1945. évi november hó 29-ére  összehívott 
Nemzetgyűlés naplója. Hiteles kiadás I. kötet, 1–30. ülés (1945. XI. 29. – 1948. V. 9.), 273–274. 

1095 Schweitzer Gábor – 1946. évi I. törvénycikkről írt – tanulmányából megtudhatjuk, hogy Beér János profesz-
szor már abban az időben felhívta a figyelmet arra, hogy az állampolgári jogok részletszabályait külön nor-
mák állapítják meg, jóllehet a legtöbb jogosultság tekintetében akkor még nem fogadtak el új, demokratikus 
jogszabályt; az állampolgári jogok formális biztosításával mindazonáltal a „népi demokrácia állama” nem 
elégedhet meg, hiszen az államnak arról is gondoskodnia kell, hogy az állampolgároknak lehetőségük legyen 
arra, hogy állampolgári jogaikkal teljes mértékben élhessenek is. Lásd Beér 1948, 23., 25., idézi Schweitzer 
2016.

1096 Az 1946. évi I. törvénycikkben deklarált szabadságjogok tételes ismertetését és az egyes alap- vagy sza-
badságjogok jogi tartalmát – a korabeli közjogi irodalomból – Szontagh Vilmos művéből olvashatjuk. (Lásd 
Szontagh 1947, 1–48., 29., idézi Schweitzer 2016) Ugyanakkor Szontagh professzor a Jog a munkához 
és méltó (nélkülözéstől mentes) emberi élethez cím alatt csupán a munkához való jogra utalt a következők 
szerint: „Ezen alapjog viszont azon rendelkezésekből folyik, melyek a közhatalom segítségével igyekeznek 
mindenkit munkaalkalomhoz juttatni és biztosítani a dolgozóknak a munkájukért megillető ellenértéket.”

1097 Zakariás Kinga a köztársasági törvény preambulumában kodifikált méltó emberi megélhetéshez való jogot 
úgy tekinti, mint az emberi méltóság fogalmának megjelenési formáját, hozzátéve azt is, hogy ennek a jognak 
az intézményes védelmére, tehát független bíróság jogvédelme alá helyezésére a gyakorlatban a rendszer-
váltásig nem került sor. Zakariás–Szirbik 2009, 1900.

1098 Vészy Mátyás képviselő szavait idézve. „Ehelyett sajnálattal olvastam ezt a törvényjavaslatot, amely olyan 
intézményt szüntet meg egy tollvonással, amely intézmény súlyát és jelentőségét mi, akik az emberi sza-
badság jogok tiszteletben tartásáért küzdünk és harcolunk, nem hagyhatjuk figyelmem kívül.” Elhangzott 
az országgyűlés 95. ülésén, 1949. január 13-án, lásd Az 1947. évi szeptember hó 16-ára  összehívott ország-
gyűlés naplója. Hiteles kiadás, Ötödik kötet, 91–113. ülés (1948. XII. 14. – 1949. IV. 12.), 195.

1099 Lásd az 1949. évi II. törvényt.
1100 A Közigazgatási Bíróság megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása során Tóth Endre képviselő 

a javaslat mellett elsősorban azzal érvelt, hogy „a szocialista társadalmi rend kialakulásával […] a szociális 
és gazdasági jogok kerülnek az élre”, viszont álláspontja szerint kérdéses, hogy ezzel a feladattal meg tud-e 
birkózni a polgári jogrend közigazgatási bírósága. Tóth szerint „naivitás lenne azt hinni, hogy a közigazgatási 
bíróság képes megbirkózni az államhatalommal, ha rendszeréből kifolyólag szemben áll az emberi jogokkal. 
Alig tehető fel, hogy közigazgatási úton lehetne panaszt érvényesíteni például a nélkülözéstől mentes emberi 
élet megsértése vagy a munkához való jog megsértése miatt.” (Kiemelés a szerzőtől.) Elhangzott az ország-
gyűlés 95. ülésén, 1949. január 13-án, lásd Az 1947. évi szeptember hó 16-ára  összehívott országgyűlés 
naplója. Hiteles kiadás, Ötödik kötet, 91–113. ülés (1948. XII. 14. – 1949. IV. 12.), 193.
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indoka – ahogy arra Patyi András professzor rámutat – sokkal inkább ennek ellenkezője, 
vagyis az alapjogi bíráskodás megteremtésének szándéka, az emberi jogoknak a tételes jogon 
túli érvényre juttatása volt, tudniillik a Bíróság 1947. február 17-én  megtartott teljes ülésén 
elfogadott „teljesülési megállapodás”1101 szerint a köztársasági államformáról szóló 1946. évi 
I. tc. bevezető részében felsorolt, az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait biztosító 
rendelkezésekkel ellentétes vagy összhangban nem álló rendelkezést tartalmazó jogszabá-
lyokat nem fogja alkalmazni, helyette az említett törvényi rendelkezések az irányadóak.1102

Mindebből a szociális jogok alkotmányi szabályozására vonatkozóan is levonható 
az az általános tanulság,1103 hogy azért nem szabad puszta deklarációkkal, díszelemekkel, 
kikényszeríthetetlen ígéretekkel kecsegtető „jogokkal” teleírni egy alkotmányt, mert az akár 
könnyen alá is áshatja az – a valódi, megfelelően kikényszeríthető alapjogok érvényesülését 
egyébként megfelelően biztosító – alapjogvédő szervekbe vetett közbizalmat.

1.1.2.1.3.2. A Magyar Népköztársaság 1949. évi alkotmányának preambuluma(i)

A Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény preambulumának ki-
hirdetéskori szövege nem, ám az 1972. évi I. törvénnyel módosított és egységes szerkezetben 
kihirdetett szövege – amely szokatlan módon a preambulum szövegét is átírta – a módosí-
tott preambulumában egy rövid félmondatban utalt arra, hogy az államhatalom – egyebek 
mellett – a nép jólétét szolgálja.

1.1.2.1.3.3. A rendszerváltó alkotmány preambuluma

Az 1949. évi alkotmány preambuluma az 1989. évi XXXI. törvénnyel végrehajtott alkot-
mányreform eredményeképpen kimondta, hogy a többpártrendszert, a parlamenti demok-
ráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet 
elősegítése érdekében született meg a módosított alkotmány. A preambulumban megjelenő 
„szociális piacgazdaság” fogalmával, kialakulásával kapcsolatos és az Alkotmánybíróság 
gyakorlatában felmerülő értelmezési vitákat már korábban ismertettem, így ennek meg-
ismétlésétől itt eltekintek.1104

1101 A Közigazgatási Bíróság állásfoglalása az emberi jogok védelmében. Pénzügy és Közigazgatás, 1947. 96–97., 
idézi Patyi 2011a, 99., 29. lj.

1102 Patyi 2011a, 98–99. A Közigazgatási Bíróság 1949-ben  történő megszüntetését követően közel negyven év-
vel, 1987-ben  Vörös Imre vetette fel elsőként ismét ennek a kérdését, számonkérte a Közigazgatási Bíróság 
megszüntetését, és követelte annak helyreállítását – az akkori időkben nem kis kockázatot vállalva ezzel. 
Lásd Vörös 1987, 1.

1103 A szociális jogok alkotmányba foglalásának szükségességéről és indokoltságáról lásd egyebek mellett:  Balogh 
2006, 25.; Farkas 2011, 81., 84.; Juhász 1996, 29., 38.; Juhász 2009b, 309.; Juhász 2009a, 2581.; Kardos 
2003e, 36.; Kiss Gy. 2010, 69., 119.; Sajó 1997, 70.; Sári 1997, 220.; Szigeti 2001, 260.

1104 Lásd e fejezet 1.1.1.1. pontját.
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1.1.2.1.4. Az Alaptörvény Nemzeti hitvallásának szociális töltetű rendelkezései

Ebben a részben azokat a hitvallásbeli fordulatokat vizsgálom, amelyek a Nemzeti hitvallás 
elemzésekor a szociális kérdésekkel összefüggésben előtérbe kerülhetnek.

1.1.2.1.4.1. „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

A szolidaritás eszméje – mint a közösségi értékek egyik saját fajtája – egy évezredes 
morális parancs, amely már a keresztény tanításokban is megjelenik.1105 Jézus egy fiatal 
kérdésére a következőket válaszolta: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el vagyonodat, oszd 
ki a szegényeknek, és kincseket szerzel a mennyben.”1106 Aquinói Szent Tamás tulajdonfel-
fogása – ahogy arra Deli Gergely rámutat – abból indul ki, hogy egy társadalomban ideá-
lis módon a szociális igazságosságnak kell(ene) uralkodnia, amelyet Szent Tamás iustitia 
legalisnak nevez.1107 A szociális igazságosság megvalósulása pedig az anyagi javak olyan 
újrafelosztásán alapul, amely a gazdagoktól bizonyos jószágokat elvon, és azt a szegények-
nek juttatja, a redisztribúciót pedig az állam végzi el.1108

A szociális jogoknak az embert megillető alapvető jogok közé sorolásában is meghatá-
rozó jelentősége volt a keresztény egyháznak, nevezetesen az 1891-ben  XIII. Leó pápa által 
kiadott Rerum novarum kezdetű pápai enciklikának, amely a szegénygondozást – és ennek 
speciális területeként a munkásság szociális gondjainak enyhítését – az állam kötelessége-
ként határozta meg.1109

A Nemzeti hitvallás ezen fordulata tehát egy morális kötelességet emel be a jog vi-
lágába és teszi jogi kötelességgé – hasonlóan például a XVI. cikk (4) bekezdése szerinti 
szülőtartás kötelezettségéhez.

Ez a felfogás nem idegen az emberi jogok eredetére vonatkozó főbb eszmeáramlatoktól 
sem, tudniillik az emberi jogok eredetét illető egyik jelentős felfogás az úgynevezett mora-
lista felfogás, amely szerint a jogok forrása erkölcsi igazolhatóságukban rejlik.1110

Az Alaptörvény tehát azzal, hogy vallja a szegények és elesettek megsegítését, a jog-
pozitivizmus keretein túl nyúló, egyfajta morális igazolását adja számos – elsősorban gaz-
dasági – alapjog korlátozásának.

A szociális alapjogok eszmei gyökerei a közjó eszméjéig nyúlnak vissza, amit a közép-
kori filozófiai és politikai gondolkodás fogalmazott meg.1111

A Nemzeti hitvallás ezen fordulata beilleszthető abba az államfelfogásba, amely 
a közjó és a személyiség egyenértékűségének elvét vallja, vagyis hogy az alapjogok a köz-
jó „szűrőjén” nyerik el érvényességüket és tartalmukat, nem pedig – ahogy az a liberális 

1105 Salamon László alkotmánybíró, a 2010-ben  felállított Alkotmány-előkészítő eseti parlamenti bizottság el-
nöke is a keresztény értékek közé sorolja a Nemzeti hitvallás szegények és elesettek megsegítésére irányuló 
kötelességét. Lásd Salamon 2013, 5–6.

1106 Mt 19,21.
1107 Summa theologiae II–II, qu. 58. a. 6., idézi Deli 2015, 130.
1108 Deli 2015, 130–131.
1109 Takács 2003, 794–795.
1110 Schanda–Balogh 2015, 13.
1111 Takács 2003, 793.
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államfelfogásból következik – az államhatalom közvetlen korlátozása által.1112 Mivel a közjó 
fogalmába erkölcsi értékek is beletartoznak, alkalmas arra, hogy a jogok terjedelmét és ha-
tárait a pozitív jogokhoz képest más dimenzióba is elhelyezze.1113

Sári János szerint a közösséggel szembeni kötelességek – a jogokhoz hasonlóan – nem 
ragadhatók meg pusztán jogi eszközökkel, ami általánosságban éppen az azzal való szakítást 
jelentheti, hogy „saját magán kívül senkinek se tartozzon semmivel”.1114

1.1.2.1.4.1.1. Kik tartoznak a „szegények” és az „elesettek” csoportjába?

Adja magát, hogy egy alaptörvényi rendelkezés elemzése, kommentálása ne kerülje el a fo-
galmi meghatározásokat, alapdefiníciókat.

Így a Nemzeti hitvallás itt elemzett fordulata kapcsán is felmerülhet három fogalom 
tisztázása, nevezetesen: mit jelent a „szegény”, az „elesett” és a „megsegítés”?

A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata ehhez még egyelőre nem szolgáltat túl sok 
támpontot, a testület ugyanis per definitionem még nem határozta meg ezeket a fogalmakat. 
Csupán egy-egy határozatából lehet kikövetkeztetni, hogy kik azok, akiket biztosan vagy 
legalábbis nagy valószínűséggel ebbe a körbe sorolandónak tart a testület.

Hétköznapi, nyelvtani értelmezés szerint szegény alatt azt értjük, aki az élet fenn-
tartásához szükséges lételemek, úgymint az élelem, ruházat, lakhely hiányában szenved, 
szűkölködik. Általában azt tekintjük szegénynek, aki nem rendelkezik annyi vagyonnal, 
illetve jövedelemmel, amellyel polgári vagy egyéni állapotához mért szükségleteit kellő-
képpen fedezni tudja, jövedelmi viszonyai nem teszik számára lehetővé a minimális szintű 
megélhetést se.1115 Tekintettel arra, hogy az egyes egyéneknek eltérő szükségletei és igé-
nyei lehetnek, amelyeket ki kell elégítenie, a „szegény” kategóriája szükségképpen relatív. 
Megítélésem szerint az Alkotmánybíróság a 27/2013. (X. 9.) AB határozatban – egyebek 
mellett – azért nem fogadta el a jogalkotónak azt a megoldását, amely a szülőtartási ké-
pességet1116 egy objektív jövedelemszintben – nevezetesen az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének két és félszeresében – határozta meg, mert az ily módon nem tette 
lehetővé a tartásra kötelezett személy tényleges teljesítőképességének a vizsgálatát, ami 
oda vezetett, hogy a tartásra kötelezett személy oldalán teljesen figyelmen kívül maradt 
az, hogy a kötelezettsége teljesítése után fennmaradó havi rendszeres jövedelme fedezi-e 
a tartásra kötelezett személy megélhetését, önmaga létfenntartását. Az Alkotmánybíróság 
szerint azt, hogy az egyén szükséges tartása mikor kerül veszélybe, csak az eset összes 
körülményének, a kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyainak, lakáshelyzetének, egészségi 
állapotának (és az ezzel kapcsolatban felmerülő indokolt költségeinek), munkaképességének, 
valamint az adott időszak életviszonyainak figyelembevételével lehet eldönteni.1117 Ezt tehát 

1112 Vesd össze Sári 2011, 18.
1113 Sári 2011, 18.
1114 Sári 2011, 18.
1115 Juhász–Tausz 2012, 135.
1116 A konkrét esetben ez a tartási kötelezettséget megalapozó egy főre jutó jövedelem mértékében nyilvánult 

meg.
1117 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [23].
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a jogalkalmazó szerveknek mindig a konkrét eset kapcsán kell vizsgálat tárgyává tenniük 
és megállapítaniuk.1118

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság korábban, a 32/1998. (VI. 25.) AB határozatban azt 
is kimondta, hogy a szociális jogok esetében a megélhetési minimumot az ellátórendszer 
részjogosítványainak összessége kell, hogy biztosítsa, ennek összességében kell megfelel-
nie az általános mércének: az emberi méltósághoz való jognak.1119 Az Alkotmánybíróság 
e határozatában azt is kimondta, hogy a megélhetési minimum állami biztosításának 
megvalósítása során a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez, és az egyes ellátások 
minimumösszegeit meghatározhatja más jövedelemfajták (öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege, minimálbér stb.) százalékában is.

Érdemes viszont azt is hangsúlyozni, hogy a magyar jogrendszer nem ismer egységes 
szegénységmeghatározást: a szociális tartalmú jogszabályokban1120 megjelenő rászorultsági 
küszöbértékek egy jogszabályon belül is eltérőek ellátásonként, és olyan mutatószámhoz 
kapcsolódnak (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege), amelynek évtizedek óta 
nincs számítási módja. A rászorultsági küszöbök esetében olyan minimumértékekről van 
szó, amelyek nincsenek hozzáigazítva a kormányzati szervként működő Központi Statisz-
tikai Hivatal lét- vagy szegénységi minimumszámításaihoz.

Álláspontom szerint a megélhetési minimum konkrét összege – ahogy arra a német 
Szövetségi Alkotmánybíróság is rámutatott – nem vezethető le az alkotmányból,1121 vagy-
is ennek konkrét meghatározása a törvényhozó, és nem az Alkotmánybíróság feladata. 
Az ugyanakkor elvárható a törvényhozótól, hogy az ellátások csökkentését megfelelően 
támassza alá statisztikai vizsgálatokkal, empirikus kutatásokkal, és ne csupán random 
becslésekre alapozzon.1122 Ez tulajdonképpen – Drinóczi Tímea megfogalmazásával – a jog-
alkotási eljárás racionalitására irányuló igényt jelenti, hogy tudniillik az alapjog nem-
csak a jogalkotási eljárás nyilvánvaló hibái, hiányosságai vizsgálatát követeli meg, hanem 
a járandóság kalkulálása alapjának és módszerének a felülvizsgálatát is annak érdekében, 
hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy azok valóban szükségesek az alapjog céljának 
eléréséhez, e kalkulációnak egyértelműen igazolhatónak kell lennie, és megbízható ada-
tokon, számítási módszereken kell alapulnia.1123 Ennek érvényesülését az Alkotmánybíró-
ságnak kell(ene) vizsgálnia, hogy tudniillik a jogalkotó a számítás elvégzéséhez megfelelő 

1118 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [23].
1119 A német Szövetségi Alkotmánybíróság a Grundgesetz 1. cikk (1) bekezdés szerinti emberi méltósághoz való 

jog és azzal összefüggésben a 20. cikk (1) bekezdésében deklarált szociális jóléti állam elvének együttes 
értelmezéséből egy új, önálló alapjogot vezetett le: a „megélhetési minimumhoz való jogot”. Lásd Téglási 
2016a, 265–278.

1120 Lásd például a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt vagy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt.

1121 A német alkotmánybíróság szerint ugyanis ez a mérték függ a mindenkori társadalomnak – a méltóságteljes 
lét biztosításáról alkotott – nézeteitől, a rászoruló egyén speciális lakhatási feltételeitől, valamint a vonatkozó 
gazdasági és technikai körülményektől, amit ennek megfelelően a törvényalkotónak kell meghatározni. Lásd 
Téglási 2016a, 265–278.

1122 Ezt a német Szövetségi Alkotmánybíróság a Hartz IV döntésében mondta ki. Lásd Egidy 2011, 1961. A Hartz 
IV döntés részletes elemzését lásd az 1.3. alcím alatt.

1123 Drinóczi 2015, 315.; Drinóczi 2017, 278. Drinóczi példaként a német alkotmánybíróság Hartz IV döntését 
hozza, amelyben a testület megerősítette a törvényhozó jogát a járandóságokra vonatkozó alkotmányos jog 
konkretizálására és korszerűsítésére, iránymutatásokat állapított meg a törvényhozó számára, ugyanakkor 
felkarolta a jogalkotási eljárás racionalitására irányuló felülvizsgálatot is.
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 módszert választott-e, és a szükséges adatokat teljesen és korrekt módon állapította-e meg.1124 
Az alkotmányos felülvizsgálat megkönnyítése érdekében a törvényhozónak kötelezettsége 
bemutatni azokat a módszereket és számításokat, amelyeket a megélhetési minimum kiszá-
mítása során a jogalkotási eljárásban alkalmazott.1125 A törvényhozást ugyan diszkrecionális 
jogkör illeti meg a juttatások kiszámítását meghatározó statisztikai modell kiválasztásában, 
azonban ezt a jogkörét a törvényhozónak következetesen és átláthatóan kell alkalmaznia. 
Az Alkotmánybíróságnak tehát nem a szociális juttatások konkrét összegét, hanem az ennek 
meghatározására irányuló eljárást kell(ene) elsősorban kontroll alatt tartania.

Az „elesett” fogalmának meghatározásához még kevesebb támpontot kapunk az Al-
kotmánybíróság gyakorlatából. Az Alaptörvény itt elemzett fordulatának – szükségkép-
pen – absztrakt szövegéből nem derül ki, hogy kik tartoznak az „elesettek” csoportjába, így 
ennek tartalommal való kitöltése az Alkotmánybíróság feladata (lesz). A jogirodalomban 
ezzel kapcsolatban az a kérdés merült fel (ez idáig) elsődlegesen, hogy az „elesettek” ki-
fejezés vajon a fogyatékossággal élő személyekre is vonatkozik-e.1126

E kérdés megválaszolásához az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában mindösz-
sze egyetlen különvéleményben találhatunk némi támpontot: Kiss László alkotmánybíró 
a 3023/2015. (II. 9.) AB határozathoz írt különvéleményében egyértelműen az „elesettek” 
körébe sorolja a fogyatékossággal élő személyeket,1127 ám ez az álláspont nem kapott több-
séget a testületen belül.

A jogirodalomban Kellner Szilvia szerint a speciális szükségletű személyek mindenképp 
beletartoznak ebbe a kategóriába, hiszen állapotuk súlyos, emberi méltóságuk folyamato-
san sérülékeny, személyes szabadságukban, önálló életvitelükben erősen korlátozottak.1128

Hadi Nikoletta aggályosnak tartja, hogy a Nemzeti hitvallás ezen fordulata nem bontja 
ki, hogy kik tartoznak az „elesettek” csoportjába, ezért szerinte „nem egészen elfogadható 
az olyan alaptörvényi kategória – így az »elesettek« szó – használata, amelynek alanyi köre, 
tartalma nem határozható meg egyértelműen”.1129

Kellner Szilvia szerint viszont nemcsak az elesettek köre lehet szűkebb vagy tágabb, 
hanem a „megsegítés” jelentése is, amelynek tisztázása a törvényi szint feladata. Kell-
ner nézete szerint ez a kifejezés mind anyagi, mind pedig természetbeni segítséget jelent 
a fogyatékossággal élő személyek vonatkozásában, így például a természetbeni segítésbe 
az akadálymentesítés is beletartozik.1130

Hadi és Kellner jogirodalmi vitájához a magam részéről két, általánosabb, elvi jellegű 
megjegyzést fűznék.

1124 Drinóczi 2015, 315.; Drinóczi 2017, 278.
1125 Drinóczi 2015, 315.; Drinóczi 2017, 278.
1126 Hadi 2013, 52., idézi Kellner 2014, 105., 38. lj.
1127 A különvélemény szerint a támadott törvény megalkotása során az állam nem vette kellő súllyal figyelem-

be az Alaptörvény azon „önmeghatározást magában foglaló mondatát”, miszerint „Valljuk az elesettek 
és a szegények megsegítésének kötelességét”. Ezért Kiss szerint az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna 
állapítani annak a törvényi rendelkezésnek az alaptörvény-ellenességét, amely a közforgalmú menetrend 
alapján végzett személyszállításban részt vevő járműveken, pályaudvarokon, állomásokon, valamint meg-
állóhelyeken az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének csak fokozatos megteremtési kötelezettségét írja 
elő. Lásd a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 51. § (4) bekezdését.

1128 Kellner 2014, 105.
1129 Hadi 2013, 52.
1130 Kellner 2014, 106.
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Az alkotmányok fogalomhasználatával kapcsolatban alapvetően Vörös Imre álláspont-
ját osztom, aki már 2011-ben  felhívta arra a figyelmet, hogy a megalkotandó új alkotmány 
preambulumának szövegezésénél „kerülni kell a jelszavakat, normatív részébe pedig csak 
alkotmányjogi vagy azzá transzformálható kategóriákat szabad beépíteni”.1131 Ugyanakkor 
az Alaptörvény – hasonlóan más alkotmányokhoz – nem nagyon tartalmaz fogalommeg-
határozásokat, még olyan, látszólag egyértelmű és több ezer éves jogintézmény, mint 
a tulajdon meghatározását, tartalmi kibontását sem vállalja magára1132 (amit Hadi Nikolett 
az elesettek fogalmánál hiányol). Az Alkotmánybíróság a tulajdon jogi fogalmával kap-
csolatban kimondta, hogy azt általában nem közvetlenül az Alaptörvény, hanem más jogi 
normák határozzák meg, az Alaptörvény által védett jogok körét és tartalmát ugyanakkor 
az Alaptörvény alapján kell megállapítani.1133 Mindez megítélésem szerint általánosság-
ban is rávetíthető az alkotmány valamennyi olyan fogalmára, amelyet az alkotmányozó 
nem definiált. Az Alaptörvény fogalmait ezért végső soron az Alkotmánybíróságnak kell 
 értelmeznie, már csak azért is, mert a különböző jogágak ugyanarra a jogintézményre akár 
eltérő fogalommeghatározásokkal is élhetnek.1134

A „szegények” és az „elesettek” körének meghatározása kétségtelenül nem probléma-
mentes, ám jelen esetben azt is figyelembe kell venni, hogy – amint azt már az 1.1.2.1.1. pont-
ban kifejtettem – itt nem egy normatív tartalommal bíró rendelkezésről van szó,1135 hanem 
„csupán” egy „értelmezési keretről”, ami tehát önmagában még jogalkotási kötelezettséget 
(például akadálymentesítés) nem keletkeztet. Jogalkotási kötelezettséget a Nemzeti hitvallás 
rendelkezése(i) csak az Alaptörvény további, becikkelyezett rendelkezéseivel [így az aka-
dálymentesítés esetén az Alaptörvény II. cikkével és a XV. cikk (4)–(5) bekezdéseivel] 
együttesen értelmezve keletkeztetnek.

A jogalkotót (törvényhozót) abban, hogy mely társadalmi viszonyokat rendez, azokat 
mikor és milyen módon vonja be a szabályozási tárgykörébe, az befolyásolja, hogy milyen 
szempontokat, „értékeket” preferál, amihez viszont figyelembe kell vennie a Nemzeti hit-
vallás különböző fordulatait, így jelen esetben „az elesettek és szegények megsegítésének 
kötelezettségét”, aminek következtében tehát – egyebek mellett – kiemelten kell kezelnie 
azokat az értékeket, amelyek polgárai megnehezült életesélyeivel, élethelyzeteivel vannak 
szoros összefüggésben.1136

1131 Vörös 2011, 1.
1132 Ehhez képest például az Európai Unió Alapjogi Chartája a 17. cikk (1) bekezdésében konkrétan nevesíti a tu-

lajdonhoz való jog három részjogosítványát, a birtoklást, a használatot és a rendelkezés jogát. Azerbajdzsán 
alkotmánya még részletesebb tartalmi szabályozását tartalmazza a tulajdonjognak (lásd különösen a 13. és 29. 
cikkeket).

1133 9/2016. (IV. 6.) AB határozat, Indokolás [22].
1134 Lásd például a fogyatékosság fogalmát. Erre utal a 40/2012. (XII. 6.) AB határozat is, Indokolás [56].
1135 Nagyon leegyszerűsítve: önmagában véve amiatt senki sem sért Alaptörvényt, hogy nem vallja a szegények 

és az elesettek megsegítésének kötelezettségét (például nem adakozik). Ez ugyanis ellentétes lenne az em-
beri méltóság alapvető elemével, a minden ember egyenlő szabadságával és egyenértékűségével: az egyenlő 
szabadság következménye ugyanis – ahogy arra az Alkotmánybíróság rámutatott – minden egyes ember jogi 
önrendelkezése, vagyis hogy minden ember saját életének alapvető erkölcsi és gyakorlati kérdéseiben külső 
kényszer nélkül maga dönthet. Lásd 11/2014. (IV. 4.) AB határozat, Indokolás [30].

1136 Vesd össze Kiss László alkotmánybírónak a 3023/2015. (II. 9.) AB határozathoz írt különvéleményével, [59].
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1.1.2.1.4.1.2. Kapcsolódások az Alaptörvény tételes (normatív) rendelkezéseihez

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy melyek azok az alaptörvényi rendelkezések, amelyek 
kapcsolódási pontot mutat(hat)nak a Nemzeti hitvallás megsegítési kötelezettséget előíró 
fordulatával.

Az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdése

Az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdése szerint Magyarország biztosítja a tisztességes gazda-
sági verseny feltételeit, fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók 
jogait. A 34/2014. (XI. 14.) AB határozat a devizakölcsönperekre vonatkozó szabályok vizs-
gálata során kimondta, hogy a demokratikus jogállam kötelessége az M) cikk (2) bekezdése 
alapján – a Nemzeti hitvallás azon fordulatával együttesen értelmezve, miszerint „Valljuk 
az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét” – az, hogy fellépjen a tisztesség-
telen versennyel, az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védje a fogyasztók jogait.1137 
Ha a gyengébb felek tömegeinek súlyos válsághelyzete folytán az alapvető jogaik kerülnek 
veszélybe, ezek védelme az állam (és minden hatalmi ág) – jogállamiságból és a jogbizton-
ságból is eredő – elsőrendű kötelessége [Alaptörvény I. cikk (1) bekezdés].1138 Az állam ilyen 
jellegű „beavatkozása” hiányában ugyanis – az Alkotmánybíróság szerint – a kiszolgáltatott 
helyzetben levő adósok alapjogainak, végső soron emberi méltósághoz való joguknak a sé-
relme visszafordíthatatlanul bekövetkezne.1139

Az Alkotmánybíróság tehát a tisztességtelen versennyel szembeni fellépést igazolandó 
hivatkozott a Nemzeti hitvallás vizsgált szövegrészére. Ugyanakkor a fogyasztók jogainak 
védelme a tisztességtelen versennyel, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés ellen nem iga-
zolható kizárólag ezzel, hiszen a „nem elesettek” érdekei is védendőek lehetnek, ahogyan 
a devizakölcsönperekkel kapcsolatos ügyekben ez meg is történt, tudniillik nem csak sze-
gények és speciális szükségletekkel rendelkező egyének megsegítéséről születtek döntések. 
Egy másik interpretációs lehetőség viszont az lehet, hogy az „elesett” kifejezés jelentéstar-
tománya jóval szélesebb annál, mint amiről az 1.1.2.1.4.1.1 pontban írtam. Ez viszont ismét 
komoly definíciós problémákhoz vezethet, mivel ad hoc módon dőlhet el, hogy aktuális 
válsághelyzetekben ki minősül „elesettnek”. Ilyen alapon ugyanis például egy befektetési 
csalás áldozata is lehet „elesett”, aki megtakarításait (vagy annak egy részét) veszítette el.

Az Alaptörvény N) cikke

Az Alaptörvény N) cikk (1) bekezdése előírja az állam számára a kiegyensúlyozott, át-
látható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének érvényesítési kötelezettségét, 
amelyet – az N) cikk (3) bekezdése alapján – a helyi önkormányzatok és az állami szervek 

1137 34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [51]. A devizahitelekkel kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlat 
elemzését lásd Drinóczi 2014, 3–12. 

1138 34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [51].
1139 34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [51].
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is kötelesek tiszteletben tartani feladatuk ellátása – így a különféle szociális ellátások biz-
tosítása – során.

Mivel azonban az Alaptörvény a Nemzeti hitvallás szerint vallja „az elesettek és a szegé-
nyek megsegítésének kötelességét”, ezért – álláspontom szerint – az Alaptörvény N) cikkének 
nem adható olyan szélsőséges értelmezés, amely fiskális okokból kizárhatná a szegények 
és elesettek megsegítésének állami kötelezettségét.1140

Az Alaptörvény O) cikke

Az Alaptörvény O) cikke szerint mindenki felelős önmagáért.1141 Ezt a rendelkezést kizárólag 
önmagában nézve akár olyan szélsőséges értelmezésekig is eljuthatnánk, hogy az O) cikk 
elvi szinten akár az összes szociális jog érvényesítését kizárná, hiszen az állam nem felelős 
a polgáraiért, hanem mindenki magáért felelős.

Az elesettek és a szegények segítésének kötelessége a Nemzeti hitvallásban a társadalmi 
szolidaritást fejezi ki, és emellett még az Alaptörvénynek számos további olyan szabálya is 
van, amely a társadalmi szolidaritást fejezi ki: így a szociális biztonságról szóló XIX. cikk, 
amelynek (4) bekezdése1142 az állami nyugdíjrendszerrel összefüggésben a társadalmi szoli-
daritást kifejezetten, szövegszerűen is említi. Ezeket a rendelkezéseket pedig – ahogy arra 
Klicsu László rámutat – nem lehet úgy értelmezni, hogy mindenki önmagáért felelős.1143

Hogyan lehet akkor ezeket az – imént említett – alaptörvényi rendelkezéseket össz-
hangba hozni, koherens értelmezést adni nekik?

Ehhez álláspontom szerint indokolt felidézni Vörös Imre akadémikus, volt alkotmány-
bíró gondolatait, aki ugyan még a korábbi Alkotmány idején – és annak a szociális piacgaz-
daságot deklaráló preambulumára tekintettel – jellemezte az alkotmány személyiségképét, 
de álláspontom szerint mindez az Alaptörvény megsegítési kötelezettséget előíró hitvallási 
fordulatára, valamint a többi, szociális töltetű normatív rendelkezéseire tekintettel továbbra 
is fenntartható.1144

Vörös Imre szerint az autonóm módon cselekvő, saját teljesítményére, ennek keretében 
az e teljesítménnyel megszerzett tulajdonára támaszkodó, önmagáról saját belátása, döntése 
és felelőssége alapján gondoskodó autonóm személyiség az a minta, amely az Alkotmány 

1140 Drinóczi Tímea ugyanakkor rámutat arra, hogy az N) cikk figyelembevételével a szociális jogoknak 
az  Alkotmánybíróság általi egyre megszorítóbb értelmezése tapasztalható. Drinóczi 2018, 16–17.

1141 Drinóczi Tímea szerint az O) cikk állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulási kötelezettségét 
előíró része „eléggé határozatlan”. Drinóczi 2018, 16. A problémákat lásd Drinóczi 2012, 227–231.

1142 „Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyug-
díjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével 
segíti elő.”

1143 Klicsu 2012, 115.
1144 Az Alaptörvény emberképére vonatkozóan az Alkotmánybíróság az eddigi határozataiban mindössze azt ál-

lapította meg, hogy az Alaptörvény emberképe nem az elszigetelt egyéné, hanem a társadalomban élő felelős 
személyiségé {3132/2013. (VII. 2.) AB határozat, Indokolás [95]}. Az Alaptörvény ugyanis az egyén-közösség 
közötti viszonyt az egyén közösséghez kötöttsége jegyében határozta meg, anélkül azonban, hogy annak 
egyedi értékét érintené. Ez következik különösen az Alaptörvény O) cikkéből és II. cikkéből {3110/2013. 
(VI. 4.) AB határozat, Indokolás [50]; 32/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indoklás [88]}.
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szabályozási koncepciójának – és általában a modern alkotmányok és emberi jogi egyez-
mények – középpontjában állt.1145

A korábbi Alkotmány preambulumában említett piacgazdaság államcélja ugyanakkor 
figyelemmel volt arra, hogy a főszabályként autonóm módon, saját felelősségére cselekvő 
ember kivételesen olyan helyzetbe kerülhet, amikor – különféle okokból – nem képes tel-
jesítményével versengve a piacgazdaságra alapozott társadalmi és gazdasági környezetben 
helytállni, ellátni önmagát.1146 Ezt fejezte ki a főszabály mellé lépő kivételként a „szociális” 
jelzőnek a piacgazdaság attribútumaként történő mellérendelése.1147 Meghatározott felté-
telek bekövetkezte (tehát nem önmagában véve rosszabb életszínvonal) esetén mintegy 
automatikus kiegyenlítő, kompenzációs mechanizmusként éppen az emberi méltósághoz 
való jognak ilyen esetben is történő biztosítása követeli meg az embernek – szociális szem-
pontból történő – állam általi megvédését.1148 Az állam beavatkozása ezen a területen ezért 
nem eltűrt cselekvés, hanem a piacgazdaság alapjaival összhangban lévő szerepvállalás, 
kötelesség, amely a szociális biztonsághoz való jogban ölt testet.1149

Vörös Imre szerint ugyanakkor az már ellentmondott volna az Alkotmány szociális 
piacgazdaságot rögzítő preambulumának, ha az Alkotmány szociális biztonságról szóló 
70/E. §-a  szerinti állami kötelezettség pusztán azért éledne fel, mert egyes személyek vagy 
akár rétegek rosszabb életszínvonalon élnek, mint korábban.1150

Az Alaptörvény II. cikke

Az Alkotmánybíróság az általános személyiségi jog autonómiájából kiindulva az emberi 
méltósághoz való jogot kiterjesztette az ember szociális helyzetére. A testület 1998-ban  
mondta ki, hogy az akkor hatályban lévő Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális 
biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési 
minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz 
való jog megvalósulásához.1151 Ez a tétel tehát egyértelműen a szegények és elesettek meg-
segítésének alkotmányos kötelességét jelenti.

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépését követően is fenntartotta a meg-
élhetéshez szükséges ellátás biztosításának emberi méltóságra alapozását.1152 A 27/2013. 
(X. 9.) AB határozatban a testület a II. cikk által garantált emberi méltósághoz való jog 
eredeti tartalmából, vagyis a megaláztatás tilalmából kiindulva – és ezt a Nemzeti hitvallás 
itt elemzett fordulatával (is) összhangban értelmezve – mondta ki, hogy a jogalkalmazó 
szerveknek az emberi méltóság érvényre jutása érdekében minden esetben vizsgálniuk 
kell, hogy a tartásra kötelezett személy megmaradt jövedelme milyen mértékben elégséges 

1145 Vörös 2001, 57. Ezt megerősítette később a 37/2011. (V. 10.) AB határozat is, kimondva, hogy az Alkotmány 
„emberképe” az államtól független, önálló, önmagáról gondoskodni képes ember, akinek a megélhetéshez 
szükséges, törvényesen szerzett és adózott javait az állam nem vonhatja el. (ABH 2011, 225.)

1146 Vörös 2001, 57–58.
1147 Vörös 2001, 58.
1148 Vörös 2001, 58.
1149 Vörös 2001, 58.
1150 Vörös 2001, 60.
1151 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 251, 254.; Patyi 2011b, 46.
1152 Zakariás 2015, 94.
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a havi létszükségleteinek kielégítésére, vagyis olyan életfeltételek megteremtésére, ami nem 
eredményezi az emberi méltóság mint a megaláztatás tilalmának sérelmét, az egyén pedig 
ezáltal a társadalom teljes értékű tagjának érezhesse magát.1153

Az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jog mint a megaláztatás 
tilalma tehát abban mindenképpen több, mint a III. cikk,1154 hogy az előbbinek van egy 
olyan általános szociális tartalma is, amely a materiális társadalmi egyenlőség megte-
remtését is célozza, szemben a III. cikkel, amely alapvetően csak valamilyen büntetéssel, 
hatósági kényszerintézkedéssel összefüggésben vagy annak során alkalmazott bánásmód 
megalázó – kegyetlen, embertelen – voltát tiltja (amibe persze beletartozhat például a nem 
megfelelő ellátás, élelem biztosítása1155). Ez utóbbi szerint már önmagában abból is követ-
kezik, hogy szövegszerűen az Alaptörvény – és ehhez hasonlóan az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének 3. cikke – a „bánásmódról és büntetésről” szól.

Az Alaptörvény VII. cikke

Az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése alapján a bevett egyházaknak a közösségi célok 
elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat 
biztosít. Ezt a rendelkezést a Nemzeti hitvallás itt elemzett fordulatával együtt értelmez-
ve – álláspontom szerint – nyilvánvaló, hogy a „közösségi célok elérését szolgáló feladatok” 
alatt elsődlegesen az Alaptörvény által is megfogalmazott célkitűzések megvalósításában 
való részvételt kell figyelembe venni, úgymint az elesettek felkarolása, a betegek ápolása, 
a szegények és a hátrányos helyzetben lévő emberek megsegítése.1156

Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése

Az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot deklaráló XIII. cikk (1) bekezdése – az Alkotmány-
bíróság eddigi gyakorlatában is jelen lévő szociális kötöttség szövegszerű rögzítésének 
köszönhetően – kimondja, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel jár.1157

A tulajdon 19. századi felfogása és a „társadalmilag kötött tulajdon” eszménye között 
jelentős különbség van, a vita pedig már nem a „kötöttségen”, hanem a „kötöttség”  mértékén 

1153 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [24].
1154 Ezzel az okfejtéssel nem értett egyet Balogh Elemér, aki a 27/2013. (X. 9.) AB határozathoz írt különvélemé-

nyében úgy vélte, hogy az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való alapjog alkotmányos 
tartalma szélesebb a többségi határozat indokolásában az alapjog eredeti tartalmaként megjelölt megaláztatás 
tilalmánál, ráadásul az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése külön rögzíti a megalázó bánásmód tilalmát.

1155 Vesd össze Kovács J. M. 2011b.
1156 Az egyházak feladataival összefüggésben lásd 6/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [150]; továbbá: Szívós 

Mária különvéleménye a 6/2013. (III. 1.) AB határozathoz, [334].
1157 Drinóczi Tímea rámutat arra, hogy a „társadalmi felelősség” kitétel Alaptörvénybe emelésének indoka, hogy 

az markánsabban fejezze ki a tulajdon társadalmi kötöttségét, és mivel a „társadalmi felelősség” az olyan 
individuális jog tekintetében nem értelmezhető normatívan, amelynek a funkciója az egyéni autonómiát 
megalapozza, ez a kitétel a „társadalmi kötöttség” értelmében kerülhet be a gyakorlatba. Drinóczi 2012, 
228.
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és milyenségén folyik.1158 Schmidt Péter szerint a szociális jogok körüli vita arról szól, hogy 
e „kötöttség” mennyiben fejeződhet ki állami beavatkozás útján, és mennyiben a tulajdo-
nosok önkéntes szociális gondoskodása útján.1159

A Nemzeti hitvallásban szereplő megsegítési kötelezettség – amely társadalmi felelős-
ségi mozzanatot hordoz magában – a szociális biztonság szolidaritási elemére utal, hogy 
tudniillik a jólét bizonyos mértékében annak is részesednie kell, aki a szociális kockázatok 
elhárításának terheit nem viselte.1160 Ez a fajta kötelező társadalmi szolidaritás kétségkívül 
a vagyoni viszonyok bizonyos mértékű átrendezését jelenti.1161 Az állam ugyanis a jóléti 
ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat a polgárok tulajdonhoz való jogának 
korlátozása által (is) jogosult és egyben köteles biztosítani.

A Nemzeti hitvallás itt elemzett fordulata a társadalmi szolidaritást fejezi ki a sze-
gények és elesettek irányába, egyértelműsítve azt, hogy az államnak és a közösségnek 
igenis feladata a rászorultakról – szociális szempontok alapján – történő gondoskodás, 
vagyis az állam a szociális biztonságot ne csak a polgárok előrelátó öngondoskodásának 
ösztönzésével, kötelezővé tételével, hanem állami, közösségi támogatással megvalósuló 
ellátórendszerekkel, az előrelátó gondosságra nem képes polgárok előnyben részesítésével, 
támogatásával is teremtse meg.1162

A gyakorlatban ugyanakkor egyfajta egyensúlykeresésre van szükség – ahogy arra 
az Alkotmánybíróság is rámutatott1163 – tudniillik egyfelől a tulajdon, a vállalkozás, a tőke-
áramlás és a kereskedés szabadsága, másfelől pedig a szociális biztonság és a nagy társadalmi 
szolidaritási intézmények fenntartása, és az emögött rejlő célok („zöldgazdaság + fenntartható 
fejlődés + szegénység felszámolása”) között. Az egyensúlykeresés nehézsége a jogon belül 
is adott, hiszen ezeket a jogokat a nemzetközi emberi jogi dokumentumok és a nemzeti 
alkotmányok is garantálják (vagy legalább ígérik).1164

Az Alaptörvény XV. cikke

Az Alkotmánybíróság következetes álláspontja szerint az Alaptörvény XV. cikk (2) be-
kezdésében foglalt diszkrimináció tilalma nem kizárólag az alapvető jogok védelmi körébe 
tartozó jogszabályokra, hanem a teljes jogrendszerre is kiterjeszthető.1165 Ez abból adódik, 
hogy a diszkrimináció tilalma valójában az alaptörvényi szabályban megjelölt, az embe-
rek önazonosságát, identitását megtestesítő tulajdonságok szerinti megkülönböztetést, 
vagyis a diszkriminációt tilalmazza. Ebből az is következik, hogy az ilyen különbségtétel 

1158 Schmidt 1994, 6.
1159 Schmidt 1994, 6.
1160 Vesd össze Takács 2003, 803.
1161 Takács 2003, 803. 
1162 Vesd össze Takács 2003, 803.
1163 Lásd 16/2015. (VI. 5.) AB határozat, Indokolás [78].
1164 Lásd 16/2015. (VI. 5.) AB határozat, Indokolás [78]. Az Alkotmánybíróság ebben a határozatban azt is meg-

erősítette, hogy „[f]enntartható a fejlődés akkor, ha a gazdaság fejlődése folyamatos szociális jobblétet ered-
ményez az ökológiai eltartóképesség határain belül, megőrizve a természeti erőforrásokat a jövő generációk 
számára.” Lásd Indokolás [77].

1165 Ezt a kiterjesztést több különvéleményében is vitatta Pokol Béla alkotmánybíró. Lásd Pokol Béla 3062/2012. 
(VII. 26.) AB határozathoz vagy a 3/2014. (I. 21.) AB határozathoz írt különvéleményeit.
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érvényességét és igazolhatóságát az Alkotmánybíróságnak az alapjogok és nem alapjogok 
tekintetében egyaránt különleges szigorúsággal szükséges vizsgálnia.1166

A XV. cikk (2) bekezdése nyílt felsorolást tartalmaz, azaz nem kimerítő. Az Alkot-
mánybíróság azonban megállapította, hogy a rendelkezésben említett tulajdonságok – faj, 
szín, nem, fogyatékosság, társadalmi származás stb. – az egyén megváltoztathatatlan tu-
lajdonságai, amelyeket nem tud befolyásolni (így a vallás vagy politikai és más vélemény, 
mert ezek az egyén számára önazonossága, személyisége elválaszthatatlan részét alkotják, 
és mint ilyenek nem változtathatók tetszőlegesen). Az Alkotmánybíróság szerint az egyén 
vagyoni helyzete természetesen változhat, de a közelebbi vizsgálat megmutatja, hogy 
az Alaptörvény az egyén számára kedvezőtlen – és adott esetben önerőből nem változtat-
ható – vagyoni viszonyokon alapuló megkülönböztetést tiltja.1167

Salamon László szerint ugyanakkor a vagyoni helyzet nem tekinthető az egyén szem-
pontjából változtathatatlan jellemzőnek; az akár külső tényezők, akár saját akaratelhatározás 
következtében – rövid időn belül is – jelentősen megváltozhat.1168

Álláspontom szerint a XV. cikk (2) bekezdésének a Nemzeti hitvallás „szegények 
és elesettek megsegítésének kötelezettségét” előíró fordulatával összhangban történő ér-
telmezéséből inkább az előbbi, többségi álláspont rajzolódik ki.

A Nemzeti hitvallás itt elemzett fordulatának a XV. cikk (4)–(5) bekezdéseinek értel-
mezése során is van (kell legyen) relevanciája. Eszerint Magyarország az esélyegyenlőség 
és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, továbbá külön 
intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal 
élőket. Mindez azt jelenti, hogy a szegényeket és elesetteket az Alaptörvény alapján külön 
védelem illeti meg, és a fokozott védelem követelményére tekintettel egyes szociális ellá-
tásokra való jogosultságuk más lehet, mint más személyeknek. A szegények és elesettek 
tehát – a többi, e kategóriákba nem sorolható egyénekhez képest – kedvezőbb alanyi jogokra 
tarthatnak igényt.

Az Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdése

Az Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdése – ahogy arra Trócsányi László rámutat1169 – a gyerme-
kek szüleik iránti felelősségviselését fejezi ki annak előírásával, hogy a nagykorú gyermekek 
kötelesek gondoskodni rászoruló szüleikről. A nagykorú gyermekek szüleik iránti tartási kö-
telezettsége alkotmányos szinten is megjelenő, kiemelt jelentőséggel bír az egyéb rokontartási 
kötelezettséghez képest.1170

Az Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdése a rokontartás szabályai közül a szülőtar-
tást – mint eredetileg egy erkölcsi kötelezettséget – emeli jogi szintre, és immáron alapvető 
kötelességként határozza meg. Trócsányi László egy előadásában mutatott rá arra, hogy 

1166 3206/2014. (VII. 21.) AB határozat, Indokolás [27]–[28].
1167 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás [40].
1168 Lásd Salamon László különvéleménye a 3073/2015. (IV. 23.) AB határozathoz, [84].
1169 Lásd Trócsányi László igazságügyi miniszter parlamenti felszólalását az Országgyűlés 2016. május 18-i  

(154.) ülésnapján (2. felszólalás).
1170 Lásd Trócsányi László igazságügyi miniszter parlamenti felszólalását az Országgyűlés 2016. május 18-i  

(154.) ülésnapján (2. felszólalás).
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a szülőtartás intézménye – vagyis hogy a gyerekeknek felelősségük van a szüleik irányá ba, 
és tartásra is kötelezettek lehetnek – ugyan egy erkölcsi szabály, ám mivel a társadalom 
elöregedése miatt nagyon komoly problémák merülhetnek fel, úgy érezte a jogalkotó, hogy 
lépnie kellett, tehát egy erkölcsi szabályba lépett be a jogalkotó.1171

A rokontartás szabályainak célja, hogy a tartásra szoruló személy a megélhetéséhez 
szükséges ellátásban, gondozásban részesüljön.1172 Ez alapvetően két – eltérő jogi jelleg-
gel bíró – formában valósulhat meg. A polgári jogi jogviszony keretében megvalósuló 
rokontartás a felek kölcsönös együttműködésén (vagy bíróság döntésén) alapul, továbbá 
a jogosult és a kötelezett körülményeire tekintettel pénzben vagy természetben történhet 
a kötelezettség teljesítése. Ettől lényegesen eltérő helyzet az, amikor például az eltartásra 
jogosult egészségi állapota, az eltartásra kötelezett körülményei vagy a jogosult és a kö-
telezett egymás közti viszonya miatt nem várható el, hogy a tartásra kötelezett természet-
ben teljesítse a kötelezettségeit, illetve ilyen módon a szükséges ellátás nem biztosítható. 
Ezekben az esetekben – az Alaptörvény XIX. cikk (1)–(2) bekezdései alapján – az állam 
által megszervezett szociális ellátórendszer igénybevételével kell a gondozást biztosítani. 
Az államnak ezen alaptörvényi előírásokból eredően feladata egy olyan intézményrendszer 
megszervezése, fenntartása, amely a rászorultakról gondoskodik.

Azáltal azonban, hogy az állam biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a gondozás 
megvalósításához szükségesek, illetve – amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé 
az otthoni gondozást – átvállalja az ellátás feladatát, a kötelezettet mentesíti a tartás köré-
be tartozó feladatok tényleges (természetbeni) elvégzése alól. A gondozás megszervezése, 
biztosítása költségeinek egy részét az állam térítési díj formájában az ellátást igénybe vevő 
jogosultra vagy annak tartásra köteles és képes hozzátartozójára hárítja.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem alaptörvény-ellenes az, hogy az ál-
lam, illetőleg az önkormányzat a térítési díjat csak abban az esetben vállalja át, ha azt a rá-
szorultság megalapozza.1173

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság az Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek tar-
totta, hogy a bíróság törvényi kötelezettség – tehát nem önkéntes vállalás (például tartási 
szerződés) – alapján szülőtartásra kötelezetti kör esetében nem vizsgálhatja, hogy a tar-
tásra kötelezett hozzátartozó által havi rendszerességgel megfizetett tartásdíj megfizetését 
követően a tartásra kötelezett megmaradó jövedelme elegendő-e a saját megélhetésének 
a biztosítására.1174

Az Alkotmánybíróság elvi éllel leszögezte, hogy az Alaptörvény XVI. cikk (4) bekez-
dése szerinti szülőtartási kötelezettség mint alapvető kötelesség csak akkor áll összhangban 
a Nemzeti hitvallásban foglalt elvekkel (értve ez alatt – egyebek mellett – az elesettek 
és a szegények megsegítésének kötelességét1175), ha az utódokra rótt tartási kötelesség nem 

1171 Elhangzott: Trócsányi László Élet vagy túlélés a jogszabályok dzsungelében – egy világjelenség margójára című 
előadásán (Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja, 2016. május 11.)

1172 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [17].
1173 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [18].
1174 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [19].
1175 Az Alkotmánybíróság e körbe sorolta még a következő két fordulatot is: „Valljuk, hogy a polgárnak és az ál-

lamnak közös célja a jó élet […] kiteljesítése.” továbbá: „Felelősséget viselünk utódainkért”. Lásd 27/2013. 
(X. 9.) AB határozat, Indokolás [23].
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hárít rájuk aránytalan és a teljesítőképességüket meghaladó terheket.1176 Az Alaptörvény 
XVI. cikke (4) bekezdésének a gyermekek szülőtartási kötelezettségére vonatkozó rendel-
kezését tehát a testület együtt értelmezte a Nemzeti hitvallásnak azzal a fordulatával, amely 
szerint: „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”1177 Trócsányi 
László szerint ez a 27/2013. (X. 9.) AB határozat ékes példája a Nemzeti hitvallásra épülő 
értelmezésnek, hiszen itt az Alaptörvény XVI. cikk (4) bekezdésében foglalt szülőtartási kö-
telezettség tartalmát a Nemzeti hitvallással összhangban értelmezte az Alkotmánybíróság.1178

Ennek alapján tehát a nagykorú gyermek tartási kötelezettségének teljesítése nem 
veszélyeztetheti a kötelezett saját megélhetését, önmaga fenntartását, ezért az ezen alapu-
ló személyi térítési díjfizetési kötelezettség megállapítása során is figyelembe kell venni 
az egyén létfenntartását megalapozó, szükséges költségeit.1179 A bíróságok tehát részben 
a hozzátartozó helytállási kötelezettségének megállapításakor, részben pedig az összeg-
szerűség meghatározásakor nem hagyhatják figyelmen kívül azon rendszeres kiadásokat, 
amelyek a kötelezett hozzátartozó saját létfenntartásához elengedhetetlenül szükségesek. 
Az Alkotmánybíróság határozatából következőleg a hozzátartozó felmenője iránti tartási 
kötelezettség nem feltétlen, a felperes nem hozható olyan helyzetbe, amikor felmenője iránti 
tartási kötelezettségének teljesítésével kétségessé válik saját létfenntartása.1180

Az Alaptörvény XIX. cikke

Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdés első mondata államcélként deklarálja a szociális 
biztonságot, második mondata pedig rögzíti, hogy minden magyar állampolgár – a tételesen 
felsorolt élethelyzetek esetén – törvényben meghatározott támogatásra jogosult. A (2) be-
kezdés elválaszthatja a tételesen felsorolt élethelyzetek szerinti és a nem ilyen, hanem 
a más rászorulók szociális biztonságának a megvalósítását. Ez utóbbi rész tehát az állam 
elkötelezettségét tartalmazza a rászorulók támogatására.

Az élethelyzetek felsorolásának alkotmányjogi jelentőségét mutatja, hogy az Alap-
törvény negyedik módosítása a XIX. cikk (1) bekezdésében a „rokkantság” szövegrész 
helyébe a „rokkantság, fogyatékosság” szöveget léptette.1181

Álláspontom szerint ugyanakkor ez a módosítás lényegében felesleges volt, hiszen 
a XIX. cikk (2) bekezdésének „más rászorulók” fordulatába – a Nemzeti hitvallás itt elem-
zett fordulata (elesettek megsegítése) alapján – a fogyatékosok külön nevesítés nélkül is 
beletartoznak.

1176 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [23].
1177 Halmai Gábor szerint akármit gondol is valaki a szülőtartás alkotmányos kötelezettségéről, ez a vélemény 

egy képviselhető konzervatív alkotmányértelmezés eredménye. Halmai 2014, 57.
1178 Trócsányi 2014, 61.
1179 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [23]. Balogh Elemér különvéleményében lényegében ugyanezt 

a követelményt az Alaptörvény O) cikkéből vezette le, hogy tartásra kötelezett hozzátartozó esetében sem 
támasztható az állami és közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásnál az Alaptörvény által előírt 
mércénél („képesség” és „lehetőség”) szigorúbb mérce.

1180 Lásd a Kúria Kfv.IV.37.704/2013/3. számú ítéletét. Hivatkozik rá Berkes 2014, 149.
1181 Lásd Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása, 21. cikk (1) bekezdés h) pontja.
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Az Alaptörvény XXX. cikke

A XXX. cikk a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás kötelezettségét írja elő 
mindenki számára. A Nemzeti hitvallásnak a megsegítési kötelezettséggel összhangban tör-
ténő értelmezése alapján a „közös szükségletek fedezésébe” bele kell tartozzon a szegények 
és az elesettek megsegítésének kötelessége is. Ez tehát elveti az olyan, kizárólag a laissez 
faire gazdasági elvén alapuló politikai modell kialakítását, amely csak a piaci viszonyok 
megerősítésében és az öngondoskodásban látja a szociális biztonság elérésének garanciáit, 
és szükségtelennek tekinti az állami garanciákat.1182

Ugyanakkor a XXX. cikk a Nemzeti hitvallásnak a szegények-elesettek megsegítési 
kötelezettségét előíró fordulatával összhangban – álláspontom szerint – akként is értelmez-
hető, hogy a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékénél figyelembe kell 
venni, ha valaki szegény vagy elesett.

A XXX. cikk (2) bekezdése ugyan tételesen előírja, hogy a közös szükségletek fe-
dezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés 
kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani, ám ezt önmagában a XXX. cikk (1) be-
kezdése és a Nemzeti hitvallás itt elemzett fordulata alapján is meg lehet állapítani azon 
az alapon, hogy a gyermekvállalás nem eredményezheti a család szegénységbe süllyedését. 
Ez utóbbi kitételhez kapcsolódik azonban, hogy erre tekintettel az államnak segítenie kell 
a munkavállalás és családi élet összeegyeztetését is.

1.1.2.1.4.2. A Nemzeti hitvallás egyéb szociális töltetű rendelkezései

Első ránézésre is egyértelműnek tűnik az, hogy a Nemzeti Hitvallásnak az a fordulata, mi-
szerint „[v]alljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét”, a legszorosabban 
köthető az Alaptörvény szociális rendelkezéseihez, továbbá az is nyilvánvaló, hogy ez az a for-
dulat, amely az Alaptörvény preambulumának szociális karakterét a leginkább – noha nem 
kizárólagosan – meghatározza.1183 A szociális jogokkal ugyanakkor – igaz, kétségtelenül 
távolabbi – kapcsolatba hozhatók még – és ezáltal az Alaptörvény preambulumának szociális 
tendenciáját is befolyásol(hat)ják – a Nemzeti hitvallás emberi méltósággal, munkával, a jó 
élettel és biztonsággal, valamint az utódainkért viselt felelősséggel kapcsolatos fordulatai is.

1182 Balogh Zsolt mutat rá arra, hogy létezik olyan nézet, amely szerint a jóléti juttatások szélesítése csökkenti 
a hatékonyságot, míg az a szemlélet, hogy „az ember csak magára számíthat”, kifejezetten ösztönzi a ver-
senyt, a gazdaság teljesítőképességét. Dahrendorf 1994, 112., idézi Balogh 2015, 316., 6. lj.

1183 Rab Henriett szerint ezzel a fordulattal az Alaptörvény még tartózkodóbb, mint az 1989-től  hatályos Alkot-
mány, amely – álláspontja szerint – „bátortalanul” nem szociális államként definiálta a Magyar Köztársaságot, 
hanem csak a szociális piacgazdaság felvállalására került sor. Lásd Rab (é. n.) 1. Juhász Gábor, a szociális 
jogok talán egyik legelismertebb hazai szakértője, a 2009-es  Jakab András által szerkesztett Az Alkotmány 
kommentárja (Századvég Kiadó, 2009) a szociális jogokról szóló részeinek szerzője, az Alaptörvény hatály-
balépését követően a szociális jogok alkotmányos védelméről írt, átfogó publikációiban nem érinti a Nemzeti 
hitvallás ezen fordulatát, ami – olvasatomban – implicit módon egy olyan álláspontot is megjelenít(het), hogy 
a szerző ezt a hitvallásbeli tételt az Alaptörvény szociális rendelkezéseinek értelmezése során vagy egyáltalán 
nem tekinti relevánsnak, vagy legalábbis – a normatív rendelkezésekhez képest – nem tartja előremozdítónak. 
Lásd Juhász 2012a, 35–49.; Juhász 2015a, 3–31.
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Ezért a Nemzeti hitvallás szociális töltetű rendelkezéseit vizsgáló gondolati egység 
lezárásaként röviden kitérek a Nemzeti hitvallás azon fordulataira is, amelyek kapcsolata 
a szociális jogokkal nem annyira nyilvánvaló, mint az elesettek és a szegények megsegí-
tésének kötelességét előíró tételnél, de mégis relevánsak lehetnek majd az Alaptörvény 
értelmezésénél.

„Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.”

A Nemzeti hitvallás szerint: „Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság”. Az Al-
kotmánybíróság 1998-ban  mondta ki, hogy az akkor hatályban lévő Alkotmány 70/E. §-ában 
meghatározott szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által nyúj-
tandó olyan megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen 
az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához.1184 Az Alaptörvény hatálybalépését köve-
tően1185 a 40/2012. (XII. 6.) AB határozat ugyan „felidézte” ezt a kitételt,1186 azonban a férfiak 
és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos 
28/2015. (IX. 24.) AB határozat ettől elhatárolódni látszik.1187 A már többször idézett 27/2013. 
(X. 9.) AB határozatban ugyanakkor az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a jogalkalmazó 
szerveknek az emberi méltóság érvényre jutása érdekében minden esetben vizsgálniuk kell, 
hogy a – szülőtartási kötelessége alapján a hozzátartozója gondozását biztosító intézetnek 
térítésidíj-fizetésre kötelezett – egyén megmaradt jövedelme milyen mértékben elégséges 
a havi létszükségleteinek kielégítésére, vagyis olyan életfeltételek megteremtésére, ami 
nem eredményezi az emberi méltóság mint a megaláztatás tilalmának sérelmét.1188 Balogh 
Elemér a határozathoz fűzött párhuzamos indokolásában ezt azzal egészítette ki, hogy 
az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltóság alapjoga magában foglalja az emberhez 
méltó lét fenntartásához elengedhetetlenül szükséges megélhetési minimum alkotmányos 
védelmét.1189 Kiss László pedig különvéleményében utalt arra, hogy a többségi határozat-
nak figyelembe kellett volna vennie az előtte fekvő ügy elbírálása során a 32/1998. (VI. 25.) 
AB határozatában lefektetett elvi követelményt, az emberhez méltó egzisztenciaminimum 
ugyanis szoros kapcsolatban áll az emberi méltósággal.1190

1184 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 251., 254.; Patyi 2011b, 46.
1185 A magyar Alaptörvényről lásd egyebek közt: Rixer 2012, 90–117.; Móré 2013b; Móré 2012, 167–173.
1186 Indokolás [27].
1187 Indokolás [34]. Ugyan a határozat az Alaptörvény megváltozott rendelkezéseivel magyarázza ezt az elha-

tárolódást, ám álláspontom szerint a későbbiekben a német alkotmánybíróság szociális tárgyú döntéseinek 
átvételénél célszerű azt is figyelembe venni, hogy a német alaptörvény (Grundgesetz) – szemben a magyar-
ral – az állampolgárokat megillető kifejezett szociális jogokról nem tartalmaz rendelkezéseket. Takács 2003, 
800. Ennek oka a weimari alkotmány negatív politikai következményeiben keresendő, tudniillik a weimari 
alkotmány széles körben alanyi jogként fogalmazott meg olyan gazdasági-szociális jogosultságokat, ame-
lyek állandó politikai követelése az állam destabilizálódását, a jobb- és baloldali radikalizmust, majd a nácik 
hatalomátvételét segítették elő. Kardos 1996, 24.

1188 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [24].
1189 Balogh Elemér különvéleménye a 27/2013. (X. 9.) AB határozathoz, [35]. A különvéleményhez csatlakozott 

Lévay Miklós.
1190 Kiss László különvéleménye a 27/2013. (X. 9.) AB határozathoz, [50]–[51]. Mint már utaltam rá, a német 

alkotmánybíróság is az emberi méltóságból vezette le a megélhetési minimumhoz való jogot. Lásd Téglási 
2016a, 265–278.
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„…a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka…”

Ugyancsak szoros tartalmi összefüggés mutatható ki az Alaptörvény szociális – különö-
sen a munkára vonatkozó – rendelkezései, valamint a Nemzeti hitvallás azon fordulata 
között, miszerint „a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka”. 
Ez a fordulat egyrészt együtt értelmezendő a XII. cikk (1) bekezdésével, miszerint ké-
pességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni 
a közösség gyarapodásához, valamint a (2) bekezdéssel is, miszerint Magyarország törek-
szik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, 
dolgozhasson. Ugyancsak ideköthető az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésének második 
mondata, amely – egyebek közt – az önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén 
minden magyar állampolgárnak törvényben meghatározott támogatási jogosultságot ír elő. 
(A Nemzeti hitvallás ezen fordulatának részletesebb elemzésére azonban jelen fejezetben 
nem kerül sor.1191)

„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság…”

A „jó élet” fogalma értelemszerűen nagyon tág, ám kétségtelenül adható neki egy, a „jó lét-
re” irányuló értelmezés is, ami a „jóléti állam” megteremtésének követelményét is magá-
ban foglal(hat)ja. A „jóléti állam” nem azonos a „szociális állam” fogalmával, tudniillik 
a jóléti állam felfogható úgy, mint a szociális állam egy magasabb szintű, nem a puszta 
megélhetésre, hanem a társadalmi problémák megoldásának szélesebb körére koncentráló 
fajtája, ámde úgy is, mint egy olyan állami működés, amely a kezdetektől fogva más mó-
don (beavatkozásmentesen vagy az állami újraelosztás egy másfajta rendszerének bázisán) 
törekedett az ipari társadalmak által felvetett társadalmi problémák megoldására.1192 A jó-
léti problémák kezelésének azonban korántsem az állam kiterjedt szociális támogatásokon 
nyugvó rendszerének létrehozása vagy fenntartása az egyetlen lehetséges módja, hanem 
az emberek jóléte biztosításának más útjai is lehetségesek.1193

Az Alkotmánybíróság még nem merészkedett el addig, hogy a Nemzeti hitvallás ezen 
fordulatából a „jóléti államra” vonatkozó bármiféle utalást is tegyen, sőt a „jóléti állam” 
kifejezést – 1990 óta (!) – mindössze egyetlen többségi határozat indokolása tartalmazza, 
ám az is a jóléti állam túlzott „bőkezűségére” utalva, amivel szemben születtek újjá a pia-
cosításra ismét nagyobb hangsúlyt fektető neoliberális irányzatok.1194 Ennek a határozatnak 
az előadó bírája, Lenkovics Barnabás már 2012-ben  egy különvéleményében kifejtette, 
hogy a 2008–2009 óta zajló nemzeti, uniós és globális válság és annak kezelése különö-
sen súlyosan érinti az úgynevezett második generációs (gazdasági, szociális, kulturális) 

1191 Lásd erről: Kiss 2019.
1192 Szamel–Balázs–Gajduschek–Koi 2011, 29.
1193 Szamel–Balázs–Gajduschek–Koi 2011, 29.
1194 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, Indokolás [104]. Mára már általánosan elterjedt az a felfogás, hogy a jóléti 

állam az 1980-as  évektől kezdve válságban van (lásd Szamel–Balázs–Gajduschek–Koi 2011, 30.), ugyan-
akkor ezzel ellentétes álláspontok is megjelentek már, miszerint a jóléti állam továbbra is működik, és képes 
igazodni a megváltozott körülményekhez, a jóléti állam fenntarthatósága pedig a demokratikus kormányzat 
minőségén áll vagy bukik (lásd Fodor–Stumpf 2007, 82–83.).
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emberi jogokat (alkotmányos alapjogokat), a „szociális jogállam” – objektív és szubjektív, 
belső és külső kényszerek hatására – visszavonulóban van, amit sokan Európa-szerte,1195 
így nálunk is a „demokratikus jogállam” és az alkotmányosság válságaként élnek meg.1196

Az Alkotmánybíróság a – már többször említett – 27/2013. (X. 9.) AB határozatában 
a Nemzeti hitvallás ezen fordulatához is hozzákötötte az egyén saját megélhetését, önmaga 
létfenntartását biztosító jövedelem tiszteletben tartásának kötelességét.1197

A Nemzeti hitvallás itt elemzett fordulata – az ezt közvetlenül követő fordulattal 
együtt1198 – a jó állam, jó kormányzás követelményeiként is felfogható, márpedig a jó kor-
mányzás alapgondolata, hogy a jólétet mindenki számára biztosítani kell,1199 a jó kormány-
zásnak tehát alapfeltétele a jó élet megteremtése.

Nem beszélve a – jelző nélküli – biztonság megteremtésének kötelességére irányuló 
kitételről, amelybe a szociális biztonság fogalma is beleérthető, sőt bele is értendő. A biz-
tonság ugyanis – ami tulajdonképpen az egyik olyan alapvető igény, amely miatt a társa-
dalom létrejött – többrétű: jelenti egyrészt a személyes biztonságot mint az egyén jogainak, 
életének, testi épségének védelmét, ám tágabb értelemben az életminőség biztonságát, 
beleértve – a fogyasztóvédelem vagy a környezetvédelem mellett – a gazdasági-szociális 
biztonságot is, tehát nemcsak azt, hogy ne legyen veszélyben az egyén élete, hanem azt 
is, hogy anyagi ellehetetlenüléstől se kelljen tartania, napi megélhetése biztosított legyen, 
ezáltal pedig ne legyen kiszolgáltatva a hatalomnak, ne legyen kitéve a politikai, illetőleg 
a szabályozási környezet változásainak.1200

1.1.2.2. A szociális biztonság szövegszerű változása az Alaptörvényben –  
csak államcél

A 2012-ben  hatályba lépett Alaptörvény jelentősen átfogalmazta a szociális biztonság alkot-
mányos védelmére vonatkozó szabályokat.1201 A XIX. cikk négy bekezdésnyi terjedelemben 
foglalkozik a szociális ellátórendszer alkotmányos szabályainak meghatározásával.1202

Juhász Gábor szerint a szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezések megújításának 
legalább két célja azonosítható.1203 Egyfelől jelzi a szociális biztonság lehetséges értelmezési 
mezőjének szűkítésére való törekvést, másfelől pedig azt, hogy az alkotmányozó az Alap-
törvényt aktuálpolitikai céljai támogatására kívánja használni, az Alkotmány 70/E. § 
(3) bekezdésének bevezetésével már tesztelt módon, vagyis úgy, hogy az Alaptörvény 
rendelkezéseivel zárja ki egyes kormányzati döntések alkotmányossági felülvizsgálatát 
(a magán nyugdíjpénztári rendszer felszámolása, az ellátások igénybevételének a közösség 

1195 Vesd össze Téglási 2016b, 141–170.
1196 Lenkovics Barnabás különvéleménye a 45/2012. (XII. 29.) AB határozathoz, [236]–[237]. A határozat elem-

zését a jogállamiság követelményeinek fényében lásd Patyi 2014, 33–35.
1197 27/2013. (X. 9.) AB határozat, Indokolás [22]–[23].
1198 „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés 

és részrehajlás nélkül intézi.”
1199 Fodor–Stumpf 2007, 81.
1200 Drinóczi–Csink–Sabjanics 2016, 310.
1201 Juhász 2015a, 12.
1202 Juhász 2015a, 12.
1203 Juhász 2015a, 12.



154 A szociális jogok alkotmányos védelme

számára hasznos magatartáshoz kötése).1204 Juhász szerint – az Alkotmánybíróság érvelésére 
hivatkozva – az újraszabályozás célja egyfajta szociálpolitikai paradigmaváltás elérése volt.1205

Juhász szerint a paradigmaváltást szolgálja a szociális biztonság jogosultságalapú 
értelmezési lehetőségének bombabiztos kizárása is: „a fenntartható gazdasági fejlődés 
és a fokozatosan romló demográfiai helyzet a szociális biztonság felfogásának és alkotmá-
nyos szabályozásának új alaptörvényi megfogalmazásához vezetett. A korábbi Alkotmány 
70/E. §-ának  (1) bekezdése által kinyilvánított elbánást (amelyet számosan »állampolgári 
jognak« tekintettek, és amelyet az állam a valóságban csak egyre alacsonyabb szinten 
volt képes nyújtani, aminek még így is jelentős szerepe volt az ország eladósodásában) 
a 2011. április 18-án  elfogadott Alaptörvény a valós lehetőségekhez igazította.”1206 Juhász 
szerint: „Az indokolás inkább a megújuló összetételű Alkotmánybíróság szociális jogokkal 
szembeni aggasztóan elutasító attitűdjét, mintsem a korábbi alkotmányértelmezési, vagy 
szociális jogalkotási gyakorlat beható ismeretét tükrözi, hiszen állampolgári jogként védett 
ellátásokat a magyar ellátórendszer az Alkotmány hatálya alatt sem ismert.”1207

Az Alkotmánybíróság védelmében kell elmondani, hogy az indokolásnak a „számosan 
»állampolgári jognak« tekintettek” kitétel alatt nem csak a korábbi többségi alkotmány-
értelmezést lehet érteni. Ugyanakkor – mint azt már a korábbi részekből láthattuk – az Al-
kotmánybíróság korábbi összetételében is akadtak olyan alkotmánybírák, sőt egy-egy olyan 
testületi döntés is, amely épp a szociális biztonság alapjogi jellegét hangsúlyozta. Zlinszky 
János 31/1993. (V. 21.) AB határozathoz fűzött különvéleménye szerint: „Az Alkotmány 
70/E. § (1) bekezdésének második fordulata […] világosan kifejezett alanyi jogot léte-
sít […].” Az 5/1991. (II. 16.) AB határozat pedig az indokolásában fogalmazott úgy, hogy: 
„Alkotmányos alapjog az, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szo-
ciális biztonsághoz [Alkotmány 70/E. § (1) bekezdés].” Mindez éppenséggel azt igazolja, 
hogy a 23/2013. AB határozatot meghozó testület mélyrehatóan – az Alkotmánybíróság 
működésének kezdetéig visszamenően, a különvélemények szintjének mélységéig is kiter-
jedően – ismerte az Alkotmánybíróság joggyakorlatát.

A szociális biztonsággal kapcsolatos alaptörvényi változások közül – Juhász sze-
rint – a legszembeszökőbb az, hogy a XIX. cikk (1) bekezdésében „a szociális biztonság 
megteremtésének igénye már nem jogként aposztrofálva, hanem csupán államcélként je-
lenik meg”.1208

Klicsu László szerint is a XIX. cikk első két mondata világossá teszi, hogy nem alap-
jogról, hanem államcélról, programról van szó, és támogatásra a magyar állampolgár csak 
a külön törvényekben meghatározottak szerint jogosult.1209

A XIX. cikkhez fűzött indokolás szerint az Alaptörvény „[r]ögzíti az állam azon szán-
dékát, hogy minden magyar állampolgárnak megteremtse a szociális biztonságot. Ennek 
érdekében azon élethelyzetekben, amikor – gyermekének születése, egészségi állapotának 
időleges vagy végleges romlása, hozzátartozójának vagy munkalehetőségének elvesztése 

1204 Juhász 2015a, 12.
1205 Juhász utal a 23/2013. (IX. 25.) AB határozat [45]–[59] bekezdéseire, lásd Juhász 2015a, 12.
1206 Juhász utal a 23/2013. (IX. 25.) AB határozat [45] bekezdésére; Juhász 2015a, 12., 17. lj.
1207 Juhász 2015a, 12–13.
1208 Juhász 2015a, 13.
1209 Klicsu 2012, 114.
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miatt – a megélhetéséhez szükséges javak előteremtésére nem képes, valamennyi állam-
polgár jogosult törvény szerinti állami segítséget igénybe venni.”

Míg a korábban hatályos Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése alapján a magyar állampol-
gárok jogosultak voltak a megélhetésükhöz szükséges ellátásra,1210 az Alaptörvény XIX. cikk 
(1) bekezdése alapján Magyarország már csak arra törekszik, hogy minden állampolgárának 
szociális biztonságot nyújtson.1211 Az Alaptörvényben a szociális biztonság megteremtésének 
igénye tehát már formálisan sem jogként, hanem államcélként jelenik meg.1212

Chronowski Nóra ezt a változást a korábbi Alkotmányhoz képest visszalépésként érté-
kelte.1213 Drinóczi Tímea úgy véli, hogy az Alaptörvény és ennek alapján döntő alkotmány-
bírósági gyakorlat új korszakot hozott, az alaptörvényi szöveg az Alkotmánybíróságnak 
azt a hozzáállását erősítette, amely az állam és a törvényhozás felelősségi körébe kívánta 
kitolni a szociális jogok problémáját azzal, hogy az állam csak „törekszik” nyújtani a szo-
ciális biztonságot.1214

Juhász Gábor szerint az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésének e megfogalmazása 
többről szól annál, hogy az Alaptörvény rendelkezéseit csupán az AB korábbi gyakorlatá-
hoz igazították volna.1215

Az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdését értelmező 32/1998. (VI. 25.) AB határozat – igaz, 
meglehetősen elvontan – a szociális biztonsághoz való alkotmányos jog tartalmát és mérté-
két is körülírta, így nyitva hagyva annak lehetőségét, hogy a testület az ellátások elvárha-
tó – az emberi méltóság biztosításához szükséges – szintjének vizsgálata irányába fejlessze 
tovább a szociális biztonsághoz való jogra vonatkozó értelmezését.1216 Juhász Gábor szerint 
az új szövegezés ezzel a megfogalmazással kizárja a szociális biztonság alanyi jogként való 
értelmezésének 1998-ban  megnyitott lehetőségét.1217 Az Alaptörvény szövegezése viszont 
Juhász szerint immáron kategorikusan kizárja az efféle értelmezés lehetőségét,1218 a magyar 
állampolgároknak így többé az elvi lehetőségek szintjén sincs „joguk” a szociális biztonság-
ra, be kell érniük azzal az ígérettel, hogy az állam törekszik majd arra, hogy megteremtse 
szociális biztonságukat.1219

1210 E rendelkezésből és az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből vezette le az Alkotmánybíróság a jogosultságot 
az olyan megélhetési minimum állam általi biztosítására, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való 
jog megvalósításához. Az emberi méltóságra ugyanis úgy tekintett, mint amelynek „van egy ellátási igényt 
megalapozó funkciója is”. Lásd 40/2012. (XII. 6.) AB határozat, amely visszautal a 37/2011. (V. 10.) AB ha-
tározatra.

1211 Szabadság és felelősség XIX. cikk (1) bekezdés.
1212 Juhász 2012a, 46.
1213 Chronowski 2011b, 28. Chronowski ehelyütt arra is rámutat, hogy az Európai Bíróság gyakorlatából (is) 

az következik, hogy a tagállamok alapvetően szabadon alakítják szociális biztonsági ellátórendszerüket; 
az EU Alapjogi Charta ugyanakkor a szolidaritási jogok szélesebb körét fogja át, mint a magyar Alaptörvény, 
és több részjogosítványt, garanciát rögzít annál. Chronowski 2011b, 28–29. Lásd még e témában a szerzőtől 
angol nyelven: Chronowski 2017.

1214 Drinóczi 2018, 16.
1215 Juhász 2012a, 46.
1216 Juhász 2012a, 46.
1217 Juhász 2015a, 13.
1218 Juhász 2012a, 46.
1219 Juhász 2015a, 13.
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Az ellátások biztosítását indokoló helyzetek felsorolása nagyban hasonlít az Al-
kotmányéra,1220 az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdés második mondatából – a korábbi 
Alkotmányhoz képest – kimaradt az öregség mint kockázati tényező, viszont új elemként 
bekerült az anyaság és a fogyatékosság – mint megélhetési zavar – esetére járó támogatási 
jogosultság. Juhász ugyanakkor rámutat arra, hogy a nyugellátásokra vonatkozó rendelke-
zésekkel az öregség esetére járó ellátás továbbra is alkotmányos védelem tárgyát képezi.1221

Juhász szerint azonban „egy apró, központozási jelbeli változtatás nyomán az államra 
háruló feladatok köre mégis jelentősen szűkül az új szabályozással”.1222 Míg ugyanis az Alkot-
mány 70/E. § (1) bekezdésének két mondatrészét pontosvessző választotta el, addig az Alap-
törvény XIX. cikk (1) bekezdését két különálló mondat alkotja.1223 Az Alkotmánybíróság 
ugyan testületileg nem foglalkozott az Alkotmány 70/E. §-ának  (1) bekezdésében szereplő 
két mondatrész viszonyának vizsgálatával,1224 Kilényi Géza alkotmánybíró a 26/1993. (IV. 29.) 
AB határozathoz fűzött különvéleményében1225 az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésének tar-
talmát vizsgálva rámutatott arra, hogy e rendelkezés két tagmondata között nem kettőspont, 
hanem pontosvessző szerepel. Ez pedig Kilényi számára azt juttatja kifejezésre, hogy a hi-
vatkozott rendelkezés nem egy, hanem két alapvető jogot kodifikál: a szociális biztonsághoz 
való jogot és az ellátáshoz való jogot. Noha e két jog között szoros tartalmi kapcsolat van, 
sem tartalmuk, sem érvényesülési körük nem azonos, ezért a 70/E. § (1) bekezdésének pon-
tosvessző utáni szövegrésze semmiképpen sem fogható fel ama jogintézmények kimerítő 
felsorolásaként, amelyek a szociális biztonsághoz való jog tartalmát alkotják.1226 A többségi 
határozat ehhez képest az ellátáshoz való jogot nem különálló alapjogként, hanem a szo-
ciális biztonsághoz való jog – magában az Alkotmányban kiemelt – tartalmi elemeként, 
alkotmányos követelményeként fogta fel, öregség, betegség stb. esetére.

Az Alaptörvény rendelkezése világossá teszi, hogy itt két különálló rendelkezésről van 
szó, hiszen immáron nem csupán pontosvesszővel, hanem ponttal, önálló mondatban rögzíti 
a szociális biztonságot mint államcélt és a támogatáshoz való jogot. Az Alaptörvény azzal, 
hogy a szociális jogokat államcélként határozta meg, egyértelművé tette, hogy a szociális 
biztonság az állam részére csupán iránymutatást tartalmaz, az Alaptörvényből alanyi jogi 
jogosultság közvetlenül nem fakad.1227

Juhász Gábor szerint aligha cáfolható Kilényi Gézának a 26/1993. (IV. 29.) AB hatá-
rozathoz fűzött különvéleményében megfogalmazott érvelése, miszerint a két mondatrészt 
elválasztó pontosvessző a szöveg nyelvtani értelmezése szempontjából csak azt jelentheti, 
hogy az állami kötelezettségek alapját képező kockázatok felsorolása példálózó jellegű.1228 
Az Alaptörvényben szereplő felsorolás ugyanakkor azzal, hogy önálló mondatként lett meg-

1220 Juhász 2015a, 14.
1221 Juhász 2015a, 14.
1222 Juhász 2015a, 14.
1223 Juhász 2015a, 14.
1224 Juhász 2015a, 14.
1225 ABH 1993, 196, 204.
1226 Kilényi szerint egyébként kizárólag ez az alkotmányértelmezés, azaz a szociális biztonsághoz való jognak 

és az ellátáshoz való jognak önálló és egyenrangú alapjogként való kezelése áll összhangban az ország vállalt 
nemzetközi jogi kötelezettségeivel.

1227 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 213.
1228 ABH 1993, 196, 204.; lásd Juhász 2015a, 14., 19. lj.
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fogalmazva, a korábbi példálózó jellegű felsorolást taxatívvá teszi.1229 Míg tehát a 70/E. § 
(1) bekezdésének második mondatrésze értelmezhető volt úgy, hogy a szociális biztonság-
hoz való jog a felsorolásban nem szereplő kockázatok bekövetkezése esetén is megilleti 
az állampolgárokat (például a felsorolásban nem szereplő anyaság vagy éppen önhiba 
miatt bekövetkező munkanélküliség esetén), addig az új rendelkezés alapján alkotmányos 
védelemben csak a felsorolt kockázatokkal szembesülő állampolgárokat kell részesíteni.1230

A felsorolás ugyanakkor kibővült az anyaság vállalásával járó társadalmi kockázattal.1231 
A változtatás nyomán az állam megszabadul attól a kötelezettségétől, hogy gondoskodnia 
kelljen a felsorolásban nem szereplő személyek (például az önhibájukból munkanélküliek) 
szociális biztonságának megteremtéséről.1232

Az Alaptörvény a korábbi Alkotmányhoz képest már nem a megélhetéshez szüksé-
ges ellátáshoz való jogot, hanem a támogatáshoz való jogot biztosítja, de azt is törvényben 
meghatározottak szerint.

Juhász Gábor úgy véli, hogy ez az ellátások alkotmányos mértékét érintő változást 
jelez, hogy tudniillik azoknak már elvben sem kell a megélhetéshez szükséges mértékűnek 
lenniük, mivel az Alaptörvény előírásai szerint az állami kötelezettségek a „törvényben 
meghatározott” szintű ellátások biztosításával is teljesíthetők, ami a korábbinál is sokkal 
tágabbra szabja a kormányzat mozgásterét a szociális védelmi ellátások alakításában.1233

Juhász Gábor szerint ezzel az Alaptörvény szövege tartózkodik az olyan megfogal-
mazásoktól is, amelyekből az Alkotmánybíróság esetleg az állami kötelezettség konkrét 
tartalmára és mértékére következtethetne.1234

Juhász szerint ez következik az Alkotmánybíróság értelmezéséből is.1235

Ezzel az Alaptörvény az ellátás szintjét nem a megélhetési minimumban (a megélhetéshez 
szükséges ellátásában) határozza meg, hanem a „törvényben meghatározott támogatásra” 
utalja tovább.1236 A támogatáshoz való jog tehát alapjognak nem minősülő alkotmányos jog, 
amelynek sajátossága, hogy az alkotmányból közvetlen alanyi jogosultság nem fakad (azaz 
pusztán az alkotmány alapján – más jogszabály közbejötte nélkül – nem lehet e jogokat 
érvényesíteni), de a törvényhozásnak az alkotmány alapján kötelezettsége az alanyi jogok 
meghatározása.1237 Bár kétségtelen, hogy e jogok esetén az alkotmányos védelem intenzitása 
kisebb, mint az alapjogok vonatkozásában, mindez jelen esetben a korábbi Alkotmányhoz 
képest nem feltétlenül jelenti az alkotmányos védelmi szint lecsökkenését, hiszen – ahogy 
arra Balogh Zsolt rámutat – az ellátáshoz való jogot korábban is alapjognak nem minősülő 
alkotmányos jogként szabályozták.1238 Ez alapján tehát önmagában – azon túl, hogy például 
az önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén az ellátáshoz való jog szerepelt 
az Alkotmányban – még nem következett magából az Alkotmányból, hogy munkanélkü-
liség esetén milyen időtartamban, milyen összeget, mely ellátórendszernek kell nyújtania 

1229 Juhász 2012a, 46.; Juhász 2015a, 14.
1230 Juhász 2012a, 46.; Juhász 2015a, 14.
1231 Juhász 2012a, 46.
1232 Juhász 2012a, 46.
1233 Juhász 2012a, 46.
1234 Juhász 2015a, 13.
1235 Juhász e helyütt a 3217/2014. (IX. 22.) AB határozat [24] bekezdésére hivatkozik; lásd Juhász 2015a, 13., 18. lj.
1236 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 212.
1237 Balogh 2011, 309.
1238 Balogh 2011, 309.
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ellátást, csak annyi következett az Alkotmányból, hogy a törvényhozásnak (tehát az al-
kotmány alatti szinten) ezeket a kérdéseket szabályozni kell.1239 Az Alkotmány alapján így 
alkotmányellenessé csak az a helyzet válhatott (volna), ha például munkanélküliség esetén 
az állam semmilyen ellátást nem nyújt(ott volna).1240 Az Alkotmány 70/E. § értelmezése 
kapcsán a legtovább talán Zlinszky János ment el azzal, hogy a megélhetéshez szükséges 
ellátásra való állampolgári jogot kifejezett alanyi jogként definiálta.1241

Érdemes kitérni az ellátás-támogatás fogalom megváltozására. Az Alkotmány még 
az ellátáshoz való jogot deklarálta, míg az Alaptörvény a támogatáshoz való jogot. Álláspon-
tom szerint e mögött a változás mögött az (is) állhat, hogy a társadalombiztosítási járulékot 
2012-től  felváltotta a szociális hozzájárulási adó.1242 Az ellátásra való jogosultság általában 
csak meghatározott feltételek esetében áll fenn, támogatásra viszont nem feltétlenül csak 
a jogosult saját jogszerzése alapján válhat valaki jogosulttá. Szemben a korábbi, a társa-
dalombiztosítási járulékkal az adó a maga természeténél fogva nem kizárólag arra a célra 
fordítható, amilyen célból beszedték. Az adó – így a szociális hozzájárulási adó – ugyanis 
egy olyan eszköz az állam kezében, amit lehet szociális támogatások fedezésére is fordítani, 
de másra is. A törvény szerint a szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez 
való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez, továbbá az egységes 
állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási források biztosítása céljá-
ból az adóból származó államháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénzügyi alapjai 
és a törvényben meghatározott elkülönített állami pénzalap költségvetése között.1243 Az adó 
megfizetése államháztartási forrásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalom-
biztosítási ellátást és az álláskeresési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított 
támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet, valamint az adó alapja és összege 
az ilyen ellátás, illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja.1244

Ezzel összefüggésben Juhász Gábor aggályainak ad hangot, hogy tudniillik „[a] korábbi 
egészségbiztosítási járulékok »begyúrása« a szociális hozzájárulási adóba ugyanakkor azt 
jelzi, hogy az alkotmányos rendelkezések jelentős változtatása nélkül is csökkenthető az al-
kotmányos védelem szintje, mivel az új finanszírozási megoldás alapján vitatható az eddigi 
gyakorlatban legerősebbnek bizonyult fegyver, a járulékfizetésen alapuló társadalombizto-
sítási ellátások tulajdonszerű védelmének alkalmazhatósága”.1245

Juhász szerint joggal tarthatunk attól, hogy a társadalombiztosítási járulékok szociális 
hozzájárulási adóvá történt átkeresztelése megszünteti az ellenszolgáltatásként biztosított 
ellátások tulajdonszerű erős alkotmányos védelmét.1246

1239 Balogh 2011, 309.
1240 Balogh 2011, 309.
1241 31/1993. (V. 21.) AB határozat, Rab 2009, 290.
1242 Lásd egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 

453–467. §.
1243 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 453. § 

(2) bekezdés.
1244 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 453. § 

(4) bekezdés.
1245 Juhász 2012a, 43.
1246 Juhász 2012a, 47.



159A szociális jogok alkotmányos védelmének joggyakorlata…

A szociális ellátórendszer szatellitjogokkal való védelmét az Alaptörvény előírásai 
ugyan közvetlenül nem fenyegetik, a (törvényalkotási) gyakorlat azonban, amely a tár-
sadalombiztosítási ellátásokat elszakította a járulékfizetéstől, már igen.1247 Míg ugyanis 
a járulékfizetés konkrét, mintegy előre megvásárolt ellenszolgáltatást feltételez (ezt fejezte 
ki az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatában a társadalombiztosítási ellátások tulajdon-
szerű védelmének elve), addig az adók esetében nincs ilyen összefüggés.1248

Juhász szerint ezt a gyanút támaszthatja alá a társadalombiztosítás ellátásaira jogo-
sultakról és ezen ellátások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2. § (6a) bekezdése 
is, amely szerint „a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően – a szociális biztonsághoz, 
valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése, valamint az egységes állami 
nyugdíjrendszer fenntartása érdekében – törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 
költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla-
píthat, amelyek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet”.1249

Miközben tehát a tulajdonjog védelmét rögzítő új XIII. cikk nem tartalmaz olyan előírást, 
ami aláásná a társadalombiztosítási ellátások tulajdonszerű védelmét, addig a járulékoknak 
az Alaptörvény hatálybalépése előtt megtörtént adóvá való keresztelése erőteljes lépésnek 
tűnik a társadalombiztosítási ellátások szatellitjogokkal való védelmének felszámolása 
felé.1250 A szerzett jogokat védő koncepció alkalmazását ugyanakkor az Alaptörvény nem 
lehetetleníti el, hiszen a jogállamiság követelményét (amelyből a szerzett jogok védelmének 
elve levezethető) az 1989-es  Alkotmány betűivel egyező módon rögzíti.1251

A szociális biztonság (Alaptörvény XIX. cikk) alaptörvényi rendelkezését az Alkot-
mánybíróság átfogóan elsőként a 23/2013. (IX. 25.) AB határozatban elemezte. A testület 
abból indult ki, hogy a fenntartható gazdasági fejlődés és a fokozatosan romló demográ-
fiai helyzet vezetett a szociális biztonság felfogásának és alkotmányos szabályozásának 
új alaptörvényi megfogalmazásához. A korábbi Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése által 
kinyilvánított elbánást (amelyet számosan „állampolgári jognak” tekintettek, és amelyet 
az állam a valóságban csak egyre alacsonyabb szinten volt képes nyújtani, aminek még 
így is jelentős szerepe volt az ország eladósodásában) az Alaptörvény a valós lehetőségek-
hez igazította. Az Alaptörvény XIX. cikkének (1) bekezdése szerint: „Magyarország arra 
törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson.” Az alapvetően 
megváltozott gazdasági körülmények az államháztartás működési elvét illetően szintén új 
helyzetet és alaptörvényi rendelkezéseket eredményeztek.

Az Alaptörvény tehát – álláspontom szerint – ugyan látszólag az alapjogok jogi garan-
ciáit csökkenti, az anyagi garanciákat azonban erősíteni kívánja többek között azáltal, hogy 
alkotmányos szintre emeli a fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét. Az alapjogok 
garanciái terén a második generációs jogoknál általánosan elfogadott tézis, hogy ezeknél 
a jogoknál már nem elegendőek pusztán a jogi garanciák, azaz hogy az állam alkotmányi 
és alacsonyabb jogszabályok szintjén biztosítsa bizonyos alapjogok érvényesülését, hanem 
a szociális jogoknál már bizony anyagi garanciákra, azaz ténylegesen meglévő pénzügyi 

1247 Juhász 2012a, 47.
1248 Juhász 2012a, 47.
1249 Juhász 2012a, 47.
1250 Juhász 2012a, 47–48.
1251 Juhász 2012a, 48.
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fedezetre van szükség. Egy jogállamba vetett bizalom ugyanis nagymértékben függ attól, 
hogy a jogi és anyagi garanciák mennyire közelítik egymást.

Lenkovics Barnabás professzor, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke 2015-ben  egy 
konferencián tartott előadásán1252 is azt hangsúlyozta, hogy az emberi jogok érvényesülésé-
hez nélkülözhetetlen a materiális feltételek biztosítása, hisz már maga a szervezetrendszer 
működtetése is sokba kerül, hát még a jogok finanszírozása. Materiális feltételek nélkül 
ugyanis puszta papírra írott szavak maradnak a szabadságok. Az alapvető szabadságok 
mint első generációs jogok szintúgy állami szervezeti finanszírozási feltételekkel bírnak, 
mint a második generációs jogok, még akkor is, ha inkább az utóbbi az, ahol az államot 
tevőleges finanszírozási kötelezettség terheli, a feltételrendszert, a jogok védelmét az első 
generációs jogoknál is garantálni kell, ami ugyancsak sokba kerül.

Az Alkotmánybíróság tehát az Alaptörvény szociális biztonságra vonatkozó rendelke-
zését önálló, a korábbi alkotmánybírósági gyakorlattól független és a korábbi Alkotmányhoz 
képest megváltozott rendelkezésnek tekintette. Bár az Alkotmány 70/E. §-a  már a rendszer-
változás óta minden állampolgárt megillető jogként statuálta a szociális biztonsághoz való 
jogot (tudniillik, hogy: „A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biz-
tonsághoz […]”), az Alkotmánybíróság gyakorlatában ez – Jakab András megfogalmazása 
szerint – „a 17. § szerinti államcéllá szelídült”.1253

Az Alkotmánybíróság tehát a szociális biztonság alaptörvényi értelmezése során is 
megtehette volna azt, amit számos alapjog esetében meg is tett, hogy tudniillik az Alaptör-
vény szövegét csupán a saját korábbi gyakorlatának „kodifikálásaként” fogja fel, fenntartva 
ezzel a korábbi gyakorlatának lehetőségét,1254 ám itt a testület inkább az alkotmányozó aka-
ratára, illetve az emögött álló külső gazdasági és demográfiai körülményekre hivatkozott.

Már a korábbiakban láthattuk, hogy az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány 70/E. §-ára  
alapozott jogértelmezése a szociális biztonsághoz való jogot nem alapjognak, hanem olyan 
állami kötelezettségvállalásnak tekintette, amelynek teljesítése tekintetében a kormányzat 
széles, de csak alkotmányos korlátok között gyakorolható mozgástérrel rendelkezik.1255 E kor-
látok túlnyomó része az Alkotmánynak nem a szociális biztonságot meghirdető 70/E. §-ából, 
hanem az Alkotmány más rendelkezéseiből volt levezethető: a jogbiztonság követelményét 
is magában foglaló jogállamiság és ezzel összefüggésben a szerzett jogok elvéből [2. § 
(1) bekezdés], valamint a társadalombiztosítási ellátások tulajdonjogszerű védelméből 
(13. §).1256 Az Alkotmány 70/E. §-ának  (1) bekezdése a szociális ellátások összessége által 
nyújtott megélhetési minimum állami biztosítását, (2) bekezdése az állami feladat teljesí-
téséhez szükséges intézményrendszer létrehozásának, fenntartásának és működtetésének 
követelményét fogalmazta meg.1257

1252 Lenkovics 2015.
1253 Jakab 2011, 221., lásd erről bővebben: Juhász 2009a, 2586–2587.
1254 Lásd Téglási 2014, 322–329.
1255 Juhász 2009a, 2593.
1256 Juhász 2009a, 2593.
1257 Juhász 2009a, 2593.
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Az Alaptörvény megfogalmazása tehát éppenséggel azt próbálja megakadályozni, hogy 
az Alaptörvény olyan előnyökkel kecsegtessen, amelyeket az állam nem tud biztosítani, 
ezért a bíróságok előtt sem érvényesíthetők.1258

A 40/2012. (XII. 6.) AB határozat a megváltozott alaptörvényi szövegezés kapcsán 
rámutatott arra, hogy lényeges változást jelent, hogy az Alaptörvény szociális biztonság-
ról szóló XIX. cikke kapcsán nem jogokról, hanem jellemzően állami kötelezettségekről 
és államcélokról rendelkezik. A XIX. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország „törekszik” 
arra, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson, és „elősegíti” az idős-
kori megélhetés biztosítását. Jogosultságról két esetben szól az Alaptörvény XIX. cikke. 
Az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdése „állami nyugdíjra való jogosultságot” említ, 
amelynek feltételeit törvény állapítja meg. A XIX. cikk (1) bekezdése pedig az állampolgárok 
anyasága, betegsége, rokkantsága, özvegysége, árvasága és önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélkülisége esetében garantálja a „törvényben meghatározott támogatásra” való 
jogosultságot. Vagyis ezek azok az élethelyzetek, amelyekre szabottan törvényben alanyi 
jogon járó juttatásokat kell bevezetni, illetve fenntartani.1259

Az Alaptörvény a Nemzeti hitvallás szerint egyrészt vallja „az elesettek és a szegények 
megsegítésének kötelességét”.1260 Az alapjogi rész tartalmazza az állam elkötelezettségét is 
a rászorulók támogatására.1261

Az Alaptörvény a szociális biztonság körében a korábbi Alkotmányhoz képest bővíti 
az államcélokat: államcélként határozza meg az emberhez méltó lakhatás és a közszolgál-
tatásokhoz való hozzáférés biztosítását, amelyet a korábbi Alkotmány nem tartalmazott.1262

Az Alaptörvényben két értelmezési szabály van. Az R) cikk (3) bekezdése előírja, 
hogy az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással 
és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. A 28. cikk pedig 
kimondja, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik; az Alaptörvény és a jogszabályok 
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös 
és gazdaságos célt szolgálnak.

E rendelkezésekből szövegszerűen az következik, hogy az értelmezésnél elsőbbsé-
ge van az elesettek és a szegények megsegítése kötelességének, valamint a józan észnek 
és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos cél szolgálatának.1263

1258 Herbert Küpper éppen ennek az általános veszélyére hívta fel a figyelmet már 2007-ben, hozzátéve még, hogy 
az érvényesíthetőség e hiánya egészében véve kétségbe vonja az alkotmányos jogok eszméjét, és közvetett 
módon leronthatja a liberális jogokat, valamint azok bíróság előtti kikényszeríthetőségét. Lásd Küpper 2007, 
53–54. Takács Albert szerint szociális jogokra való igényről lehet értelmesen beszélni, de szociális bizton-
sághoz való jogról nem, és mindaddig nem is szabad az alkotmányokban a szociális biztonsághoz való jogot 
említeni, amíg ennek a biztonságos emberi léthez (jóléthez) igazodó mértéke nem alkotmányos garancia is 
egyben. Takács 2011, 79.

1259 Klicsu 2012, 114.
1260 Klicsu 2012, 114.
1261 Klicsu 2012, 114.
1262 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 213.
1263 Klicsu 2012, 114.
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Az Alaptörvénynek számos olyan szabálya van, amely a társadalmi szolidaritást fejezi 
ki – így éppen a szociális biztonságról szóló szabály, amelynek (4) bekezdése1264 az állami 
nyugdíjrendszerrel összefüggésben a társadalmi szolidaritást kifejezetten, szövegszerűen 
említi, vagy az elesettek, és külön a szegények segítése kötelessége a Nemzeti hitvallásban; 
ezeket a rendelkezéseket nem lehet úgy értelmezni, hogy mindenki önmagáért felelős.1265

Klicsu László 2012-ben  még nehezen látta megjósolhatónak, hogy az Alaptörvény XIX. 
cikke milyen jövő előtt áll, milyen tartalmat ad annak egy-egy konkrét ügyben az Alkotmány-
bíróság, de álláspontja szerint a gyakorlatot meghatározhatja, hogy az Alkotmánybíróság 
az Alaptörvény egészéből, vagyis nem egy-egy szabályt kiragadva, milyen emberképet 
olvas ki, illetve a tagjai a szerepüket hogyan fogják fel.1266

A továbbiakban az immáron több mint fél évtizede hatályban lévő Alaptörvény1267 
alapján kialakított alkotmánybírósági gyakorlatot tekintem át.

1.1.2.3. Az Alaptörvény XIX. cikke által bekövetkezett változások 
következményei az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépését követően elsőként a megváltozott 
munkaképességűek ellátórendszerének felülvizsgálata körében hozott 40/2012. (XII. 6.) 
AB határozatban foglalkozott a szociális biztonsághoz való jog értelmezésével. A határo-
zat alapját az a jogszabályi változás képezte, amely 2012. január elsejétől a megváltozott 
munkaképességű személyek számára nem nyugellátást, hanem egészségbiztosítási ellátást 
biztosít: egyfelől pénzbeli (rehabilitációs vagy rokkantsági) ellátást, másfelől rehabilitációs 
szolgáltatásokat. Ebben a döntésében a testület rámutatott arra, hogy: „Lényeges változást 
jelent, hogy az Alaptörvény szociális biztonságról szóló XIX. cikke nem jogokról, hanem 
jellemzően állami kötelezettségekről és államcélokról rendelkezik. A XIX. cikk (1) bekezdése 
alapján Magyarország »törekszik« arra, hogy minden állampolgárának szociális biztonsá-
got nyújtson, és »elősegíti« az időskori megélhetés biztosítását. Jogosultságról két esetben 
szól az Alaptörvény XIX. cikke. Az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdése »állami nyugdíjra 
való jogosultságot« említ, amelynek feltételeit törvény állapítja meg. A XIX. cikk (1) be-
kezdése pedig az állampolgárok anyasága, betegsége, rokkantsága, özvegysége, árvasága 
és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélkülisége esetében garantálja a »törvényben 
meghatározott támogatásra« való jogosultságot.”1268

Ezt követően az Alaptörvény XIX. cikkét és a mögötte álló alkotmányozói szándékot 
a 23/2013. (IX. 25.) AB határozatban értelmezte. A határozat alapjául szolgáló ügy a ko-
rábban megállapított korengedményes nyugdíjak csökkentése, megszüntetése, illetőleg 

1264 Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyug-
díjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével 
segíti elő.

1265 Klicsu 2012, 115.
1266 Klicsu 2012, 115.
1267 Az Alaptörvény „korának” meghatározása körüli bizonytalanságokra találóan utal Kukorelli István 2017-ben  

megjelent könyve. Lásd Kukorelli 2017.
1268 Indokolás [37].
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szociális járadékká történő átalakítása volt.1269 Az Alkotmánybíróság ebben a döntésében 
az Alaptörvény XIX. cikkének megváltozott rendelkezéseit a következőkkel indokolta: 
„a fenntartható gazdasági fejlődés és a fokozatosan romló demográfiai helyzet a szociális 
biztonság felfogásának és alkotmányos szabályozásának új alaptörvényi megfogalmazásához 
vezetett. A korábbi Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése által kinyilvánított elbánást (amelyet 
számosan »állampolgári jognak« tekintettek, és amelyet az állam a valóságban csak egyre 
alacsonyabb szinten volt képes nyújtani, aminek még így is jelentős szerepe volt az ország 
eladósodásában) a 2011. április 18-án  elfogadott Alaptörvény a valós lehetőségekhez igazí-
totta. […] A gazdasági viszonyok, a pénzügyi és gazdasági válság által elmélyített államház-
tartási szükséghelyzetben elkerülhetetlen volt az államadósság csökkentése, mint elsődleges 
rövidtávú államcél megjelölése. Ennek számos – rendes körülmények között – méltányos 
és jogos igényt és törekvést alá kellett rendelni. […] Az itt hivatkozott és az Alaptörvény 
N) cikkével hangsúlyossá tett kényszerű paradigma-váltás érthető módon elsősorban vonat-
kozott az állami kiadások növekedésében meghatározó szerepet játszó nyugdíjrendszerre.”

Érdekes, hogy számos más alapjog esetében az Alkotmánybíróság a korábbi Alkot-
mányon alapuló gyakorlatának „átmentését” azzal indokolta, hogy az Alaptörvény tulaj-
donképpen nem tett egyebet, mint a korábbi alkotmánybírósági jogértelmezést kodifikálta 
az Alaptörvénybe. Az Alaptörvény XIX. cikkével összefüggésben is hivatkozhatott volna 
erre az Alkotmánybíróság, hiszen – amint azt láthattuk – a testület korábban sem  tekintette 
valódi alapjognak a szociális biztonsághoz való jogot (annak ilyenként való alkotmányi 
megszövegezése ellenére), hanem lényegében államcélnak.1270 A 23/2013. AB határozat 
szövegezésében azonban érződik, hogy a szociális biztonság értelmezésénél a testület 
megpróbált éles cezúrát húzni a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közé, hogy ezáltal 
ne legyen kötve a korábbi jogértelmezéshez. A későbbiekben azonban majd láthatjuk, hogy 
ez nem sikerült teljes mértékben, a testület ugyanis későbbi határozataiban több esetben 
is a korábbi Alkotmányon alapuló jogértelmezést erősítette meg, sőt, még alkotmányjogi 
panaszt is érdemben elbírált – részben – a XIX. cikkre alapozva.

A 9/2016. (IV. 6.) AB határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ugyan 
az Alaptörvény XIX. cikke elsősorban államcélt fogalmaz meg, ez azonban – különösen 
az (1) bekezdés második mondatában megjelölt személyi körök esetén – a jogalkalmazót 
annyiban köti, hogy a jogszabályokat kétség esetén úgy kell értelmezni, hogy annak ered-
ménye az államcél magvalósulását és ne akadályozását szolgálja.

A 23/2013. (IX. 25.) AB határozatban lefektetett alapokat – hogy ti. a XIX. cikk (1) be-
kezdése a valós lehetőségekhez igazított és az Alaptörvény N) cikkével hangsúlyossá tett 
kényszerű paradigmaváltás következménye – a későbbiekben elsősorban e határozat előadó 
bírája, Dienes-Oehm Egon hangoztatta különvéleményeiben.1271

1269 Az érdemben vizsgált rendelkezések jogszabályi környezetének lényege, hogy a törvénymódosítás 2012. ja-
nuár 1-jétől  megszüntette a korhatár előtti öregségi nyugdíjakat, s egyúttal átalakította azokat korhatár előtti 
ellátássá vagy szolgálati járandósággá.

1270 Az már egy másik kérdés, hogy az Alkotmánybíróság a korábbi Alkotmányból alanyi jogot vezetett le a meg-
élhetési minimum állam általi biztosítására, ezt azonban nem önmagában a szociális biztonsághoz való jogot 
deklaráló rendelkezésből vezette le, hanem az emberi méltósághoz való joggal való együttes értelmezésből. 
A későbbiek során azonban azt is láthatjuk, hogy az Alkotmánybíróság Alaptörvényen alapuló gyakorlata 
továbbra is az emberi méltóság védelmét tekinti a szociális biztonság határának, tehát a mérce e tekintetben 
sem csökkent.

1271 Lásd Dienes-Oehm Egon különvéleménye a 4/2016. (III. 1.) AB határozathoz.
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Ami a megélhetési minimumhoz való jogot illeti, az Alkotmánybíróság ennek a prob-
lematikájával a 27/2013. (X. 9.) AB határozatban szembesült.

Az ügyben egy rokkantnyugdíjast arra kötelezett az önkormányzat és az annak ha-
tározatát felülvizsgáló bírói döntés, hogy a rokkantnyugdíjából fizesse meg édesanyja 
önkormányzati fenntartású intézményben történő ápolását, gondozását. Az Alkotmány-
bíróság itt lényegében azzal a kérdéssel szembesült, hogy az Alaptörvény XVI. cikk (4) be-
kezdésében – újólag – szabályozott szülőtartási kötelezettséggel szemben van-e más olyan 
alkotmányosan értékelhető alapjog vagy alkotmányos érték, amely lehetővé teszi ennek 
az alapvető kötelességnek a korlátozását.

Az Alkotmánybíróság itt segítségül hívta az Alaptörvény Nemzeti hitvallását is, 
amely az R) cikk (3) bekezdése szerint értelmezési keretként is szolgál az Alaptörvény 
többi, normatív rendelkezésének értelmezéséhez. A testület utalt arra, hogy a Nemzeti hit-
vallás szerint: „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét”, továbbá: 
„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet […] kiteljesítése.” A Nem-
zeti hitvallásból következik az utódokért viselt felelősség kötelezettsége is („Felelősséget 
viselünk utódainkért”).

A 27/2013. AB határozat ezek alapján kimondta, hogy „az Alaptörvény XVI. cikk 
(4) bekezdése szerinti szülőtartási kötelezettség mint alapvető kötelesség is – az Alkot-
mánybíróság szerint – csak akkor áll összhangban a Nemzeti hitvallásban foglalt – imént 
idézett – elvekkel, ha az utódokra rótt tartási kötelesség nem hárít rájuk aránytalan és a tel-
jesítőképességüket meghaladó terheket. A nagykorú gyermek tartási kötelezettségének 
teljesítése tehát nem veszélyeztetheti a kötelezett saját megélhetését, önmaga fenntartását, 
ezért az ezen alapuló személyi térítési díjfizetési kötelezettség megállapítása során is figye-
lembe kell venni az egyén létfenntartását megalapozó, szükséges költségeit. […] Azt, hogy 
a szükséges tartás mikor kerül veszélybe, csak az eset összes körülményének, a kötelezett 
jövedelmi, vagyoni viszonyainak, lakáshelyzetének, egészségi állapotának (és az ezzel kap-
csolatban felmerülő indokolt költségeinek), munkaképességének, valamint az adott időszak 
életviszonyainak figyelembevételével lehet eldönteni. Ezt tehát a jogalkalmazó szerveknek 
[…] mindig a konkrét eset kapcsán kell vizsgálat tárgyává tenniük és megállapítaniuk.” 
Ugyan a megélhetéshez szükséges egzisztenciaminimumhoz való jogot a többségi indoko-
lás nem – csak Balogh Elemér párhuzamos és Kiss László különvéleménye – nevesítette, itt 
tartalmilag lényegében arról volt szó, hogy az Alkotmánybíróság arra kötelezte az államot, 
hogy avatkozzon be akkor (vagyis biztosítsa a hozzátartozó eltartását, és mentesítse ez alól 
a rászoruló tartásra kötelezettet), amikor az egyén nem képes a maga számára az anyagi 
értelemben vett méltó életet biztosítani.

Ugyancsak a megélhetési minimumot biztosító jövedelemhez való jog meglétét erő-
sítette a 40/2012. (XII. 6.) AB határozat, amely a rokkantsági ellátásra való jogosultság 
megszűnésénél, valamint a rehabilitációs ellátás szünetelésénél is azt a szempontot tartot-
ta irányadónak, hogy az egyén keresőtevékenységéből származó jövedelme a megélhetési 
minimumot biztosítja-e számára. Ebből kiindulva azért semmisített meg egy törvényi 
rendelkezést, mert az annak ellenére rendelkezett a rehabilitációs ellátás szüneteltetéséről, 
hogy a keresőtevékenységet végző, megváltozott munkaképességű személy rászorultsága 
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(legalábbis átmenetileg) megszűnt volna, és a megélhetési minimumát biztosító jövedel-
mének megléte biztosított lett volna.1272

Az Alkotmánybíróság a 3217/2014. (IX. 22.) AB határozatában az Alaptörvény XIX. cik-
kével összefüggésben kifejtette, hogy „az Alaptörvény a szociális biztonsághoz való alkotmá-
nyos alanyi jogot nem tartalmaz. […] Az első mondat a »törekszik« kifejezéssel egyértelműen 
deklarálja, hogy Magyarországon a szociális biztonság garantálása nem alanyi alapjog, 
hanem csak államcél. Ez – összhangban az Alaptörvény N) cikkének (1) bekezdésével, mely 
szerint »Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálko-
dás elvét érvényesíti«, e cikk (2) bekezdésével, melynek értelmében az előbbi elv érvénye-
sítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a Kormány, vagyis a két legfontosabb jogalkotó 
szerv a felelős, valamint ugyanezen cikk (3) bekezdésével, mely szerint valamennyi állami 
szerv köteles a feladata ellátása során ezen elvet tiszteletben tartani – mindössze annyi kö-
telezettséget ró Magyarországra, a magyar jogalkotó szervekre, hogy az ország gazdasági 
állapotát, teljesítőképességét figyelembe véve határozzák meg az állami szociálpolitikának 
azon alapelemeit, melyek garantálása állami feladat. Ez mindössze a szociális ellátórendszer 
fenntartását és működtetését követeli meg az államtól, anélkül azonban, hogy bármely ellá-
tás konkrét formájára és mértékére vonatkozóan bárki számára Alaptörvényben biztosított 
jogot keletkeztetne. A második mondat azon kitétele, miszerint az állampolgárok még egyes 
speciális esetekben (konkrétan anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és ön-
hibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén) is csak » törvényben meghatározott« 
mértékű támogatásra jogosultak, ezt erősíti meg; vagyis az egyes támogatások konkrét 
formáját és mértékét a törvényhozó szabadon határozza meg.”1273

Az Alkotmánybíróság ettől részben eltérő megállapításokra jutott a 28/2015. (IX. 24.) 
AB határozatában.1274 Ebben az Alkotmánybíróság ismételten leszögezte, hogy „[a]z előző 
Alkotmányhoz képest lényeges változást jelent, hogy az Alaptörvény szociális biztonságról 
szóló XIX. cikke nem jogokról, hanem jellemzően állami kötelezettségekről és államcélokról 
rendelkezik”. A XIX. cikk (1) bekezdése alapján ugyanis Magyarország „törekszik” arra, 
hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson, és „elősegíti” az időskori 
megélhetés biztosítását.

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az Alaptörvény XIX. cik-
kéből jogosultságok is fakadnak. „Az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdése »állami nyug-
díjra való jogosultságot« említ, amelynek feltételeit törvény állapítja meg. A XIX. cikk 
(1) bekezdése pedig az állampolgárok anyasága, betegsége, rokkantsága, özvegysége, 
árvasága és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélkülisége esetében garantálja a »tör-
vényben meghatározott támogatásra« való jogosultságot. Vagyis ezek azok az élethelyze-
tek, amelyekre szabottan törvényben alanyi jogon járó juttatásokat kell bevezetni, illetve 
fenntartani.” Az Alkotmánybíróság végül arra a következtetésre jutott, hogy „jóllehet 
a XIX. cikk jellemzően államcélokról, és nem alapvető jogokról szól, az Alaptörvénynek 
ez a cikke »Alaptörvényben biztosított jogot« tartalmaz abban az értelemben, hogy törvényi 
jogosultságoknak (meghatározott élethelyzetekhez kötve) alaptörvényi hátteret ad. Habár 
a törvényi feltételek részletei vagy a […] jogosultság feltételei, mint konkrét  részletszabályok 

1272 40/2012. (XII. 6.) AB határozat, Indokolás [65], [72].
1273 3217/2014. (IX. 22.) AB határozat, Indokolás [24].
1274 Hoffman István is úgy véli, hogy ebben a határozatban az Alkotmánybíróságnak a szociális jogokkal kap-

csolatban egy más megközelítésű álláspontja jelent meg. Hoffman 2017, 484.
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nem az Alaptörvényből következnek, az alaptörvényi háttér azt jelenti, hogy az elvont jo-
gosultság […] az Alaptörvényből ered.”1275

Dienes-Oehm Egon ugyanakkor egyik különvéleményében úgy vélte, hogy a törvény-
ben meghatározott ilyen típusú támogatások nyújtása nem teszi ezeket a támogatásokat 
alaptörvényi szintű jogosultsággá.1276

Czine Ágnes alkotmánybíró – az idézett AB határozatok alapján – úgy ítélte meg, hogy 
az Alaptörvény XIX. cikkében foglalt rendelkezések jogi jellegét meghatározott élethely-
zetekhez képest kell vizsgálni, egyes élethelyzetek vonatkozásában pedig az Alaptörvény 
rendelkezése több mint államcél, mert arra az érintett Alaptörvényben biztosított jogként 
hivatkozhat. Ez a jogosultság ugyanakkor nem tekinthető alapvető jognak.1277

A 25/2016. (XII. 21.) AB határozatban ismét messzebbről futott neki a szociális jogok 
kérdésének az Alkotmánybíróság, és nem csupán a konkrét ügy elbírálásához szükséges, 
hanem általános jellegű alapvetéseket is lefektetett részben általánosságban a szociális jo-
gokra, részben pedig az Alaptörvény XIX. cikkének értelmezésére nézve.

A szociális jogokkal összefüggésben a testület utalt arra, hogy a „gazdasági, szociális, 
kulturális jogok csoportját – melyek közé a szociális biztonság is tartozik – megkülönböz-
tetjük a klasszikus szabadságjogoktól nagyrészt abból a megfontolásból, hogy előbbiek 
alapvetően az állam gazdasági teljesítőképességétől függenek. A szociális jogok sajátossá-
gai közé tartozik, hogy az elért védelmi szint csökkentésének tilalma nem áll fenn, továbbá 
az állam kötelezettségei alapvetően arra korlátozódnak, hogy egyrészt hozzon létre egy 
olyan intézményrendszert, amely útján az alkotmányos jogok érvényesülhetnek, másrészt 
pedig meg kell határoznia az intézményrendszer igénybevételével kapcsolatos jogosultsá-
gokat. […] Mindez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a szociális jogok között ne lehetnének 
olyanok, amelyek alapjogi védelemben részesülnek. Emellett megjelennek a szociális jogok 
között alkotmányos jogok, illetve olyanok is, amelyek államcélok, vagyis semmilyen alanyi 
jogosultság nem fakad belőlük.”

Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése szerinti szociális biztonsággal összefüggésben 
a testület utalt arra, hogy azt az Alaptörvény a korábbi Alkotmánytól eltérően szabályozza, 
amely változás mögött is alapvetően az a felismerés állt, hogy az állam teljesítőképessége 
korlátozott, a korábbi jóléti modell pedig immár nem tartható fenn. Ennek megfelelően 
a XIX. cikk (1) bekezdésének első mondata államcélt fogalmaz meg, ugyanezen bekezdés 

1275 28/2015. (IX. 24.) AB határozat, Indokolás [34]. Hoffman István szerint – egyetértve Komáromi László 
e kérdéskörben korábban született cikkének álláspontjával – az „Alaptörvényben biztosított jog” kitétellel 
az Alkotmánybíróság egy „sajátos” és „nehezen értelmezhető” alkotmányjogi kategóriát intézményesített. 
Lásd Hoffman 2017, 485. Hoffman e helyütt Komáromi következő munkájára utal: Komáromi 2016, 14–15. 
A magam részéről azonban megjegyezném, hogy az „Alaptörvényben biztosított jog” intézményét nem 
az Alkotmánybíróság, hanem az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény intézményesítette – lásd 
26. § (1) bekezdés a) és 27. § a) pont – és már e határozatot megelőzően is alkalmazta olyan esetekben, ami-
kor alkotmányjogi panaszt nem az Alaptörvény Szabadság és felelősség című részében szereplő „alapjogra” 
hivatkozással nyújtottak be, a testület azonban mégis befogadta és érdemben bírálta el az indítványokat arra 
alapozva, hogy „Alaptörvényben biztosított jogra” történt hivatkozás (lásd például a mentelmi jog, a bírói 
függetlenség vagy a jogállamiság kapcsán a „visszaható hatályú jogalkotás” vagy a „kellő felkészülési idő 
hiánya”, amelyekre hivatkozással az Alkotmánybíróság – noha egyik esetben sem alapjogról van szó – érdemi 
vizsgálatot folytatott le).

1276 Dienes-Oehm Egon különvéleménye a 4/2016. (III. 1.) AB határozathoz, amelyhez csatlakozott Juhász Imre, 
Lenkovics Barnabás és Szívós Mária is.

1277 Lásd Czine Ágnes párhuzamos indokolása a 4/2016. (III. 1.) AB határozathoz.
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második mondata ugyanakkor az állampolgárok anyasága, betegsége, rokkantsága, öz-
vegysége, árvasága és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélkülisége esetében garantálja 
a „törvényben meghatározott támogatásra” való jogosultságot.

Ennek kapcsán a testület – korábbi határozataira utalva1278 – megerősítette, hogy itt va-
lódi jogosultságról van szó, és az itt felsoroltak „azok az élethelyzetek, amelyekre szabottan 
törvényben alanyi jogon járó juttatásokat kell bevezetni, illetve fenntartani.

A XIX. cikk értelmezésekor az Alkotmánybíróság figyelembe vette az Alaptörvény által 
biztosított védelem körében immár azt is, hogy a gyermekgondozási díj mint az Alaptörvény 
XIX. cikk (1) bekezdése szerinti anyaság esetén – az Alaptörvényből fakadóan – biztosí-
tandó támogatás nem rászorultság, hanem biztosítási alapú ellátás, ugyanis járulékfizetés 
kapcsolódik hozzá. Ezzel megerősítette a XIX. cikk (1) bekezdéséből fakadó védelmet 
az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joggal.1279

A testület utalt arra, hogy a járulékfizetési kötelezettséggel biztosított támogatások 
egyben az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jog vé-
delmét is bírják, figyelemmel arra az alaptörvény-értelmezési követelményre is, amely 
szerint az Alaptörvény szabályait egymásra tekintettel lehet és kell értelmezni.1280 Ezzel 
szemben az ex gratia juttatások jellemzője, hogy a jogalkotó méltányosságból juttat ja-
vakat, és senkinek sincs joga arra, hogy egy ex gratia juttatás meghatározott formájában 
 részesüljön. Ebből következően a jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg mind 
a jogosulti körnek, mind a juttatás mértékének és egyéb feltételeinek a meghatározása 
tekintetében, ugyanakkor a jogosulti kör, a jogosultság mértéke és egyéb feltételei nem 
határozhatók meg önkényes módon.1281

A 25/2016. (XII. 21.) AB határozat arra is utalt, hogy „az egyes támogatási formákra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések részletszabályait (ideértve a támogatásra való jogosult-
ság feltételeit és annak mértékét is) – az Alaptörvény keretei között – a jogalkotó szabadon 
alakíthatja. Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdéséből nem vezethető le az állam számára 
egy konkrét támogatási forma konkrét részletszabályának a megalkotására vonatkozó kö-
telezettség.”1282 Az Alkotmánybíróság szerint általánosságban kimondható, hogy a szociá-
lis ellátórendszer egyes ellátásait – változó gazdasági környezetben, az állam mindenkori 
gazdasági teljesítőképességére tekintettel – a törvényhozó átalakíthatja vagy akár meg is 
szüntetheti, az ilyen intézkedések önmagukban nem alaptörvény-ellenesek.1283 Mivel azonban 
a XIX. cikk (1) bekezdés második mondata tételesen felsorolja azokat az okokat, amelyek 
alapján támogatásra jogosult az érintett, e körben valamilyen ellátási formát mindenképpen 
biztosítania, működtetnie kell az államnak, a fent említett széles körű jogalkotási szabad-
sága mellett. Az ex gratia juttatások esetében a jogalkotót szélesebb körű mérlegelési jog 
illeti meg, ugyanis nemcsak azt döntheti el, hogy milyen ellátást biztosít, hanem azt is, hogy 
biztosít-e egyáltalán ilyen juttatást, és ha igen, azt az érintettek mely csoportjának, milyen 
mértékben és milyen formában biztosítja.

1278 Lásd elsőként a 40/2012. (XII. 6.) AB határozatot.
1279 4/2016. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [30]–[32].
1280 33/2012. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás [94], illetve 4/2016. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [29].
1281 Lásd például 32/2015. (XI. 19.) AB határozat, Indokolás [32].
1282 3230/2013. (XII. 21.) AB végzés, Indokolás [3].
1283 14/2014. (V. 13.) AB határozat, Indokolás [30].
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1.1.2.4. Az emberhez méltó lakhatás és az életvitelszerű közterületi 
tartózkodás tilalmának alkotmányossági kérdései

1.1.2.4.1. Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényben

Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-jén  hatályba lépett szövege egy új, a koráb-
bi Alkotmányban nem szereplő államcélt fogalmaz meg a XXII. cikk első fordulatában: 
az emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosítását. Az Alkotmánybíróság kimondta, 
hogy e rendelkezésnek már a nyelvtani értelmezése is világossá teszi, hogy törekvés meg-
fogalmazásáról van szó, amelynek megvalósítása többek között az állam gazdasági teljesítő-
képességétől függ, ezért e rendelkezésből konkrét alapjogok közvetlenül nem következnek.1284 
Az emberhez méltó lakhatás feltételeire törekvés tehát az Alaptörvény alapján semmiképp 
sem jelenti azt, hogy az államnak minden hajléktalan számára lakást kell(ene) biztosítania, 
annyit viszont igen, hogy törekednie kell egy olyan állapotra, hogy a hajléktalan emberek 
ne az utcán töltsék az éjszakát.1285

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy milyen elő- és utóélete volt ennek a rendelkezés-
nek, hogyan jelent meg korábban az Alkotmánybíróság gyakorlatában a lakás mint elemi 
életfeltétel, majd a lakhatáshoz való jog kérdése, hogyan érintik (érintik-e egyáltalán) a kül-
földi alkotmányok és a nemzetközi emberi jogi egyezmények a lakáshoz/lakhatáshoz való 
jog kérdését,1286 továbbá milyen alkotmányossági kérdések, viták, problémák merültek fel 
az Alaptörvény XXII. cikke kapcsán a hajléktalanság felszámolására, illetve ezzel össze-
függésben a hajléktalanok közterületről való kitiltására irányuló kormányzati törekvésekkel 
szemben hazai és nemzetközi szinten.

1284 3215/2013. (XII. 2.) AB határozat, Indokolás [20].
1285 Harrach Péternek a Hazánk – A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2011. márciusi számában az Élhető és min-

den ember számára esélyt jelentő ország lesz Magyarország című cikkben megjelenő nyilatkozata. A kormány 
és az Országgyűlés – kormánypárti többsége – már az Alaptörvény hatálybalépését megelőzően, majd azt 
követően is számos, a lakhatás elősegítését szolgáló jogszabályt fogadott el. Ezen intézkedések körébe so-
rolható többek között a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. felállítása (2011. évi CLXX. törvény); a devizahiteleseket 
segítő, jogszabályban testet öltő intézkedések (lásd például: 2010. évi XCVI. törvény [MNB devizaárfolyamok 
alkalmazása, egyoldalú szerződésmódosítás korlátozása]; 2011. évi LXXV. törvény [árfolyamrögzítési tör-
vény]; 2012. évi XVI. törvény [árfolyamgát]; 2011. évi CXXI. törvény [végtörlesztési törvény, fix árfolyamú 
végtörlesztés]), de idesorolhatók a lakásépítési támogatások is [lásd például: 256/2011. (XII. 6.) Korm. ren-
delet].

1286 Tóth Judit mutat rá arra, hogy a lakhatáshoz való jog és a lakáshoz való jog nem ugyanazt a kört fedi le. A mi-
nimális szintű lakhatáshoz való jog keretében lényegében az állami feladatvállalás reális, alacsonyabb szintjét 
jelöli meg, az átmeneti szállások, átmeneti lakások biztosításának kimondásával a hajléktalanok, hirtelen 
utcára kerülők, krízishelyzetben lévők számára, a fizetőképesség figyelembevételével; továbbá – egy jóval 
nagyobb anyagi erővel rendelkező lakosságcsoportra vonatkoztatva – a hitelkonstrukciókban való részvétel 
jogát. Tóth J. 1989, 305.; a lakhatáshoz és a lakáshoz való jog elhatárolásához lásd továbbá: Tóth J. 1991, 
819–820.
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1.1.2.4.1.1. A lakás mint legelemibb életfeltétel az Alkotmánybíróság korábbi 
gyakorlatában

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában elsőként nem a lakhatáshoz való jog, hanem a la-
kás mint legelemibb életfeltétel kérdése merült fel már 1993-ban. A tulajdonhoz való jog 
alkotmányjogi fogalmának alapjait lerakó 64/1993. (XII. 22.) AB határozatában1287 a testü-
let az önkormányzatra átszállt lakásokra törvénnyel1288 alapított vételi jog vizsgálata során 
a lakástulajdon és a lakásbérlet jogi szabályozását alapvető szociális kérdésnek tekintette. 
A határozat indokolásában az Alkotmánybíróság utalt arra, hogy „a lakás különleges helyet 
foglal el az önkormányzat vagyontárgyai között funkciója alapján, mert a helyi önkormány-
zat területén élő emberek legelemibb életfeltételének, a hajléknak a biztosítását szolgálja”.

Vörös Imre alkotmánybíró ugyanakkor egy későbbi tanulmányában úgy foglalt állást, 
hogy „a »hajlék« kifejezés emocionális húrokat pengető gondolata mint az alkotmányos-
ság mércéje igen problematikus”.1289 Önmagában ez az érvelés azért is vitatható, mert úgy 
 tűnhet, hogy az Alkotmánybíróság csak a bérlő oldaláról közelíti meg a kérdést, ugyanakkor 
a bérleti díj a bérbeadónak is ugyanúgy biztosíthatja a legelemibb életfeltételét. (Értelem-
szerűen itt az önkormányzatok mint bérbeadók esetében ez az ellenérv fel sem merülhet, 
csupán magánszemély bérbeadók esetében). Álláspontom szerint viszont, akinek már van 
bérbe adható lakása, arról nem állítható, hogy a létminimum küszöbén él, vagy ha igen, 
akkor – kvázi kárenyhítési kötelezettség címén – elvárható tőle, hogy elsőként a lakásá-
nak értékesítéséből próbálja meg biztosítani a megélhetését. Ugyanakkor a bérlő oldalán is 
megjelenhetnek akár tehetős vállalkozók vagy jól menő cégek.

A 64/1993. (XII. 22.) AB határozat kimondta, hogy az állampolgárok megfelelő lak-
hatási lehetősége érdekében erőteljesebben korlátozhatja a törvényhozás az önkormányzat 
tulajdonosi szabadságát, mint más vagyontárgyak esetében. Vörös Imre szerint ugyanakkor 
az Alkotmánybíróság ezzel az érveléssel meglehetősen ingoványos és bizonytalan helyzetet 
eredményezhet.1290

Ugyan már ez az 1993-as  határozat sem látott alkotmányos indokot arra, hogy a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségeket – azaz a szabad vállalkozás körébe tartozó tulajdoni tár-
gyakat – a törvény vételi joggal megterhelhesse, tudniillik ez utóbbiaknál ezek a – lakások 
esetében egyébként meglévő – tartalmi igazoló szempontok nem lelhetők fel.

A 37/1998. (IX. 23.) AB határozat azonban – igazolva Vörös Imre aggályait – ezt a túl-
zottan széles körű tulajdonkorlátozási lehetőséget szűkítette az érintett bérlő hátrányos 
szociális helyzete, szociális biztonságának veszélyeztetettsége esetkörére. Ez a 37/1998. 
(IX. 23.) AB határozat az Lt. 31. § (3) bekezdését vizsgálta, miszerint ha a bíróság a há-
zasság felbontása során valamelyik felet saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül 
kötelezte az önkormányzati lakás elhagyására, elhelyezéséről az önkormányzat volt köteles 
gondoskodni. Azt, hogy az elhelyezésre jogosultat milyen lakás illeti meg, az önkormány-
zat rendeletében határozta meg. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Lt.-nek  
ezen rendelkezése alapján az önkormányzat számára bírósági ítélettel előírt elhelyezési 

1287 Téglási 2013a, 169–171.
1288 Lásd a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Lt.).
1289 Vörös 1996, 11.
1290 Vörös 1996, 11.
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 kötelezettség az alkotmányos tulajdonvédelmet sértő terhet ró az önkormányzatokra. 
Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint az Lt. vizsgált rendelkezését az indokolhatja, 
hogy a házasság felbontását követően az önkormányzati lakásban korábban bérlőtársként 
élő és az önkormányzati lakás elhagyására saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül 
a bíróság által kötelezett házastárs szociális körülményei miatt ne kerüljön olyan helyzetbe, 
hogy lakhatása ne legyen megoldott, s ezáltal szociális biztonsága veszélyeztetett legyen. 
Az Alkotmánybíróság szerint ezért az Lt. támadott rendelkezésében megállapított korlátozás 
közérdekűségét csakis az érintett bérlőtárs hátrányos szociális helyzete, szociális bizton-
ságának veszélyeztetettsége alapozhatja meg. Az Lt. vizsgált rendelkezése azonban nem 
állapított meg a bíróság részére ilyen feltételt, és az érintett önkormányzat megkeresését 
sem írta elő, így a saját elhelyezési kötelezettség kimondása vagy mellőzése nem a szociális 
biztonság veszélyeztetése alapulvételével történt, hanem a bíróság teljesen szabad mérle-
gelési jogkörébe tartozott. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ezért az Lt. vizsgált 
rendelkezésével összefüggésben a tulajdoni korlátozás közérdekűsége nem állapítható meg, 
ha nincs szociális rászorultság. Mivel a kifogásolt rendelkezés nem biztosított az érintett ön-
kormányzat tulajdonkorlátozásával szemben megfelelő ellenszolgáltatást, az önkormányzati 
tulajdon alkotmányellenes korlátozását tette lehetővé.

Az Alaptörvény XXII. cikke álláspontom szerint ezt a korábban kialakult alkotmány-
bírósági jogértelmezést viszi tovább azzal, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek 
a megteremtését állami és a helyi önkormányzati kötelezettségként a szociális jogok körében 
(Alaptörvény XIX–XXII. cikk) szabályozza,1291 leszűkítve a célzott alanyi kört a hajléktalan 
személyekre. Ez az alaptörvényi rendelkezés tehát olvasatomban – a korábbi AB-gyakorlat 
fényében – egyebek közt a következőket jelenti:

• a törvényhozó az állampolgárok megfelelő lakhatási lehetősége érdekében erő-
teljesebben korlátozhatja az önkormányzat tulajdonosi szabadságát, mint más 
vagyontárgyak esetében;

• ez a szélesebb korlátozási lehetőség azonban nem vonatkozik a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekre – azaz a szabad vállalkozás körébe tartozó tulajdoni tárgyakra;

• a lakáscélú helyiségekre vonatkozó korlátozás közérdekűségét is csak az érintett 
bérlő hátrányos szociális helyzete, szociális biztonságának veszélyeztetettsége 
alapozhatja meg.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága is vizsgálta a lakhatás és a tulajdonhoz való jog össze-
függéseit. A James és társai ügyben1292 úgy fogalmazott, hogy a modern társadalmak el-
sődleges társadalmi szükségletnek tekintik a lakhatást, amelynek szabályozását nem lehet 
kizárólag a piaci erők játékára hagyni.1293 Így indokolt lehet a törvényhozásnak a magánfelek 
szerződéses viszonyaiba való beavatkozása a nagyobb társadalmi igazságosság érdekében.1294

1291 A lakhatáshoz való jogot a jogirodalomban a második generációs gazdasági, szociális és kulturális jogok 
körébe sorolják. Lásd például Tóth J. 1989, 305.; Macher 2011, 147–159.

1292 James and Others v. the United Kingdom judgment of 21 February 1986, Series A no. 98.
1293 Kardos 2001, 99.
1294 Kardos 2001, 99.
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Salamon László alkotmánybíró a devizahitel-szerződésekkel kapcsolatos 8/2014. 
(III. 20.) AB határozathoz1295 írt párhuzamos indokolásában az emberi méltóság súlyos 
sérelmét és ezáltal a szerződési szabadság, illetve a pacta sunt servanda elvének alkotmá-
nyos korlátozási lehetőségét látja abban, ha a szerződések teljesedésbe menetele, illetve 
a szerződésekhez fűződő jogkövetkezmények érvényesülése a szerződési partner olyan 
mértékű – egyébként vétlen – pauperizálódásával (elszegényedésével) jár együtt, amely 
az emberhez méltó életkörülmények elvesztését (például hajléktalanná válást) eredményez-
né.1296 Salamon szerint az állampolgárok legalább elemi szintű, emberhez méltó szociális 
életfeltételei az Alaptörvény védelmét élvező alkotmányos értékeknek minősülnek.1297 Ezt 
egyrészt az Alaptörvény Nemzeti hitvallásának két fordulatából,1298 másrészt az Alaptörvény 
szociális jellegű államcélokat tartalmazó passzusaiból látja kikövetkeztethetőnek, úgymint 
a XIX. és XXII. cikkekből.1299

Ez utóbbi, vagyis az Alaptörvény XXII. cikke az emberhez méltó lakhatás feltételei-
nek biztosítása mellett államcélként a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést is előírja. Itt 
álláspontom szerint az „és” kötőszó kissé félrevezető, hiszen épp a már többször idézett 
64/1993. (XII. 22.) AB határozat a lakásgazdálkodást a helyi önkormányzatok közszolgál-
tatási feladataként ismerte el. Az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdése tehát olvasatomban 
nem két külön, egymástól független államcélt deklarál, hanem csak nevesíti – és ezáltal 
alkotmányi szinten kiemeli – a közszolgáltatási feladatok egyik elemét: a lakhatás feltéte-
leinek megteremtését. A többi közszolgáltatási feladatot pedig a jogalkotónak törvényekben 
kell konkretizálnia.

1.1.2.4.1.2. A „lakhatáshoz való jog” a korábbi Alkotmányban

Az Alkotmánybíróság a lakhatáshoz való jog kérdését – annak az Alkotmányból való leve-
zethetőségét – egy 2000-ben  született döntésében vizsgálta. Ennek a vizsgálatnak az alapját 
a 32/1998. (VI. 25.) AB határozat képezte, amely megállapította, hogy olyan megélhetési 
minimumot kell az államnak biztosítania, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való 
jog megvalósításához, vagyis az Alkotmánybíróság az ellátási minimum megvalósulását az em-
beri méltósághoz való jog érvényre juttatásával kapcsolta össze.1300 Ennek a 32/1998. (VI. 25.) 
AB határozatnak a nyomán kezdeményezte az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 

1295 Lásd bővebben a határozatról Drinóczi 2014, 3–12.; Téglási 2015a, 325–334.
1296 Az Európai Bíróság jogértelmezése szerint is kiemelt védelmet élveznek azok a zálogtárgyak, amelyek egy-

úttal a családok lakhatását biztosítják. Az Aziz-ítéletben az Európai Bíróság ezért felhatalmazta a spanyol 
bíróságokat arra, hogy a tisztességtelen szerződési kikötéseket tartalmazó jelzáloghitel-szerződések tartozásai 
miatt indult kilakoltatásokat leállítsák. ECJ Judgment, Aziz case (C-415/11) 14.3.203, para. 61.; González 
Pascual 2014, 3., 101. Lásd még az ügyről jelen könyv 1316. lábjegyzetét.

1297 8/2014. (III. 20.) AB határozat, [135].
1298 Salamon László itt a következőkre utal: „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biz-

tonság […] kiteljesítése”, illetve „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait”. 
1299 Az Alkotmánybíróság a devizahitel-szerződések egyes szerződési kikötéseinek tisztességtelenségével kap-

csolatos törvény vizsgálata során a többségi határozatában is hivatkozott arra, hogy a devizahitelezés a tár-
sadalom nagy részét érintő és kiemelkedő súlyú nemzetgazdasági és szociális probléma {34/2014. (XI. 14.) 
AB határozat, Indokolás [128], [156]}.

1300 Takács 2003, 814.
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és a kisebbségi biztos (ombudsman) az alkotmány értelmezését azzal összefüggésben, hogy 
a szociális biztonsághoz való jog magában foglalja-e „a lakhatáshoz való jogot”. A 42/2000. 
(XI. 8.) AB határozat – már a rendelkező részében – kimondta, hogy az Alkotmány 70/E. § 
(1) bekezdése szerinti szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások összessége által 
nyújtandó megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza. A megélhetési minimum 
garantálásából konkrétan meghatározott részjogok – így a „lakhatáshoz való jog” – mint 
alkotmányos alapjogok nem vezethetők le. E tekintetben az állam kötelezettsége és ebből 
következően a felelőssége nem állapítható meg.1301 A szociális biztonsághoz való jog tehát 
a korábbi Alkotmány alapján nem foglalta magában a lakhatáshoz való jogot (de például 
a megfelelő élelmezéshez való jogot sem), hanem az végső soron az emberi méltósághoz való 
jog1302 megvalósítását szolgálta. Ugyanakkor a 42/2000. (XI. 8.) AB határozat kimondta azt 
is, hogy az állam ellátási kötelezettsége a hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül 
fenyegető veszélyhelyzetben kiterjed a szállás biztosítására is, ám ez a kötelezettség nem 
azonos a „lakhatáshoz való jog” megteremtésével. Ehhez a „minimummércéhez”  képest 
az emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosítási kötelezettsége az Alaptörvényben min-
denképpen többletnek, az állami kötelezettségvállalás szigorításának tekintendő.1303

A magyar Alkotmánybírósághoz hasonlóan a Bundesverfassungsgericht is levezette 
a német alaptörvényből a méltóságteljes létminimumhoz való alapjogot, méghozzá a Grund-
gesetz emberi méltóságot garantáló 1. cikk (1) bekezdésének és a szociális jóléti államról 
szóló 20. cikk (1) bekezdésének együttes értelmezéséből.1304 A Bundesverfassungsgericht 
szerint ez utóbbi, 20. cikk (1) bekezdés felhatalmazza a törvényhozót arra, hogy biztosítsa 
a méltóságteljes létminimumot, az alkotmányból közvetlenül levezethető támogatási igény 
azonban – ami a méltóságteljes létminimum garantálásához szükséges – csak a méltóságteljes 
élet fenntartásának abszolút szükséges eszközeit fedi le. Ez az igény az egész létminimumot 
egy mindenre kiterjedő alapjogi garanciaként biztosítja, ami magában foglalja az ember 
fizikai létezését, mint például a lakhatás, a fűtés vagy az élelem.1305

1.1.2.4.1.3. A lakhatás biztosítása a külföldi alkotmányokban

A lakhatáshoz való jogot a jogirodalom az alapjogok generációi közül a gazdasági, szoci-
ális és kulturális jogokat magában foglaló úgynevezett második generációs jogok körébe 
sorolja.1306 Ez a kategorizálás nem elsősorban a lakhatáshoz való jog időbeli megjelenésére, 
mintsem e jognak a többi szociális joggal való közös, jellegadó sajátosságaira utal. A szo-
ciális jogok lényege ugyanis – ahogy arra Tóth Károly rámutat –, hogy érvényesülésükhöz 
közvetlen állami beavatkozás, részvétel szükséges, és anyagi támogatás a rászorulóknak.1307 

1301 ABH 2000, 329.
1302 Tóth J. Z. 2005.
1303 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 213.
1304 Lásd legutóbb összefoglalóan: a német Szövetségi Alkotmánybíróság Első Szenátusának döntését: Urteil vom 

18. Juli 2012, 1 BvL 10/10. Elérhető: www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/ls20120718_1bvl001010en.
html (Letöltés ideje: 2018. 08. 20.)

1305 Lásd BVerfGE 125, 175 (223).
1306 Tóth J. 1989, 305.; Macher 2011, 147–159. Az alapjogok generációiról lásd Tóth K. 2010, 24–26.
1307 Tóth K. 2010, 24.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/ls20120718_1bvl001010en.html 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/ls20120718_1bvl001010en.html 
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A szociális jogok körében a csoportjogi igények a nők, gyermekek és az időskorúak 
védelmével kapcsolatban jelentek meg, és később ez a törekvés kiterjedt a kisebbsé-
gek, menekültek, a betegek, a fogyatékosok, a fogyasztók és más csoportok jogaira.1308 
A lakhatáshoz való jognak a szociális jogok körébe történő besorolása tehát egyből 
meg is adja e jog néhány – a több szociális jogra is jellemző – jellegadó vonását: így 
például azt, hogy eleve nem alanyi jogon illet meg mindenkit, hanem csak a szociálisan 
ténylegesen rászorulókat.

A lakhatáshoz való jog tehát fő jellegzetességei és nem időbeli megjelenése alap-
ján sorolható a szociális jogok körébe. A régebbi alkotmányok ugyanis nem tartalmaz-
tak az emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosításával kapcsolatos rendelkezéseket. 
A szocialista országok alkotmányait leszámítva, amelyek különös hangsúlyt fektettek 
a második generációs jogok – legalábbis papíron történő – érvényesítésére,1309 csak a nem 
olyan régen elfogadott alkotmányok kezdtek el foglalkozni ezzel a kérdéssel, mint például 
a görög alkotmány (1975),1310 a portugál alkotmány (1976),1311 a spanyol alkotmány (1978)1312 
vagy a lengyel alkotmány (1997).1313 Tóth Károly 1990-ben  írt átfogó tanulmányában mutat 
rá arra, hogy a lakhatás kérdését a külföldi alkotmányok eltérő „erővel” szabályozzák.1314 
Legrészletesebb a portugál alkotmány szövege: mindenkinek joga van maga és családja 
számára megfelelő méretű, a higiénia és a komfort követelményeit kielégítő olyan lakásra, 
amely biztosítja a magánélet és a családi élet függetlenségét. Garanciaként állami kötele-
zettséget ír elő: az állam olyan lakáspolitikát valósít meg, amely összeegyeztethető a családi 
jövedelmekkel, és elősegíti a saját lakásszerzést.1315

A spanyol alkotmány szerint: „Minden spanyolnak joga van ahhoz, hogy megfelelő la-
kással rendelkezzen. Az állami szervek biztosítják az ehhez szükséges feltételeket, és olyan 

1308 Tóth K. 2010, 25–26.
1309 Annak ellenére, hogy a szocialista államban a lakhatáshoz való jog állampolgári alapjog, az NDK és a Szov-

jetunió alkotmányát leszámítva a szocialista államok a lakáshoz való jogot nem minősítették állampolgári 
joggá. Kiss D. 1989, 13.; Mónus–Mosonyi 1978, 323., idézi Macher 2011, 149–150.

1310 Lásd az 1975. június 9-i  görög alkotmány 21.4. cikke.
1311 Lásd az 1976. április 2-i  portugál alkotmány 65. cikke.
1312 Lásd az 1978. december 27-i  spanyol alkotmány 47. cikke.
1313 Az 1997. április 2-i  lengyel alkotmány 75.1. cikke. Lásd Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik mó-

dosításáról – Amelyet Martonyi János, Magyarország Külügyminisztere kérésére készített Francis Delpérée, 
Szenátor, a Louvaini Katolikus Egyetem emeritus professzora, a Nemzetközi Alkotmányjogi Akadémia 
elnöke, Pierre Delvolvé, az Intézet tagja (akadémikus), a Párizsi Panthéon-Assas Egyetem emeritus profesz-
szora, Eivind Smith, az Oslói Egyetem Közjogi és Nemzetközi jogi Intézetének egyetemi tanára, a Norvég 
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének elnöke, a Nemzetközi Alkotmányjogi Szövetség 
alelnöke. 48–49. Elérhető: http://meltanyossag.hu/content/files/Szakv%C3%A9lem%C3%A9ny.pdf (Letöltés 
ideje: 2019. 06. 27.)

1314 Tóth K. 1990, 87.
1315 65. cikk. Idézi Tóth K. 1990, 87. Ugyanakkor a legújabb szakirodalom a portugál alkotmány széles körű szo-

ciális katalógusa kapcsán (lásd 63–72. cikkek, ideértve a 65. cikk szerint megfelelő lakáshoz való jogot is) azt 
kifogásolja, hogy mindez nem volt képes kialakítani e jogok érvényesítésének kultúráját. De Brito 2014, 77.

http://meltanyossag.hu/content/files/Szakv%C3%A9lem%C3%A9ny.pdf


174 A szociális jogok alkotmányos védelme

szabályokat állapítanak meg, amelyek hatékonnyá teszik e jog gyakorlását; a telekhasználatot 
a közérdeknek megfelelően szabályozzák a telekspekuláció megakadályozása céljából.”1316

Azok az államok, amelyek alkotmánya nem tartalmazott rendelkezést a lakhatással 
kapcsolatban, szintén elismerték azonban a közhatalom ezzel kapcsolatos kötelezettségeit.1317 
Így Franciaországban az Alkotmánytanács „alkotmányos értékű célként” ismerte el „a meg-
felelő lakóhellyel rendelkezésre vonatkozó lehetőség biztosítását valamennyi személy szá-
mára”,1318 és a törvényalkotó is elismerte a hivatkozható lakhatáshoz való jogot.1319 Az olasz 
alkotmánybíróság a lakhatáshoz való jogot abból az alkotmányi rendelkezésből olvasta ki, 
amely azt kifejezetten nem tartalmazza: a Köztársaság előnyben részesíti a megtakarítások-
nak a lakás és közvetlenül megművelt föld tulajdonának megszerzésére való fordítását.1320

Monacó Legfelsőbb Bírósága ugyanakkor két 2001-ben  hozott döntésében is megállapí-
totta: ahogy a lakhatáshoz való jog nem része a monacói alkotmány III. címében lefektetett 
jogoknak és szabadságoknak, úgy azt a Monacóban is végrehajtott 1966-os  Gazdasági, 
szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányának (a továbbiakban: Egyezség-
okmány) 11. cikk (1) bekezdése sem ismeri el.1321

A továbbiakban ennek az Egyezségokmánynak és a többi nemzetközi egyezménynek 
a lakhatásra vonatkozó rendelkezéseit tekintem át.

1316 Spanyol alkotmány 47. cikk. Trócsányi–Badó 2005, 929. Ugyanakkor egy újabb tanulmány szerint az Eu-
rópai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága magasabb szintű védelmet biztosít a lakással kapcso-
latos jogoknak (housing rights), mint a spanyol alkotmánybíróság által biztosított alkotmányos védelem. 
Az Aziz-ítéletben az Európai Bíróság felhatalmazta a spanyol bíróságokat a kilakoltatási perek leállítására, 
ha a jelzáloghitel-szerződések tisztességtelen kikötéseket tartalmaznak, ezáltal magasabb szintű védelmet 
biztosítva a lakáshoz való jognak (right to housing) annak ellenére, hogy az EU Alapjogi Chartájában ez a jog 
nem is szerepel. Az Európai Bíróság azt is kimondta, hogy a 93/13 irányelv kizár minden olyan jogalkotást, 
ami nem teszi lehetővé a bíróságoknak – amelyek hatáskörrel rendelkeznek a szerződési kikötések tisztessé-
gességének vizsgálatára – átmeneti mentesség biztosítását. Az Európai Bíróság szerint ez különösen érvényes 
arra az esetre, amikor a zálogtárgy egy családi ház. ECJ Judgment, Aziz case (C-415/11) 14.3.203, para. 61.; 
González Pascual 2014, 3., 101.

1317 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 49.
1318 1995. január 19-i  94-359 DC határozat.
1319 2007. március 5-i  törvény. Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 49.
1320 Olasz alkotmány 47. cikk. A kommentár e rendelkezést kapcsolatba hozza a tulajdonhoz való joggal. Commen-

tario alla Costituzione, Volume primo, Artt. 1–54, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, 
UTET 2006. 950. Lásd Drinóczi 2018, 12. Drinóczi az olasz alkotmánybíróság gyakorlatával kapcsolatban 
utal arra, hogy a testület a lakhatást 1976-ban  nagy társadalmi fontosságúnak, majd 1983-ban  elsődleges 
értéknek tekintette, majd a nyolcvanas évek közepén elismerte – alapvetőként – a lakhatáshoz való szociális 
jogot. A jogalkotó a lakhatáshoz való jogra az emberi méltóság részelemeként tekintett. Az alkotmánybíróság 
pár hónappal később a lakhatáshoz való jogot sérthetetlennek nyilvánította (az alkotmány 2. cikke értelmében), 
ami a szociális állam egyik mérföldkövének számított. Később azonban ezt a felfogást részben megváltoz-
tatta, amikor a lakhatáshoz való jog teljességének élvezetét az állam adott (történelmi) körülmények közötti 
teherbíró képességéhez kötötte. Az alkotmánybíróság azóta nem tért el ettől a megközelítéstől, így a jogal-
kotónak teret ad a célok kitűzésében azok eléréséhez szükséges eszközök meghatározásában, illetve a kívánt 
erőforrások allokálásában. Lásd Decisione 28 Luglio 1976, no. 193., Giur. Cost. 1976, 1201 ff., Decisione 28 
Luglio 1983, no. 252., Giur. Cost. 1983, 1516 ff., Decisione 20 Aprile 1988, no. 404., Giur. Cost. 1988, 1789. 
Hivatkozik rá: Drinóczi 2018, 12., 70. lj. Drinóczi e helyütt azt is megállapítja, hogy a lakhatáshoz való jog 
több jogalkotói törekvés összességévé transzformálódott az esetjogban, ideértve a lakásbérlet szabályozását, 
a köztulajdonban álló bérlakásokhoz való kedvező hozzájutás szabályozását, a nem állampolgárok esetében 
az alkotmánybíróság a lakhatáshoz való jogot sérthetetlen szociális jogként ismeri el.

1321 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 49.
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1.1.2.4.1.4. A lakhatáshoz való jog a nemzetközi szerződésekben

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata1322 és a Gazdasági, szociális és kulturális jogok 
nemzetközi egyezségokmánya (GSZKE) a megfelelő életszínvonalhoz való jog tényleges 
élvezete előfeltételeként azonosítja többek között a mindenkit megillető lakhatáshoz való 
jogot.1323 Más nemzetközi szerződések egyes társadalmi csoporthoz tartozók lakhatáshoz való 
jogát rögzítik, így jár el a gyermekjogi egyezmény 27. cikke, a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés minden formájáról szóló egyezmény 14. cikk 2. bekezdése, 
vagy a menekülők helyzetére vonatkozó egyezmény 21. cikke.1324

A GSZKE 11. cikke (1) bekezdése külön hangsúlyt helyez az életkörülmények javítá-
sa érdekében az egyes létfeltételek megteremtésére irányuló folyamatos tevőleges állami 
cselekvésre.1325

Ehhez hasonló intézkedési kötelezettséget fogalmaz meg a részes államok számára 
az Európai Szociális Charta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény 16. cikke, amely a csa-
lád szociális, jogi és gazdasági védelemének széles körű megvalósítását írja elő. Az Európa 
Tanács részéről a módosított Európai Szociális Charta 31. cikke elismeri a lakhatáshoz való 
jogot. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) nem említi 
a lakhatáshoz való jogot.1326 Mégis két rendelkezését értelmezte a strasbourgi bíróság olyan 
értelemben, hogy azok a lakhatáshoz való jog elismerése felé haladnak anélkül, hogy e jo-
got kifejezetten kimondanák.1327

Először is az Egyezménynek a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jo-
gáról szóló 8. cikke kapcsán.1328 Ezt a jogot érintette a Wallova és Walla kontra Cseh Köz-
társaság ügyben hozott ítéletben,1329 amely egy megfelelő lakóhellyel nem rendelkező család 
gyermekeinek hivatalból való elhelyezéséről szólt.1330 Az Európai Bíróság figyelembe vette 
az állami hatóságok mulasztásait az érintett családdal kapcsolatban.1331

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye első kiegészítő jegyzőkönyvének a tulajdon 
védelméről szóló 1. cikke szintén arra késztette a strasbourgi bíróságot, hogy a lakhatáshoz 
való jog bizonyos szempontjait elfogadja.1332 Az Öneryildiz kontra Törökország ügyben egy 
szeméttelepen bekövetkezett robbanás következtében az ott felállított viskók lakói  meghaltak, 

1322 Lásd EJENY 25. cikk 1. bekezdés.
1323 Kardos 2001, 99.
1324 Kardos 2001, 99.
1325 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, Indokolás V. 5. Kérdés persze, hogy mit is jelent ez a konkrét igényérvényesítés 

során. Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága ilyen kérdésnek tekinti a kilakoltatást 
kimondó bírói határozat elleni fellebbezés jogát és a jogszerűtlen kilakoltatás miatti kártérítés jogát, a panasz-
jogot a háziúr jogellenes béremelésével, a lakás fenntartására vonatkozó kötelezettségének elmulasztásával, 
továbbá diszkriminatív eljárásával szemben csakúgy, mint a lakáselosztás során történt diszkriminációval 
szembeni jogi fellépés lehetőségét. Idetartozna még a lakás egészségügyi állapota miatti panaszjog, illetve 
bizonyos jogrendszerek esetében a nem egyéni érintettségen alapuló perlési lehetőség az otthontalanság 
eseteiben.

1326 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 49.
1327 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 49.
1328 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 50.
1329 Case of Wallová and Walla v. the Czech Republic (application no. 23848/04).
1330 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 50.
1331 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 50.
1332 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 50.
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az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította az állami hatóságok mulasztását azon 
kötelezettségükkel kapcsolatban, hogy ügyeljenek a lakóhelyek biztonságára, valamint 
az érintettek tulajdonjogát azon javakra nézve, amelyekben éltek.1333

Így bár a lakhatáshoz való jogot az Emberi Jogok Európai Bírósága kifejezetten nem 
ismerte el, azért a Bíróság felhívja a közhatalmat arra, hogy az állampolgárai számára 
megfelelő lakhatás biztosításához szükséges intézkedéseket hozza meg.1334 Az Alaptörvény 
XXII. cikke is ilyen értelemben tartalmaz rendelkezést az emberhez méltó lakhatás felté-
teleinek biztosítására.1335

1.1.2.4.2. Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tiltásának 
 alkotmányossági kérdései

2011-től  kezdve a hajléktalansággal összefüggő különböző tartalmú és szintű szabályozások 
kapcsán több alkotmányossági kifogás is felmerült. A tárgykörben formálódó szabályozás 
fejlődéstörténetét vizsgálva megállapítható, hogy a törvényalkotó elsődlegesen a szabály-
sértési szankcionálás és a helyi közösségek szintjén kívánta kezelni a hajléktalansággal kap-
csolatos különböző helyzeteket. Az Országgyűlés 2011-ben  elfogadta, és 2012-ben  hatályba 
is léptette az új szabálysértési törvényt (2012. évi II. törvény), amely a közterületen való 
életvitelszerű tartózkodást, illetve az életvitelszerűen használt ingóságok közterületen való 
tárolását bagatell bűncselekményként szabályozta, elkövetőit pedig pénzbüntetéssel, illetve 
szabadságvesztéssel fenyegette.1336 Az Alkotmánybíróság az alapvető jogok biztosának in-
dítványára1337 utólagos normakontroll keretében vizsgálta ezeket a törvényi rendelkezéseket. 
Ennek eredményeként a 38/2012. (XI. 14.) AB határozat megsemmisítette a szabálysértési 
törvénynek azt a rendelkezését, amely szabálysértéssé minősítette a közterület életvitelszerű 
lakhatásra való használatát. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy sem a hajléktala-
noknak a közterületekről való eltávolítása, sem a szociális ellátások igénybevételére való 
ösztönzése nem tekinthető olyan alkotmányos indoknak, amely megalapozná a hajléktalanok 
közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását. A hajléktalanság szociális probléma, 
amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem büntetéssel 

1333 Case of Öneryildiz v. Turkey (Application no. 48939/99) Hivatkozik rá: Szakvélemény a magyar Alkotmány 
Negyedik módosításáról 50. Más összefüggésben, az egészséges környezethez való joggal összefüggésben 
hivatkozik erre a strasbourgi döntésre: Csink – T. Kovács 2013, 42–54.

1334 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 50.
1335 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 50.
1336 A helyi önkormányzatok – a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: régi Szabs. 

tv.) 1. § (1) bekezdése, majd a 2011. december 1-től  hatályos 146/A. §-a, ezt követően pedig a 2012. április 
 15-ével hatályba lépő Szabs. tv. 186. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2012. április 15-ig  hatályos 54. § (6) bekezdése, és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (1) bekezdése mellett 
a 143. § (4) bekezdés e) pontja alapján – alkothatták meg a hajléktalansággal, illetve a kirívóan közösségellenes 
egyéb magatartásokkal kapcsolatos szabálysértési tényállásaikat és az ahhoz kapcsolódó szankciókat.

1337 Az ombudsman által e tárgykörben korábban lefolytatott vizsgálat eredményeit lásd a biztos AJB-6724/2010. 
számú jelentésében. Az ombudsman már korábban is vizsgálta a hajléktalanokkal összefüggő alkotmányos 
visszásságokat, így például a fővárosi köztéri parkok padjaira felszerelt karfák kapcsán. Lásd Hajas 2008, 
4–7.; Lápossy 2008, 8–10.; Borza 2008, 2–3.; a gyakorlat áttekintő összefoglalását lásd legújabban:  Simon–
Szalóky 2013, 22–24.
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kell kezelnie. Ha az állam önmagában azt bünteti, hogy valaki kényszerűségből – lakhatását 
valamely okból elvesztve – a közterületen él, az az Alaptörvényben szabályozott emberi mél-
tóság védelmével összeegyeztethetetlen. Ezzel összefüggésben ugyanis az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy a mások jogait sértő, illetve a közrendet veszélyeztető magatartásoknak 
a szankcionálására a szabálysértési törvény számos önálló tényállást állapít meg (például 
koldulás, csendháborítás, köztisztasági szabálysértés, szeszesital fogyasztásának tilalma, 
tiltott szerencsejáték, veszélyeztetés kutyával, közerkölcs megsértése, garázdaság stb.).

Az Alkotmánybíróság döntését követően az Alaptörvény negyedik módosítása 
a XXII. cikkben eredetileg szereplő államcélok körét1338 tovább bővítette, és innentől kezdve 
már azt is kimondja, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam 
és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő 
személy számára szállást biztosítani.1339 Az Alaptörvény ettől kezdve azt is lehetővé teszi, 
hogy törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség 
és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan 
jogellenessé minősíthesse az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.1340

A Velencei Bizottság az Alaptörvény negyedik módosításáról készült véleményé-
ben üdvözölte, hogy az Alaptörvény XXII. cikk (1) és (2) bekezdése az állam és a helyi 
önkormányzatok kötelezettségévé teszi a törekvést hajléktalan emberek védelmére.1341 
A XXII. cikk (3) bekezdését a Velencei Bizottság a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatra adott 
reakcióként értékelte. A Magyar Helsinki Bizottság, a TASZ és az Eötvös Károly Intézet 
által készített elemzés az Alaptörvény negyedik módosítását a hajléktalanság kriminalizálása 
alkotmányos alapja megteremtésének tekinti, amely figyelmen kívül hagyja az Alkotmány-
bíróságnak e határozatában kidolgozott elveit.1342 Az elemzés rámutat arra, hogy a hajlékta-
lanság kriminalizálása a kormánykoalíció visszatérő célja volt mind központi, mind pedig 
helyi szinten.1343 Ugyanakkor kifogásolják, hogy a módosítás szerint az államnak és a helyi 

1338 Az Alaptörvény XXII. cikkének kihirdetéskori szövege szerint: Magyarország törekszik arra, hogy az em-
berhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 
Lásd bővebben az 1.1.2.4.1. pontban.

1339 Alaptörvény XXII. cikk (2) bekezdés. Az Alaptörvény negyedik módosítása (2013. március 25.) 8. cikkével 
megállapított szöveg.

1340 Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdés. Az Alaptörvény negyedik módosítása (2013. március 25.) 8. cikkével 
megállapított szöveg.

1341 A Velencei Bizottság 2013 júniusában hozta nyilvánosságra véleményét Magyarország Alaptörvényének ne-
gyedik módosításáról. A vélemény eredeti, angol nyelvű verziója itt érhető el: www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD%282013%29012-e (Letöltés ideje: 2019. 06. 27.). Lásd Homelessness Article 8. 
15. Az idézett szöveg a Magyar Helsinki Bizottság által készített, nem hivatalos magyar nyelvű fordítás, 
amely teljes terjedelmében itt tölthető le: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Velencei_Bizottsag_CDL-
AD_2013_012_Velemeny_az-Alaptorvény_negyedik_modos%C3%ADtasarol_HUN.pdf (Letöltés ideje: 
2019. 06. 27.) 18.

1342 Fő fenntartások Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban – 2013. március 13. 
9–10. Elérhető: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Fo_fenntartasok_Magyarorszag_Alaptorvenyenek_ne-
gyedik_modositasaval_kapcsolatban_20130313.pdf (Letöltés ideje: 2019. 06. 27.)

1343 Az elemzés utal arra, hogy a „hajléktalanellenes” rendelkezéseket szegénységgel és lakhatással foglalkozó 
ENSZ-szakértők is kritizálták, akik felhívták Magyarországot arra, hogy vizsgálja felül a hajléktalanság 
kriminalizálására vonatkozó jogi szabályozását. Lásd Hungary’s homeless need roofs, not handcuffs – UN 
experts on poverty and housing, 15 February 2012. Elérhető: www.europe.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=9994&LangID=E (Letöltés ideje: 2019. 06. 27.); hivatkozik rá: Fő fenntartások 
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban – 2013. március 13. 9–10.

file:///F:\Lektoralas\www.venice.coe.int\webforms\documents\%3fpdf=CDL-AD(2013)012-e
file:///F:\Lektoralas\www.venice.coe.int\webforms\documents\%3fpdf=CDL-AD(2013)012-e
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Velencei_Bizottsag_CDL-AD_2013_012_Velemeny_az-Alaptorvény_negyedik_modos%C3%ADtasarol_HUN.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Velencei_Bizottsag_CDL-AD_2013_012_Velemeny_az-Alaptorvény_negyedik_modos%C3%ADtasarol_HUN.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Fo_fenntartasok_Magyarorszag_Alaptorvenyenek_negyedik_modositasaval_kapcsolatban_20130313.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Fo_fenntartasok_Magyarorszag_Alaptorvenyenek_negyedik_modositasaval_kapcsolatban_20130313.pdf
http://www.europe.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9994&LangID=E
http://www.europe.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9994&LangID=E
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 önkormányzatoknak „törekedniük” kell arra, hogy lakhatást biztosítsanak minden hajlék-
talan embernek, ám ez a hatóságok oldalán nem keletkeztet kötelezettséget.

Hasonlóan kritikus álláspontot képvisel a Velencei Bizottság számára készített amicus 
brief,1344 amely szerint a negyedik módosítás semmibe vette az Alkotmánybíróság korábbi 
döntését, így az Alaptörvény többé nem támogatja az Alkotmány korábbi, személyi autonó-
mián, szabadságon és egyenlőségen alapuló morális olvasatát, hanem nyílt konfliktusba kerül 
az emberi méltósághoz való joggal, sérti a hajléktalanok méltósághoz való elidegeníthetetlen 
jogát. Az amicus brief szerint ez a szabályozás a hajléktalan személyekre – és különösen 
a hajléktalanok körében feltételezhetően felülreprezentált roma hajléktalanokra – nézve 
diszkriminatív hatással van, mivel egy szegénységben élő – azaz hátrányos helyzetű – tár-
sadalmi csoportot vagyoni helyzete szerint különböztet meg.

A 38/2012. (XI. 14.) AB határozat elfogadta ennek az érvelésnek az első elemét, hogy 
tudniillik itt a jogalkotó egy élethelyzetet, az utcán való élést, azaz magát a hajléktalan-
ságot minősítette büntetendőnek,1345 ugyanakkor nem mondta ki a közvetett hátrányos 
megkülönböztetés sérelmét, szemben a guberálásról szóló 176/2011. (XII. 29.) AB határo-
zattal, ahol – egyebek közt – erre alapozva állapította meg a guberálás szankcionálásának 
alkotmányellenességét. (Lásd erről bővebben a guberálás alkotmányosságának megítéléséről 
szóló részben.)

Szívós Mária alkotmánybíró ugyanakkor a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatban megjelenő 
érvvel szemben rámutatott arra, hogy egy ilyen tilalom nem egy, a jogalanytól független, 
objektív tényt (a hajléktalan létet) szankcionálja, hanem egy olyan aktív cselekvésben meg-
nyilvánuló szándékos magatartást, amely legfeljebb csak szociológiai értelemben függ össze 
a hajléktalan léttel, de abból szükségszerűen semmi esetre sem következik.1346 Szívós Mária 
már azt az elvi kiindulópontot is tévesnek tartja, hogy a „hajléktalan lét” és a „közterületen 
történő életvitelszerű lakás” ugyanazt a jelenséget jelöli.1347 Ez a megközelítés álláspontja 
szerint olyan, mintha a szegénységet a lopással azonosítanánk, mondván, hogy a Büntető 
Törvénykönyv a lopás tényállásával a szegénységet, az anyagi rászorultságot pönalizálja. 
A hajléktalan lét ugyanakkor nem vezet okszerűen a közterületen történő életvitelszerű 
lakhatáshoz, a két jelenség távolról sem ugyanaz. Ehhez a magam részéről még azt is hoz-

1344 Bánkuti et al. 2013, 5–36.
1345 38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [50].
1346 Szívós Mária különvéleménye a 38/2012. (XI. 14.) AB határozathoz. A különvéleményhez csatlakozott Balsai 

István.
1347 Szívós Mária különvéleménye a 38/2012. (XI. 14.) AB határozathoz. Ez a vita némiképp rávetíthető a má-

sodgenerációs jogok univerzalitásáról szóló eltérő jogirodalmi álláspontok közötti különbségtételre. Egyes 
álláspontok szerint ugyanis az első és második generációs jogok közötti egyik különbség az, hogy a második 
generációs jogok nem univerzálisak, nem illetnek meg mindenkit, szemben az első generációs szabadság-
jogokkal. Hasonló alapon fogalmazódik meg jelen esetben az a kifogás, hogy az Alaptörvény XXII. cikk 
(3) bekezdése sem univerzálisan kötelez mindenkit, hanem kifejezetten csak a hajléktalanok jogait korlátoz-
za, ezáltal diszkriminatív. Juhász Gábor ugyanakkor – az első és másodgenerációs jogok univerzalitásával 
összefüggésben – rámutat arra, hogy „ez az érvelés kettős mércét alkalmaz: az első generációs jogok esetében 
absztrakt jogviszonyt néz, míg a szociális jogok esetében a konkrét, realizált jogviszonyt veszi alapul. Néző-
pontot csúsztat tehát. Ugyanis mindkét generációs szabadságjog absztrakt, jogszabályi szinten mindenkit 
megillet, s realizálásuk mindkettőnél csak bizonyos feltételek, jogi tények esetén következik be.” Idézi Szigeti 
2001, 261–262. Ez az elhatárolás – álláspontom szerint – az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmára is 
rávetíthető, tudniillik ez a kötelezettség is absztrakt, jogszabályi szinten mindenkit terhel, realizálása viszont 
csak bizonyos feltételek, jogi tények esetén következik be.
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zátenném, hogy mindez fordítva is igaz: a közterületen történő életvitelszerű lakás sem 
kapcsolódik mindig a hajléktalanokhoz.1348 Az alkotmányossági problémát – így különösen 
a diszkrimináció tilalmának sérelmét – megítélésem szerint nem önmagában a XXII. cikk 
(3) bekezdése vet(het)i fel, hanem az ennek végrehajtására megalkotott jogszabályok, még 
inkább az ezen jogszabályok alkalmazása során kialakuló gyakorlat.1349

Az amicus brief szerint az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdése a hajléktalan szemé-
lyek jogainak – különösen az emberi méltóságnak és az abban foglalt személyiség szabad 
kibontakoztatásának1350 – a korlátozását erősíti.

Ehhez képest Szívós Mária alkotmánybíró szerint a közterületen történő életvitelszerű 
lakhatás tilalma (annak ellenére, hogy büntetőjogi jellegű) végső soron a hajléktalanok evi-
dens érdekeit szolgálja, az ő méltóságukat védi.1351 Meggyőződése szerint nem sérti (nem 
sértheti) az emberi méltóságot egy olyan szabályozás (legyen az akár büntető jellegű szank-
ciókkal fenyegető törvény), amely alkalmas lehet arra, hogy az embert az emberhez méltóbb 
életkörülményeket lehetővé tevő eszközök igénybevételére rávegye, továbbá az egészséget, 
végső soron az életet veszélyeztető életmód felől a mind fizikálisan, mind mentális értelem-
ben egészségesebb lét felé terelje.

A személyiség szabad kibontakoztatásának korlátozása kapcsán Nagy Tanítóm, Tóth 
Károly szavaira szeretnék csak utalni, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy „az emberi 

1348 Gondolok itt például a gyülekezési jogukat – álláspontom szerint – már-már visszaélésszerűen gyakorló, 
a Kossuth téren hónapokra letáborozó tüntetőkre, de idesorolhatóak akár az úgynevezett „vadkempingezők” 
is. Ez utóbbit (vagyis a kempingeken kívül sátrazást) tiltó jogszabályi rendelkezések ugyancsak beleférnek 
a XXII. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazás kereteibe anélkül, hogy azt bárki diszkriminatívnak vagy 
az emberi méltóságba ütközőnek tartaná. Lásd az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 91. §. Emellett felvethető egy olyan álláspont is, miszerint önmagában a köz-
területen történő huzamosabb idejű tartózkodás sem (csupán) az életvitelszerű lakhatást biztosítja, hanem 
egyúttal – a kéregetés, koldulás révén – jövedelemszerzést is. Ezt támasztja alá, hogy a legtöbb hajléktalan 
általában a legforgalmasabb, a – turisták által is – leginkább látogatott közter(ület)eken tartózkodik, hiszen 
ezeken a helyeken jóval nagyobb eséllyel tudnak jövedelemre szert tenni, mint egy kieső, például perem-
kerületben. Vagyis ezekben az esetekben a hajléktalanok lakhatáshoz, illetve méltósághoz való jogának 
sérelme csak látszólagos; a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelmével nem 
a hajléktalanok lakhatásához, illetve méltósághoz való joga konkurál, hanem esetleg a vállalkozáshoz vagy 
a munkához való joguk, hiszen itt a kéregetés révén ténylegesen egy jövedelemszerző tevékenységről van szó. 
Ez alapján viszont kérdés az is, hogy hol a tényleges határa annak, hogy megélhetés céljából valaki jogosult-e 
közterületet igénybe venni (így például az utcai árusok is helypénzt fizetnek azért, hogy árusíthassanak, 
a koldulók viszont aligha).

1349 Az ugyanis nyilvánvalóan nem elfogadható – és valóban diszkriminatív – jogalkalmazói tevékenység, amiről 
egyszer egy országgyűlési képviselő számolt be, hogy tudniillik ő maga a Kossuth téren egyik nap öltönyben 
és nyakkendőben, másik nap viszont szakadt, koszos ruhában (hajléktalannak látszó személyként) telepedett 
le ugyanarra a padra, és a rendőrök az első esetben nem, csak az utóbbi esetben intézkedtek vele szemben.

1350 Lásd 8/1990. (IV. 23.) AB határozat. Pokol Béla szerint ugyanakkor az emberi méltóság sérthetetlenségének 
elve és az „általános személyiségi jog” tévesen lett azonosítva ebben a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatban, 
ami egy korábbi német alkotmánybírósági döntés hibás értelmezéséből eredt. A német Grundgesetz ugyan-
is több olyan konkrét szabadságjogot is rögzít, amelyek különböző oldalról biztosítják az egyén cselekvési 
és gondolkodási szabadságát. Az alapjogi rész első cikkelyeiben azonban két olyan rendelkezés is található, 
amelyek általánosságukban túlmennek a konkrét szabadságjogokon. Az 1. cikkely az „emberi méltóság sért-
hetetlenségét” rögzíti, a 2. cikkely (1) bekezdése pedig a „személyiség szabad kifejlesztéséhez való jogot” 
deklarálja. Pokol 2012, 163–165.

1351 Szívós Mária különvéleménye a 38/2012. (XI. 14.) AB határozathoz. A különvéleményhez csatlakozott Balsai 
István alkotmánybíró.
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 szabadság és a jogok a homo sapiens modern kori lényegéhez tartozik, az utóbbi századok 
nagy szellemi és fizikai vívmánya. Az ember megharcolt érte, kivívta és most igyekszik is 
megtartani ezt az értéket; ez így van rendjén, normális törekvés. A baj azonban itt is a mér-
téken, a határokon, vagy még pontosabban: a korlátokon lapul. Már a francia forradalom 
híres, 1789. augusztus 26-i  dokumentuma (Az ember és polgár jogainak deklarációja) fon-
tos – máig érvényes! – figyelmeztetést tartalmazott: Negyedik cikk: A szabadság azt jelenti, 
hogy mindent megtehetünk, amivel más embernek kárt nem okozunk. A természetes jogok 
gyakorlásának tehát nincs más korlátja, mint az, hogy a társadalom többi tagja számára 
is biztosítani kell ugyanezeknek a jogoknak a gyakorlását. Korlátokat csak törvény álla-
píthat meg.”1352

Szívós Mária a 38/2012. (XI. 14.) AB határozathoz írt különvéleményében több konkrét 
érvet is felhoz annak igazolására, hogy már önmagában az, hogy valaki a közterületen éli 
az életét, mások jogát sérti, kárt okoz, a közterület rendeltetésszerű használatát, a közrendet 
veszélyezteti, így például közegészségügyi és köztisztasági problémákat okoz, fertőző be-
tegségeket terjeszt, a gyalogosok közlekedését akadályozza, a vendéglátó- és szolgáltatóipari 
egységek forgalmát, illetőleg az idegenforgalmat befolyásolja, az érintett helyen lakókat zava-
ró hang- és szaghatások érik, de közismert tény az is, hogy a hajléktalanok egy adott helyen 
történő életvitelszerű tartózkodása, a koncentrálódás vonzza a bűnözők egy adott területre 
„specializálódott” csoportját.

Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró ugyan elismerte, hogy a közterületet rendeltetésétől 
eltérő módon életvitelszerű lakhatás céljára használó személyek szabálysértési bírsággal 
való fenyegetettsége az esetek többségében céltalan.1353 Ugyanakkor rámutat arra is, hogy 
a közterület használata rendkívül összetett kérdéseket érint, azok személyiségi jogi és va-
gyonjogi kérdésekre egyaránt kiterjednek. A közterület rendeltetésszerű használatának 
biztosítása, biztonságának védelme közrendi, közigazgatási ügy, ezen érdekek védelmét 
szintén biztosítani kell, a szabálysértési büntethetőséggel való esetleges érdek-összeütközés 
esetén is. A kifogásolt felhatalmazó rendelkezés nélkül azonban az önkormányzati szer-
veknek semmilyen jogi eszköze nem marad arra, hogy a közrend biztosítása céljából fel-
léphessenek azokkal a közösségellenes magatartásokkal szemben, amelyek meghatározott, 
sűrűn látogatott (metróaluljárók, műemléki épületek stb.) közterületen való életvitelszerű 
lakhatással nemcsak általánosságban zavarják az adott közterület rendeltetésszerű hasz-
nálatát, hanem egyúttal veszélyeztetik is az emberi életet, egészséget, illetőleg a környezet 
védelmét, valamint a vagyonbiztonságot.

Az amicus brief is elismeri, hogy bizonyos alapjogok esetében valóban nem ismeret-
len a közrendre, közbiztonságra és közegészségre való hivatkozással történő korlátozás. 
A jogkorlátozás alapjaként viszont meglehetősen szokatlan a kulturális értékekre hivatkoz-
ni. Az egyének emberi méltósághoz való joga ezen a módon biztosan nem korlátozható.1354

A negyedik módosításról készült nemzetközi szakvélemény szerint viszont azok az in-
dokok, amelyek esetére a magyar alkotmányozó előírta az életvitelszerűen megvalósuló 
közterületi tartózkodás jogellenessé nyilvánítását, nem vitathatóak.1355 Az elérni kívánt 

1352 A szerző személyes közlése alapján.
1353 Dienes-Oehm Egon különvéleménye a 38/2012. (XI. 14.) AB határozathoz. A különvéleményhez csatlakozott 

Pokol Béla.
1354 Bánkuti et al. 2013, 22.
1355 Szakvélemény a magyar Alkotmány negyedik módosításáról 52.
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célok esetében ugyanis mindig közérdekről van szó. A szakvélemény utal arra is, hogy 
az Európai Bíróság az ilyenfajta érdeket figyelembe veszi, amikor meghatározza, hogy egy 
olyan intézkedés, mint például az építési engedély kiadásának visszautasítása vagy az adott 
lakóhelyről való kilakoltatás indokolt-e.

A Velencei Bizottság álláspontja szerint az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdése 
kapcsán a legfontosabb kérdések a meghatározatlanság és a szabályozás szintje. A Ve-
lencei Bizottság utalt a kormány háttéranyagára,1356 amelyben a kormány amellett érvelt, 
hogy a XXII. cikk (3) bekezdése csak egy felhatalmazó rendelkezés, aminek egyrészt nem 
célja a hajléktalan emberek kriminalizálása, másrészt nem is tartalmaz a hajléktalanságra 
vonatkozó tilalmat. A kormány állítása szerint csak meghatározott közterületen való tar-
tós élés tiltható, ha ez szükséges a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális 
értékek védelme érdekében.

A negyedik módosításról készült nemzetközi szakvélemény szerint a XXII. cikk (3) be-
kezdésénél különbséget kell tenni a jogellenesség megállapítása és a jogellenesség szankciója 
között.1357 A jogellenesség megállapítása tekintetében két eshetőséget kell megkülönböztetni. 
Az első esetben egy általános és személytelen rendelkezés döntene arról, hogy a közterü-
let mely adott része nem lehet életvitelszerűen megvalósuló tartózkodás helye, ahogyan 
Franciaország esetében az állami személyek tulajdonáról szóló általános törvénykönyv 
L. 2132-3. cikke szerint: „Senki nem építhet a tengeri közterületen vagy hajthat végre terü-
letrendezést, vagy létesíthet más művet bontás és az építőanyagok elkobzásának szankciója 
mellett.” Ilyen rendelkezésnek a nemzetközi szakvélemény szerint nincs akadálya. A má-
sodik esetben egy konkrét szituációban állapítják meg a közterület egy kifejezett részén 
az életvitelszerűen megvalósuló tartózkodás jogellenességét. A szakvélemény szerint nem 
törvény vagy rendelet feladata, hogy ilyen megállapítást tegyen, hanem a bíróságé. Jelenlegi 
formájában a XXII. cikk (3) bekezdésének az a célja, hogy a törvényalkotó és a rendelet-
alkotó számára felhatalmazást adjon a közterület azon részének meghatározására, amelyen 
az életvitelszerűen megvalósuló tartózkodás jogellenes. Nem tárgya és nem célja, hogy tör-
vény vagy rendelet minden esetre megállapítsa a jogellenesség fennállását. Ez a megállapítás 
már a jogellenesség szankciójának kérdéséhez vezet. A (3) bekezdés ezzel kapcsolatban 
nem tartalmaz rendelkezést, de nem is feladata, hogy önmagában szabályozza az ilyen 
szankciók rendjét. Ez már az alacsonyabb szintű jogszabályok alapján olyan bírósági el-
járások feladata, amelyek célja egy adott személy jogellenes magatartásának abbahagyása. 
Ez történhet büntetőjogi vagy olyan egyéb szankciók révén, amelyek a magatartás abba-
hagyására irányulnak, a jogellenes magatartást elkövető erőszakkal való eltávolításának 
fenyegetettségével. Ebben a szakaszban kell megvizsgálni az eljárási biztosítékokat, és fi-
gyelembe venni a foglaló egyéni helyzetének körülményeit, tudniillik a tartózkodás idejét, 
annak tűrését, amely hosszabb időszakon át figyelhető meg, és a más lakóhelyen történő 
elhelyezés lehetőségének hiányát. Ezek azok a feltételek, amelyek bizonyos esetekben vizs-
gálandóak az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkével1358 és az Első kiegészítő 

1356 Lásd Háttéranyag az Alaptörvény negyedik módosításához. Elérhető: http://2010-2014.kormany.hu/down-
load/0/09/d0000/VB%20-%20Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny%20h%C3%A1tt%C3%A9r%20130411.pdf 
(Letöltés ideje: 2019. 06. 27.)

1357 Szakvélemény a magyar Alkotmány negyedik módosításáról 52.
1358 Az Egyezmény 8. cikke szerint: „1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és le-

velezését tiszteletben tartsák.”

http://2010-2014.kormany.hu/download/0/09/d0000/VB%20-%20Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny%20h%C3%A1tt%C3%A9r%20130411.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/0/09/d0000/VB%20-%20Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny%20h%C3%A1tt%C3%A9r%20130411.pdf
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jegyzőkönyvének 1. cikke szerinti tulajdonhoz való joggal összefüggésben.1359 A nemzetközi 
szakvélemény szerint a magyar Alaptörvény XXII. cikkének új (3) bekezdése nem vonja 
kétségbe ezeket a biztosítékokat. Bár lehetővé teszi az életvitelszerűen megvalósuló tar-
tózkodás megakadályozását a közterület meghatározott részén törvény vagy rendelet útján, 
ugyanakkor nyitva hagyja a végrehajtási intézkedések kérdését, amelyeket az érintettek 
jogainak tiszteletben tartása mellett kell meghozni majd. Ebből kifolyólag a nemzetközi 
szakvélemény szerint a magyar Alaptörvény XXII. cikkének a negyedik módosítás által 
eredményezett rendelkezése összhangban áll az európai normákkal.1360

Ehhez hasonlóan a Velencei Bizottság álláspontja szerint is a legfontosabb kérdések 
a meghatározatlanság és a szabályozás szintje. A Bizottság kifogásolta, hogy az Alaptör-
vény XXII. cikkének (3) bekezdése olyan részletes rendelkezés, amit szokásosan rendes 
jogszabályokba szoktak foglalni, és nem az alkotmányba. A negyedik módosításról készült 
nemzetközi szakvélemény ugyanakkor több olyan példát is felsorol a nemzetközi gyakor-
latban, amikor első ránézésre másodlagos jelentőségű rendelkezéseket szabályoztak alkot-
mányi szinten. Így biztosítja például az Egyesült Államok Alkotmányának 2. kiegészítése 
a fegyverviseléshez való jogot, a 18. kiegészítés (amelyet később a 21. kiegészítés hatályon 
kívül helyezett) az alkoholos italok készítésének, eladásának vagy szállításának tilalmát, 
de hasonlóképpen kerültek bele a Svájci Szövetség alkotmányába az állatok levágásáról 
(25a cikk), a desztillált italokról (32a cikk), az abszintról (32b cikk), az alkoholos italokról 
(32c cikk) vagy a szerencsejáték-termekről (35 cikk) szóló rendelkezések.1361

A Velencei Bizottság rámutat arra, hogy az ilyen szabályok alkotmányi szintre eme-
lésének az a következménye, hogy kivonják ezeket az alkotmányossági felülvizsgálat alól. 
A kormány háttéranyaga viszont arra is utal, hogy mivel a tilalom kizárólag törvényben 
vagy helyi önkormányzat rendeletében vezethető be, a Kúria vagy az Alkotmánybíróság 
minden esetben felülvizsgálhatja majd a részletszabályokat.1362 A kormánynak ez a megál-
lapítása a későbbiek során beigazolódni látszott: a Kúria Önkormányzati Tanácsa ugyanis 
2014-ben  a Fővárosi Közgyűlés rendeletének1363 számos pontját törvénysértőnek találta 
és megsemmisítette.1364 A Kúria utalt arra, hogy a szabálysértési törvény nem a lakhatási 
szegénységet tilalmazza és rendeli szankcionálni, hanem az Alaptörvényre visszavezethetően 
meghatározott földrajzi helyhez kötötten tilalmazza és meghatározott feltételek teljesülése 
esetén szankcionálja a közterületi életvitelszerű tartózkodást.1365 A Kúria tekintettel volt 
azonban arra, hogy a helyi önkormányzati szabályok a jog kriminális eszközeinek segít-
ségével kényszeríthetik a hajléktalant meghatározott közterület elhagyására, és figyelem-
mel volt arra a körülményre is, hogy a törvényi szabálysértési tényállással védett értékek 
az Alaptörvényben rögzítettek ugyan, mégis alanyi jogokat nem érintő, elvont értékek, 

1359 Lásd a már említett Öneryildiz kontra Törökország ügyben hozott ítéletet.
1360 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 53.
1361 Szakvélemény a magyar Alkotmány Negyedik módosításáról 51. Ugyanakkor talán nem lenne indokolatlan 

annak vizsgálata, hogy ezek a rendelkezések miért is kerültek bele akkor az alkotmányokba, mi volt ezeknek 
a valós indoka.

1362 Háttéranyag az Alaptörvény negyedik módosításához 23.
1363 Lásd „A Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az élet-

vitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” megnevezésű, 77/2013. (XII. 3.) 
Főv. Kgy. rendelet.

1364 Lásd a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.020/2014/6. és Köf.5.055/2014/2. számú határozatait.
1365 Lásd 2012. évi II. törvény 179/A. § (1) és (4) bekezdés.
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ezért a szabálysértési törvény felhatalmazó rendelkezéseit megszorítóan kell értelmezni. 
A megszorító értelmezés a Kúria szerint azt jelenti, hogy a közterületen való életvitelsze-
rű tartózkodás csak ott lehet tilalmazott – teret engedve ezzel a szabálysértési eljárásnak 
és a szankció esetleges alkalmazásának –, ahol a védendő értékek kifejezetten, tényszerűen 
igazolhatóan érvényesülést kívánnak, tehát ahol az életvitelszerű tartózkodás és az azzal 
szükségképpen együtt járó körülmények kifejezetten összeegyeztethetetlenek a közrend, 
a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelmének szempontjaival. A Kúria 
megállapította, hogy a szabálysértési törvény felhatalmazó rendelkezése1366 visszaigazolja 
azt az alkotmánybírósági követelményt, amely szerint a hajléktalan személy nem rekeszt-
hető ki a települések, egyes önkormányzatok illetékességi területének egészéből, sőt 
egyes összefüggő településrészekből sem.1367 Az ilyen szabályozás ugyanis a hajléktalan 
embert, a hajléktalanságot sújtaná. Másrészt a Kúria utalt arra is, hogy a megalkotott 
önkormányzati rendeletnek nem csupán a védett – közrend, közbiztonság, közegész-
ség, kulturális elvont – értékek védelmének fennálltát kell tükrözniük, hanem a norma-
világosság követelményének megfelelően kellően pontosnak is kell lenniük. A Kúria 
tehát a szabálysértési törvény felhatalmazó rendelkezéseinek értelmezését kifejezetten 
az Alkotmánybíróság korábbi – nemhogy a negyedik módosítás, de még az Alaptörvény 
megalkotása előtti – határozatainak elveire építette, úgymint a 42/2000. (XI. 8.) AB ha-
tározat, a 176/2011. (XII. 29.) AB határozat, valamint a 38/2012. (XI. 14.) AB határozat.1368 
Ha tehát az Alaptörvény negyedik módosításának szövege elvi síkon vet(het)ett is fel ag-
gályokat – különösen a korábbi alkotmánybírósági elvekkel való szakítástól való félelem 
okán –, a gyakorlatban ezek végül nem igazolódtak.

1.1.2.4.3. Egy „bújtatott” korlátozás – az ingóságok közterületen való 
tárolásának megtiltása

A 3/2016. (II. 22.) AB határozat alapját egy ombudsmani indítvány képezte, aki azért támad-
ta – immáron nem először – a kaposvári önkormányzat rendeletét, mert az úgy rendelkezett, 
hogy aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi 
el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

Az Alkotmánybíróság ugyan az indítványt elutasította, ám az életvitelszerű lakhatás 
céljára használt ingóságok közterületen való tárolásának vagy elhelyezésének megtiltása 
tekintetében kimondta, hogy az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdéséből fakadó alkot-
mányos követelmény, hogy az ilyen szabályozás a hatálya alá tartozó területen tartózkodó 
hajléktalan személyekre nem alkalmazható.

A támadott rendelkezés alkotmányosságának vizsgálatához az Alkotmánybíróság el-
sőként azt tisztázta, hogy az milyen alanyi körre, illetve milyen magatartásra vonatkozott. 
Az Alkotmánybíróság ezen szempontok vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy 
nincs összefüggés az önkormányzati rendelet támadott rendelkezése és az Alaptörvény 
XXII. cikk (3) bekezdésében foglaltak között. Az Alaptörvény XXII. cikk (3)  bekezdésében 

1366 Ennek értelmében a helyi önkormányzatok, illetve a Fővárosi Közgyűlés „a közterület meghatározott azon 
részeit” jelölhetik ki tilalmazottként. Szabs. tv. 179/A. § (2) bekezdés, 250. § (4) bekezdés.

1367 Köf.5.020/2014/6. számú határozat 23–24. pontjai.
1368 Lásd Köf.5.055/2014/2. sz. határozat 13. pontja.
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adott felhatalmazás alapján ugyanis nyitva állt a lehetőség arra, hogy ha a jogalkotó az élet-
vitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást szankcionálni kívánta, akkor azt szabály-
sértéssé nyilvánítással vagy más közigazgatási szankció kilátásba helyezésével tegye. Arra 
is nyitva áll a lehetőség, hogy ezt az Országgyűlés vagy pedig az egyes helyi önkormány-
zatok tegyék meg, azzal a korlátozással, hogy ez utóbbiak magatartást nem nyilváníthatnak 
szabálysértéssé. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértését ezen 
felhatalmazás adta keretek között a törvényhozó végül szabálysértéssé nyilvánította.1369

Az Alkotmánybíróság szerint az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésében alkalmazott 
vagylagos szabályozás („törvény vagy helyi önkormányzat rendelete”) azt jelenti, hogy ha 
a törvényalkotó élt e jogalkotási felhatalmazottságával, azzal kizárta az önkormányzat jog-
alkotási autonómiáját e körben, vagyis az életvitelszerű közterületi tartózkodás és az annak 
tartalmát képező magatartások kizárólag szabálysértésként, és az ott meghatározott körben 
szankcionálhatóak. Azt, hogy pontosan milyen magatartások töltik ki e szabálysértés, illetve 
a támadott rendelkezés tartalmát, az Alkotmánybíróság szerint a jogalkalmazó határozza 
meg. A Szabs. tv. 179/A. § (4) bekezdése elősegíti ezt az értelmezési folyamatot azzal, hogy 
meghatározza az életvitelszerű tartózkodás körülményeit. Az Alaptörvény XXII. cikk (3) be-
kezdéséből tehát – az Alkotmánybíróság szerint – az következett, hogy ha a törvényhozó 
élt a jogalkotási felhatalmazással, akkor a közterületi életvitelszerű tartózkodást és annak 
tartalmát a fenti szabálysértési tényállás szerint megtöltő magatartásokat helyi önkormányzat 
nem nyilváníthat jogellenessé és nem szankcionálhat. Igaz ez akkor is, ha az önkormányzat 
nem jelölte ki az életvitelszerű tartózkodás szempontjából tiltott közterületek körét.

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy „nem lehet azt vélelmezni, hogy a törvény 
által biztosított széles rendelet-alkotási lehetőséget a helyi önkormányzatok visszaélés-
szerűen gyakorolnák. […] ezekre az esetekre hozta létre az alkotmányozó hatalom a bíró-
ságokat és az Alkotmánybíróságot.”1370 Az Alkotmánybíróság úgy vélte, hogy a támadott 
önkormányzati rendelet nem volt kapcsolatba hozható az emberi méltósághoz való joggal 
sem, mivel a testület megállapította, hogy az nem alkalmazható a hajléktalan léttel össze-
függő cselekményekre, más értelmezést pedig az alapvető jogok biztosa nem tulajdonított 
a támadott rendelkezéseknek. Önmagában tehát az, hogy valaki tárolhatja-e, vagy sem 
közterületen az ingóságait, a testület szerint nem hozható kapcsolatba az emberi méltóság-
hoz való alapvető joggal.1371

1369 Ezt a magatartást a határozat meghozatalakor a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: Szabs. tv.) 179/A. §-a  szankcionálta.

1370 A határozat itt visszautalt a 29/2015. (X. 2.) AB határozatra, lásd Indokolás [38].
1371 A határozathoz egy párhuzamos indokolás és két különvélemény is kapcsolódott, valamennyi – igaz, eltérő 

alapon, de – azt a többségi indokolási részt kifogásolta, hogy nincs összefüggés az önkormányzat támadott 
rendelkezése és az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésében foglaltak között. Stumpf István párhuzamos 
indokolása szerint, ha ez így lenne, akkor ez az alaptörvényi rendelkezés nem képezhetné alkotmányos kö-
vetelmény megállapításának alapját. Czine Ágnes alkotmánybíró szerint az összefüggés annak következté-
ben merült fel, hogy az érintett önkormányzat az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
felhatalmazási kereten túllépett, és olyan szabályozást alkotott, amely érinti a közterületen életvitelszerűen 
tartózkodó személyeket. Kiss László különvéleménye szerint – amelyhez Lévay Miklós alkotmánybíró is 
csatlakozott – a támadott rendelkezések hatásukban Kaposvár teljes közigazgatási területén tiltják és büntetik 
az életvitelszerű közterületi tartózkodást a közösségi együttélési szabályok megsértése címén, ami ellentétes 
az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdése rendelkezésével. Lásd Badó–Téglási 2019.
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1.1.2.5. A guberálás szabálysértéssé nyilvánításának alkotmányossági 
 megítélése

A guberálás – vagyis legáltalánosabban a szemét kukából történő kiválogatása1372 – látszólag 
egy hétköznapi jelenség, ugyanakkor az ilyen hétköznapi kérdések körültekintő eldöntése is 
sokszor számos alkotmányossági problémát, az alapjogok korlátozásával együtt járó mér-
legelési nehézséget von maga után.1373

Ennek a résznek az alapját a kaposvári önkormányzat rendeletének egy, az Alkot-
mánybíróság által megsemmisített rendelkezése adta, amely szabálysértésnek minősítette 
a közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből történő szemét kiöntését, a szemét kivételét 
és a szemétben való guberálást.1374 Az Alkotmánybíróság az ügyben az ombudsman in-
dítványa alapján járt el, és a 176/2011. (XII. 29.) AB határozatban1375 megállapította, hogy 
önkormányzati rendelet alkotmányos módon nem minősíthette szabálysértésnek „a közte-
rületre kihelyezett gyűjtőedényzetből szemetet önt ki, vesz ki vagy abban guberál” cselek-
ményeket. E cselekmények szabálysértéssé nyilvánításával ugyanis a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete túllépett jogalkotó hatáskörének az Alkotmányban1376 és a hatályos 
jogszabályokban1377 biztosított keretein. Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, 
hogy a szabály közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg, mert a szemét össze-
gyűjtésére és a guberálásra kényszerülők tipikusan a kilátástalan anyagi helyzetben lévő, 
a társadalom legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegéhez tartozó személyek, akiknek 
megélhetését végső soron a szeméttárolókból kiszedett dolgok hasznosítása és a kidobott 
élelem biztosítja. A szemetelést meg nem valósító cselekmények, a dolgok szemétből való 
kivétele és a guberálás szabálysértéssé nyilvánítása a hajléktalan vagy az egzisztenciáli-
san más módon kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket stigmatizálja, ami egyéb helyzet 
szerinti hátrányos megkülönböztetést okoz.

1372 Tágabb felfogásban guberálás alatt értjük a szemét kukából, szeméttelepről és lomtalanításkor az utcán tör-
ténő kiválogatását, de jelen tanulmány e három esetkörből csak az első esettel foglalkozik az itt elemzett 
alkotmánybírósági ügy kapcsán.

1373 Pozsár-Szentmiklósy Zoltán nemrég megjelent, az alapjogok korlátozásának kérdéseit átfogóan vizsgáló 
monográfiáját is azzal kezdi, hogy még egy látszólag hétköznapi kérdés eldöntése (mint például az, hogy 
egy családban a csendre vágyó beteg vagy a zongorázni vágyó családtag közül kinek kell engednie a másik 
igényével szemben) is az alapjogok korlátozásával kapcsolatos mérlegelés nehézségével jár együtt. Lásd 
Pozsár-Szentmiklósy 2016, 11.

1374 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) számú önkormányzati 
rendeletének 14. § (2) bekezdése.

1375 ABK 2011. december, 1362, 1366–1368.
1376 Lásd az Alkotmánynak az indítvány elbírálásakor hatályos 44/A. § (2) bekezdését, miszerint: „A helyi kép-

viselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más jogszabállyal.”
1377 Lásd a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) az indítvány elbírálásakor hatályos 

rendelkezését, miszerint: „16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi vi-
szonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet 
alkot.”; továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabs. tv.) az indítvány elbírálásakor 
hatályos rendelkezését, miszerint: „1. § (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban 
megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek 
nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.”
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Tekintettel arra, hogy ez az alkotmánybírósági határozat még a korábbi Alkotmány 
rendelkezésein és nem az Alaptörvényen alapult,1378 továbbá a helyi önkormányzatok 2012 óta 
– a korábbi szabálysértési törvény felhatalmazása helyett – az Mötv.1379 alapján rendeletben 
meghatározhatnak és szankcióval sújthatnak tiltott, közösségellenes magatartásokat,1380 úgy 
vélem, nem haszontalan a guberálás kérdésének alkotmányossági kereteit is kicsit alapo-
sabban körbejárni.

1.1.2.5.1. A kaposvári önkormányzat rendeletének vizsgálata során felmerülő 
 alkotmányossági kérdések

A kaposvári önkormányzat guberálást szankcionáló rendeleti szabályozását megsemmisí-
tő 176/2011. (XII. 29.) AB határozat elsőként arra kereste a választ, hogy önkormányzati 
rendelet milyen körben nyilváníthat magatartást szabálysértéssé, ugyanis csak ez alapján 
lehetett további vizsgálat alá venni azt a kérdést, hogy a kaposvári önkormányzat rendelete 
alkotmányos módon minősítette-e szabálysértésnek az érintett magatartásokat.

A határozat szerint valamely jogellenes magatartást törvény, kormányrendelet vagy 
önkormányzati rendelet nyilváníthat szabálysértéssé, és valamennyi szabálysértési tényállást 
megállapító jogszabályi rendelkezésnek illeszkednie kell a szabálysértési törvény dogmatikai 
és felelősségi rendszerébe. Az indokolás rámutat arra, hogy „[j]ogszabály akkor minősít-
het egy magatartást egyéni jogot vagy közrendet sértőnek, következésképpen tilalmasnak, 
ha annak van megfelelő alkotmányos indoka”. A határozat indokolása szerint az általános 
cselekvési szabadságból következően alkotmányos demokráciákban a polgároknak – jogi 
értelemben – mindent szabad, amit normatív rendelkezés nem tilt. Az indokolás szerint 

1378 Ugyan az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépését követően a 176/2011. (XII. 29.) AB határozat egyes 
tételeit megerősítette {lásd például 38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [35]; 40/2012. (XII. 6.) AB ha-
tározat, Indokolás [27]; 31/2015. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [47]}, konkrétan a guberálást szankcionáló 
újabb önkormányzati rendeletet azonban az Alaptörvény rendelkezéseivel összefüggésben ez idáig még nem 
vizsgált, res iudicata megállapítására nem került sor. Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata nem teljesen 
konzekvens a tekintetben, hogy a korábbi Alkotmány alapján hozott döntéseire alapozva megállapítható-e 
res iudicata, vagy sem. A 3005/2012. (VI. 21.) AB végzés ugyanis kifejtette, hogy: „Az Alkotmánybíróság 
az Alaptörvény hatálybalépése előtt hozott korábbi határozata alapján is hivatkozhat ítélt dologra, feltéve, hogy 
az Alaptörvény konkrét – a régi Alkotmányban foglaltakkal azonos vagy hasonló tartalmú – rendelkezései 
alapján ez lehetséges.” (Indokolás [12]) Ugyanakkor a 3073/2016. (IV. 18.) AB határozat nem állapított meg 
res iudicatát önmagában arra hivatkozással, hogy az Alkotmánybíróság egy korábbi 2008-as  határozatában 
a támadott jogszabályi rendelkezést nem az Alaptörvénnyel összefüggésben vizsgálta, hanem a rendelkezésnek 
az Alkotmánnyal való összhangjáról döntött (Indokolás [13]). A 3149/2012. (VII. 26.) AB végzés a józsefvá-
rosi önkormányzat hasonló tárgyú rendeletével összefüggő ombudsmani indítványt azért utasította vissza, 
mert az önkormányzat – az alkotmánybírósági eljárás megindulását követően hatályba lépett szabálysértési 
törvényre tekintettel – a kifogásolt rendeleti szabályokat hatályon kívül helyezte. Az alapvető jogok biztosá-
nak indítványa szerint ugyanakkor az Alaptörvénynek az alapjogokkal kapcsolatos szövege nagyrészt meg-
egyezik az előző Alkotmányban foglaltakkal, ezért álláspontja szerint a 176/2011. AB határozatban foglalt 
megállapítások az Alaptörvény hatálybalépését követő ügyek eldöntésekor is irányadók kell legyenek.

1379 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdés.
1380 Ennek a kérdésnek az átfogó elemzését lásd Gyergyák 2012, 73–83.
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az állam intézményei az egyének szabadságába önkényes módon nem avatkozhatnak bele. 
A határozat tehát – egyebek közt – az emberi méltóság egyik alkotóelemének tekintett 
 úgynevezett „általános cselekvési szabadságra” hivatkozva indokolja, hogy az önkor-
mányzat miért nem nyilváníthatja szabálysértéssé a szemétnek a közterületre kihelyezett 
gyűjtő edényzetből való kivételét, illetve az abban történő guberálást.

Álláspontom szerint ugyanakkor az általános cselekvési szabadság mint alkotmányos 
mérce meglehetősen tágra nyitja az alkotmányossági vizsgálat terrénumát, hiszen – ahogy 
arra Bragyova András korábban rámutatott – „az általános cselekvési szabadságot garantáló 
vagy az általános egyenlőségi szabállyal gyakorlatilag minden jogi norma ellentétes lehet, 
hiszen alig van olyan jogszabály, amely ne korlátozná valakinek a magatartását, vagy ne 
teremtene valamiféle egyenlőtlenséget a jogalanyok között”.1381 Bragyova András a 176/2011. 
(XII. 29.) AB határozathoz írt párhuzamos indokolásában a guberálást tiltó normát is azért 
tartotta alkotmányellenesnek, mert az véleménye szerint az általános szabadságjogot1382 sérti.

Pokol Béla ugyanakkor eleve nem ért egyet az „általános cselekvési szabadság” bele-
olvasásával az Alaptörvénybe, amelyet az első alkotmánybírósági többség az 1990-es  évek 
elején alakított ki, majd olvasztotta ki belőle alapvető jogok sokaságát, és ez vált a „látha-
tatlan alkotmány” tengelyévé is.1383

Az általános cselekvési szabadságnál szigorúbb mérce lehetne, hogy a jogalkotó – ter-
mészetesen észszerű indokból, nem önkényes módon – mindaddig szankcionálhat egy maga-
tartást, amíg ezzel alkotmányban konkrétan nevesített alapjogot nem sért. Ebből viszont 
az következne, hogy mivel a guberálás nem alapjog – ahogy a határozat is utal rá –, ezért 
annak tiltása nem alkotmányellenes.

Ha azonban mégis elfogadjuk – feltéve, de meg nem engedve – az általános cselekvési 
szabadságot mint alkotmányos mércét, akkor is figyelembe kell venni, hogy ha az 1165/B/2004. 
AB határozatban a prostitúcióval összefüggő egyes cselekmények büntetőjogi szankcio-
nálását az Alkotmánybíróság nem tartotta az emberi méltóság – mint általános szemé-
lyiségi jogból levezetett egyéni cselekvési szabadság – sérelmének, akkor ezen az alapon 
a szabálysértési szankciók megállapításánál a jogalkotó lehetősége még tágabb kell legyen, 
a guberálással – de legalábbis a szemét kiöntésével – szembeni szabálysértési szankció elő-
írása így alkotmányosan még kevésbé kifogásolható, még akkor is, ha a pénzbírság előírása 
a guberálók esetében – vélhető anyagi lehetőségeiket is figyelembe véve – valójában „rejtett 
szabadságelvonást” jelent.1384

A 176/2011. AB határozat annak megítélésénél, hogy a rendelet alkotmányos módon 
minősítette-e szabálysértésnek az érintett magatartásokat, az egyes elkövetési magatartások 
esetében a jogellenesség fennállását külön-külön vizsgálta.

1381 Bragyova 1995, 72.
1382 Bragyova András párhuzamos indokolásában az általános szabadságjogot azonosítja a határozat által „ál-

talános cselekvési szabadságnak” nevezett joggal, mint amely az Alkotmány 54. § (1) bekezdésén alapuló 
kiegészítő szabadságjog, és amely az Alkotmányban megnevezett szabadságjogok által nem védett maga-
tartások szabadságát biztosítja.

1383 Lásd Pokol Béla különvéleménye a 8/2014. (III. 20.) AB határozathoz [149]. A 8/2014. (III. 20.) AB határozat 
elemzését lásd Drinóczi 2014, 3–12.; Gárdos-Orosz 2015, 380–383.

1384 A prostitúciós bűncselekményekkel kapcsolatos alkotmánybírósági jogértelmezésről lásd bővebben: Hollán 
2012, 3–10.
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1.1.2.5.1.1. „…közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből szemetet önt ki…”

A határozat szerint a szemét kiöntésének szankcionálását általában közegészségügyi 
és környezetvédelmi okok indokolják, az önkormányzati rendeleti szabályozás ugyanakkor 
szükségtelen, hiszen a jogrendszer egyébként is biztosít lehetőséget a szemetelés szankcio-
nálására. Ezért a „szemetet önt ki” fordulat az Alkotmánybíróság szerint a magasabb szintű 
jogszabállyal való összhang hiánya miatt alkotmányellenes.

A három vizsgált tényállás közül – álláspontom szerint – a közterületre kihelyezett 
gyűjtőedényzetből történő szemétkiöntés szankcionálásának alkotmányossága ugyanakkor 
büntetőjogi megközelítésből igazolható lett volna a következők szerint. Csatlakozom Szí-
vós Mária álláspontjához, hogy tudniillik a köztéri szemetelés kormányrendeleti tényállása 
és a szemét kiöntése nem azonos tényállást büntet, az utóbbi ugyanis az előbbihez képest 
többlettényállási elemeket is tartalmaz, mint például a gyűjtőedényzetből való kiöntést.1385

A magam részéről a két tényállás elhatárolásához még azt tenném hozzá, hogy a szemét 
kiöntése még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az a kiöntött szemét ott is marad a földön, 
a guberálónak ugyanis elvileg megvan a lehetősége arra, hogy összeszedje, eltakarítsa 
a kiöntött szemetet. A különbség tehát a szemét otthagyásának tényében van. Ha ugyanis 
valaki eldob (elejt) egy szemetet, de fel is szedi, azzal szemetelést nem valósít meg. Ellen-
kező esetben ugyanis minden olyan eset, amikor valakinek a kezéből véletlenül kiesik egy 
szemét vagy cigaretta, egyből szankcionálandó lenne, meg sem adva a lehetőséget arra, 
hogy felszedjék azt.

A közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből történő szemétkiöntés mellett felhozható 
az a büntetőjogi érv, hogy a szemét kiöntése mint a szemetelés „előcselekményének” külön 
szankcionálása igazolható a büntetőjogban is létező „előrehozott felelősség” analógiájára, 
mint például a jövedéki visszaélés elősegítése, számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
bűncselekmények, pénzhamisítás elősegítése. A „szemét kiöntése” is felfogható egy ilyen 
előrehozott felelősségnek, ugyanis ezáltal általában olyan nagy mennyiségű szemét – köztük 
likvid anyagok – kerül(nek) a földre, amely(ek)nek a teljes eltakarítására nincs reális esély.

Ami a pénzbírság mértéke közötti különbséget illeti, a szemetelés kormányrendeleti 
tényállása 50 000 forint pénzbírsággal szankcionálható, mivel a kiöntés egy enyhébb elő-
cselekmény, az alacsonyabb, 30 000 forintos büntetési tétel így indokolható, ez tehát ön-
magában nem zilálja szét a szabálysértés szankciórendszerét.

1.1.2.5.1.2. „…a közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből szemetet vesz ki…”

A szemét tulajdonjogi státusza

Mivel az önkormányzat a tulajdonvédelemmel indokolta a szabálysértési tényállás „szemetet 
vesz ki” elkövetési magatartásának megalkotását, ezért az Alkotmánybíróság is ezt vizsgálta 
elsőként. A határozat – álláspontom szerint helyesen – nem foglal állást a tekintetben, hogy 

1385 Szívós Mária szerint mindez a büntetőjog és az azzal rokon szabálysértési jog dogmatikájában gyakori, utalva 
a könnyű testi sértés és a garázdaság vétségeire. Lásd Szívós Mária különvéleménye a 176/2011. (XII. 29.) 
AB határozathoz.
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a szemét uratlan dolognak minősül-e. A szemét kapcsán felmerülhetnek jogviták, amelyek 
eldöntése nem az Alkotmánybíróság, hanem a rendes bíróság hatáskörébe tartozik. Nem tar-
tottam volna helyénvalónak annak AB határozat szintjén történő rögzítését, hogy „a szemét 
uratlan dolognak minősül”, de ennek ellenkezőjét sem. Ezt érdemes meghagyni az egyedi 
bírói döntések – vagy a törvényhozó – saját döntési kompetenciájában. Általánosságban 
is célszerűnek tartom azt a megközelítést, hogy az egyedi bírói döntések felülvizsgálata 
során az Alkotmánybíróság ne menjen bele ilyen szintű jogértelmezési kérdésekbe, hogy 
„a kidobott szemét kinek a tulajdona?”.

Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság helyesen csak annyit mondott, hogy abszt-
rakt módon nem, csupán az adott helyzet ismeretében dönthető el, hogy a kukába dobott 
szemét uratlan dolognak minősül-e, és a tulajdonos a dolog kukában való elhelyezésével 
kinyilvánította-e, hogy nincs szüksége az adott dologra, valóban lemondott-e tulajdonjogáról. 
A határozat indokolása szerint, ha a szeméttároló magántulajdonban van, akkor az abból 
történő guberálás lopásnak minősül, ezért lopás miatt az illető felelősségre vonható, így 
ebben az esetben a tulajdonvédelem nem szolgáltat kellő indokot a vizsgált szabálysértési 
tényállás megállapítására.

Teljesen egyet lehet tehát érteni a többségi határozat azon megállapításával, hogy a kér-
dés – hogy tudniillik a szemét uratlan dolog-e, vagy sem – absztrakt módon nem, csupán 
az adott helyzet ismeretében dönthető el. A Ptk. szerint, ha a dolognak nincs tulajdonosa, 
azon birtokbavétellel bárki tulajdonjogot szerezhet. A Legfelsőbb Bíróság egy korábbi, 
2007-es  döntése1386 szerint a szemeteskonténerben talált, értékkel bíró tárgy megtalálója 
a birtokbavétellel a dolog felett tulajdonjogot szerez. Eszerint tehát a szemét uratlan dolog, 
így az azon való tulajdonszerzés nem sértheti senki tulajdonhoz való jogát. Ezzel szemben 
viszont felvethető egy olyan megközelítés is, hogy a kukában található szemét nem tekinthető 
uratlan dolognak, azt a hulladék birtokosa nem derelinkválja, hanem a közszolgáltatónak 
átadja, így az a közszolgáltatást végző jogi személy tulajdonába kerül. Álláspontom szerint 
mindkét álláspontban van igazság, hiszen a hulladék nagy részét annak tulajdonosa általában 
azzal a szándékkal dobja ki a szemétbe, hogy tulajdonjoga megszűnjön, előfordulhat azon-
ban – nyilvánvalóan ritkábban – az az eset, amikor véletlenül kerül bele valami értékesebb 
dolog a szemetesbe (értékesebb ékszer, netán pénz, vagyis amikor „a fürdővízzel együtt 
a gyereket is kiöntjük”). Ilyen esetben – legalábbis álláspontom szerint – a dolog tulajdono-
sának nem szűnik meg a tulajdona, hiszen – már az ókori római jog szerint is – derelinkválni 
csak szándékosan lehetett. (A derelictióval kapcsolatban már az ókori Rómában is voltak 
eltérő jogelméleti viták a prokuliánusok és a szabiniánusok között.1387) Az AB határozat által 
is idézett BH2007. 113. indokolása is utal arra, hogy „Az elhagyott, gazdátlan, uratlan dolgok 

1386 BH2007. 113.
1387 A prokuliánus vélemény szerinti meggyőződés (scientia) elméletileg különböző körülményekből vezethető 

le, mint amilyen például a tulajdonos általi, a dolog feletti tulajdonnal való felhagyásra irányuló akaratnyilvá-
nítás, vagy éppen a tulajdonosnak abbéli meggyőződése, hogy a dolog birtokának elvesztése okán nincs már 
módja a dolog visszaszerzésére. Ugyanakkor Vacca szerint ez – az eme eredmény elérésére irányuló bármi-
féle reálaktus hiányában – önmagában nem elegendő a tulajdon elvesztésének megalapozásához, a tényleges 
hatás tehát csak akkor áll be, amikor valaki magát a dolgot megszerzi. Mindezzel szemben a szabiniánus 
felfogás szerint pusztán az arra irányuló akarat, hogy a dolog pro derelicto habita legyen, elegendő a tulaj-
don elvesztéséhez, mivel a harmadik személy általi megszerzés nem tekinthető res nullius megszerzésének. 
Vacca 1984, idézi Erdődy 2009, 129–150.
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birtokba vétele valóban nem jelent lopást, mivel az ilyen dolog senki számára nem idegen. 
Idetartoznak a szemétbe dobott, és ténylegesen ide szánt dolgok, amiket bárki birtokba ve-
het, ha számára értéket képviselnek [Magyar Büntetőjog – Kommentár a gyakorlat számára 
(HVG-ORAC Könyvkiadó Kft. Budapest, 2005.) a Btk. 316. §-ához fűzött magyarázata].”

Ugyanakkor álláspontom szerint a rendelet alkotmányossága igazolható lehetne azáltal, 
hogy a jogalkotó így kívánja védeni, garantálni azok tulajdonjogát, akik a szemétbe véletlenül, 
szándékuk ellenére dobtak ki valamilyen értékes tárgyat. Maga az idézett BH2007. 113. is 
egy olyan jogvita kapcsán keletkezett, amelynek tárgya egy társasházi szemeteskonténerbe 
dobott, viszonylag jelentősebb értéket – kb. 50 000 forintot – képviselő földmérő műszer volt.

A levéltitok és a magántitok védelme

A határozat szerint a levéltitok védelme sem szolgáltat kellő indokot a szemét kivételének 
szankcionálására, mert egyrészről a levéltitok oltalmát a Btk. biztosítja, másrészt az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosának jelentései, továbbá más empirikus ismeretek sem 
támasztják alá, hogy a szemét kukából való kivétele és a levéltitok megsértése között alkot-
mányjogilag bármiféle értékelhető kapcsolat lenne. A határozat indokolása ugyanakkor nem 
tért ki a magántitok védelmére, tudniillik a „szemétprofilozás” mára már valódi „üzletággá 
vált”, komplett személyiségprofilokat képesek felállítani a kidobott szemétből.

1.1.2.5.1.3. A gyűjtőedényzetben való guberálás tényállása

A „guberálás” szó alatt a határozat – a szó köznapi szóhasználatát alapul véve – a még 
használható, esetleg értékkel bíró dolgok szemétben való keresését, kiválogatását érti. 
Bragyova András a határozathoz írt párhuzamos indokolásában a guberálást úgy definiál-
ta, mint a senki tulajdonába nem tartozó, gazdátlan, derelinkvált dolgok, amilyen a szemét 
között elsajátítható tárgyak keresése, és adott esetben e dolgok tulajdonának megszerzése. 
Bragyova tehát – a többségi határozat definíciójához képest – a guberálás fogalmi elemének 
tekinti, hogy gazdátlan dolgokról legyen szó, továbbá ezeknek nemcsak a keresését, hanem 
ezek tulajdonjogának megszerzését is a guberálás fogalmi körébe vonja.

Az AB határozat szerint önmagukban a közrendre és köznyugalomra vonatkozó el-
vont alkotmányos értékek nem indokolhatják e preventív jellegű szabálysértési tényállás 
megállapítását, ellenkező esetben a közterületen zajló tevékenységek túlnyomó többsége 
szankcionálhatóvá válna, hiszen azok sok esetben zavaróan hatnak a városképre. Ez a cse-
lekmény nem jár szükségképpen együtt a környezet szennyezésével, ezért környezetvédel-
mi, köztisztasági szempontok nem támasztják alá a guberálás szankcionálását, nincs tehát 
alkotmányosan igazolható, valódi, érdemi és legitim cél.

Szívós Mária ezzel nem ért egyet, véleménye szerint a rendelet racionális okokkal 
megfelelően alátámasztott módon,1388 tehát nem önkényesen tiltotta (volna) a guberálást, 

1388 Ennek kapcsán felvethető a Drinóczi Tímea által kidolgozott racionális jogalkotás igénye és követelménye. 
Lásd Drinóczi 2015, 315.;  Drinóczi 2017, 278. Ennek a követelménynek a jelen ügyre történő leképezése 
azt jelentené, hogy a rendeletalkotó ezeket az okokat támassza alá vizsgálatokkal, statisztikákkal, az Alkot-
mánybíróságnak pedig meg kellene követelnie az ilyen igazolások meglétét a rendeletalkotótól.
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ezért a szabályozás nem ellentétes más jogszabállyal. Szívós szerint ugyanis a szóban forgó 
magatartások az emberi együttélés általánosan elfogadott normáival nem egyeztethetők 
össze, sértik emellett a közrendet és a köznyugalmat, valamint súlyosan veszélyeztetik 
a közegészségügyi érdekeket. Szívós szerint ez a jelenség nem vitásan zavarja az adott lakó-
környezetben élők nyugalmát, háborgatja azok mindennapjait, a szóban forgó magatartások 
eredményeképpen jelentősen nő a lakosság körében a fertőző betegségek terjedésének, jár-
ványok kialakulásának kockázata.1389 A vizsgált elkövetési magatartások tiltásának szüksé-
gessége mellett szól továbbá a szóban forgó jelenséggel óhatatlanul együtt járó, a lakosság 
körében felháborodást keltő zaj és bűz, valamint a lakókörnyezet összképét romboló azon 
látvány, amit a kiborított kuka és a földön heverő szemétkupac tár a városban lakók elé.

Megítélésem szerint a települési önkormányzatoknak igenis meg kell adni annak a le-
hetőségét, hogy a helyi közösség érdekeit és a helyi sajátosságokat figyelembe véve megha-
tározhassák azt, hogy a területükön hol és hogyan lehet, illetve tilos guberálni. Álláspontom 
szerint itt is figyelembe kellene venni a 21/1996. (V. 17.) AB határozat azon megállapítását, 
miszerint „a bűncselekmények megállapítása törvényhozói kompetencia, s így a demok-
ratikus többségi vélemény – és érzület – érvényesülésének tere, kivételes esetekben itt is 
érvényesülhet alkotmánybírósági kontroll”.1390 Ugyan ez a megállapítás a bűncselekményekre 
vonatkozott, de az a maiore ad minus elv1391 alapján a szabálysértésekre – mint enyhébb 
alapjog-korlátozó eszközökre – a törvényhozó mozgástere még szélesebb körben kell(ene) 
érvényesüljön.

Ha „kompromisszumos” megoldást szeretnénk tehát találni – értve ez alatt egy olyan 
alkotmányos megoldást, amely megfelelő egyensúlyt teremt a guberálás kapcsán felmerülő 
valamennyi (tehát nemcsak a guberáló, hanem a lakókörnyezet oldalán felmerülő) alapjog 
és alkotmányos érték között –, akkor azt javasolnám, hogy tegyünk különbséget aszerint, 
hogy hol (a közterület mely részén) és mikor (éjszaka vagy nappal) követik-e el azt a cse-
lekményt. Azt el tudom ugyanis fogadni, hogy a guberálás nem minden körülmények között 
sérti a közrendet, illetve a köznyugalmat: a guberálás más társadalmi megítélés alá esik 
éjszaka vagy fényes nappal, és más egy elhagyatott külterületen, mint egy általános iskola 
közvetlen közelében.1392 (Itt megemlítendő a lomtalanításokhoz társuló csoportos guberálás 
is mint külön problémakör.) Emellett egy ilyen, érdekkiegyensúlyozást célzó szabálynak 
tartanám, ha a törvényi tényállásba felvennék a cselekmény tartós időbeliségének követelmé-
nyét, esetleg rendszerességét is, ellenkező esetben ugyanis az a személy is szankcionálandó 
lenne, aki csupán egy véletlenül a kukába ejtett értéktárgya után kotorászik.1393 Meglátásom 

1389 Szívós Mária ezzel összefüggésben utal arra, hogy a kukában olyan romlott élelmiszerek, az egészségre sú-
lyosan ártalmas vegyszerek, illetőleg egyéb szennyezett hulladékok vannak, amelyek a kukából a szabadba 
kerülve vagy a guberáló ruházatáról, testéről az emberi szervezetbe jutva súlyos betegségek okozói lehet-
nek. A legalapvetőbb higiéniai szabályok betartása nem csupán az emberi együttélés normái közé tartozik, 
de – a fertőző betegségek terjedésének nagyvárosi kockázatára tekintettel – a közérdek miatt is szükséges.

1390 ABH 1996, 74, 82.
1391 Vesd össze Tóth J. Z. 2012a, 193–208.
1392 Hasonlóan például a jogos védelem vagy a magánlaksértés bűncselekményi tényállásához, ahol szintén tör-

vényi tényállási elem, hogy „éjjel” kövessék el. Lásd Btk. 22. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai; valamint Btk. 
221. § (2) bekezdés a) pont.

1393 Az Alkotmánybíróság többségi határozatának definícióját alapul véve. Bragyova András párhuzamos indo-
kolásában adott meghatározása szerint azonban az ilyen cselekmény azért nem valósít meg guberálást, mert 
ilyen esetben nem gazdátlan dolog feletti tulajdonszerzésről van szó.
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szerint egyébként – a szeméttárolóból való kivétel mellett – épp az időbeli korlát az egyik 
olyan tényező, amely elhatárolja a guberálást és a lomtalanításkor közterületre kirakott 
gazdátlan dolgok közötti keresést és válogatást, így e tekintetben nem osztom Bragyova 
András azon megállapítását, hogy itt két azonos tevékenységről lenne szó,1394 hiszen a lom-
talanítás időbelileg behatárolt – szemben az állandó, folyamatos guberálással –, és ennek 
időtartamát a lakossággal előre közölni is szokták, akik ezt arra az időre – sokszor csak 
kénytelen-kelletlen – elviselik. A két tevékenység tárgya sem ugyanaz, hiszen lomtalanítás-
kor általában még használható, a tulajdonoson kívül mások számára még esetleg értékkel 
bíró tárgyakat helyeznek ki az utcákra, míg a szemetesekben – amelyből guberálni szok-
tak – általában nem (csak) ilyen jellegű tárgyakat helyeznek el, hanem döntően szerves 
anyagokat (élelmiszer-maradványokat, vegyszereket stb.) is, amelyek szabadba kerülése 
az egészségre is ártalmas (lehet).

Megfontolandó lenne még a guberálás tényállási elemévé tenni – a garázdaság törvényi 
tényállásának analógiájára –, hogy az csak akkor valósul meg, ha az elkövető magatartása 
a közrendet és a közhangulatot szélesebb személyi körben, az emberek nagy számát érin-
tően, jelentős mértékben hátrányosan befolyásolja. Ehhez azonban felmérést kellene készí-
teni az előzetes hatásvizsgálat körében, hogy fennáll-e egyáltalán ez a jogalkotást esetleg 
kívánó probléma.

A magam részéről úgy vélem, hogy még ha a guberálás-szabálysértés alkotmány-
ellenessége az Alkotmánybíróság határozata alapján alá is támasztott, vagyis a jogalkotó 
önmagában a guberálást nem nyilváníthatja szabálysértéssé, jogellenes cselekménnyé, azt 
viszont – megítélésem szerint – meghatározhatja, hogy hogyan tilos guberálni, például: csak 
úgy, hogy nem lehet a szemetet kiönteni a kukából. Vagyis a jogalkotó meghatározhatja 
az elkövetés módját, ám azt úgy kell meghatároznia, hogy igazolható legyen a közrend, 
a köznyugalom vagy közegészség védelme. A guberálás esetében tehát egy – a közterület 
életvitelszerű használatának tiltásához hasonló – „kompromisszumos” megoldást lehetett 
volna találni úgy, hogy a guberálás nem tiltható meg a települések, egyes önkormányzatok 
illetékességi területének egészén, továbbá a megalkotott önkormányzati rendeletnek a védett 
értékek – úgymint a közrend, közbiztonság, közegészség, kulturális értékek – védelmének 
fennálltát tükrözniük kell.1395

A „guberáláshoz való jog” problematikája – meglátásom szerint – hasonló a „kábító-
szeres” 54/2004. (XII. 13.) AB határozatban felvetett „mámorhoz való jog” kérdéséhez, 
amelyben az AB kimondta, hogy az „önmagunkkal való foglalkozás” joga ugyan része 
az önrendelkezési jognak, de nem abszolút érték. A korlátozásoktól mentes „mámorhoz 
való” jog még közvetve sem vezethető le az emberi méltósághoz való jogból, nem része 
a legmagasabb testi és lelki egészség biztosításához fűződő jognak, mert a kábulat saját 
maga részére történő kiváltása nem tartozik hozzá az egyén alkotmányos garanciákkal 

1394 Lásd Bragyova András párhuzamos indokolása a 176/2011. (XII. 29.) AB határozathoz.
1395 Lásd per analogiam a hajléktalanságra nézve a Kúria Köf.5.020/2014/6. számú határozatának 23–24. pontjait, 

valamint a Köf.5.055/2014/2. sz. határozatának 13. pontját.
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védett szabad személyiségfejlődéséhez.1396 Az Alkotmánybíróság utalt a Német Szövetségi 
Alkotmánybíróság úgynevezett kannabiszdöntésére is,1397 amely rámutatott a korlátozások 
azon alkotmányos értéktartalmára, amelyek az egyén mint szociális egyed és a közösség 
nyugalma érdekében szükségesek.

Ezekből az – 54/2004. (XII. 13.) AB határozatban kimondott – elvi alapokból kiindulva 
álláspontom szerint a guberálás kapcsán is kimondható, hogy mivel az önrendelkezési jog 
nem abszolút érték, a guberálás nem tartozik hozzá az egyén alkotmányos garanciákkal 
védett szabad személyiségfejlődéséhez (sőt éppen ez ellen hat), ezért ennek tiltása mint 
korlátozás az egyén – mint szociális egyed – és a közösség nyugalma érdekében szüksé-
gesnek tekinthető.1398

Érdekes, hogy az Alkotmánybíróság egy másik – a 176/2011. (XII. 29.) AB határozat-
tal közel egyidejűleg hozott – határozatában a tulajdonhoz való jog tekintetében enyhébb 
korlátozási mércét is megengedett annak ellenére, hogy a tulajdonhoz való jog (mint alap-
jog) a guberáláshoz (mint nem alapjoghoz1399) képest erőteljesebb védelmet kell(ene) élvez-
zen. A társasházakról szóló törvény 395/B/2011. ügyben vizsgált rendelkezése a települési 
( Budapesten kerületi) önkormányzatnak felhatalmazást adott arra, hogy rendeletben a nem 
lakáscélú helyiségek használatának, hasznosításának feltételeit meghatározzák városképi 
és kereskedelmi szempontok alapján.1400 A 395/B/2011. számú ügyben született AB határozat1401 
alkotmányosan igazolhatónak tartotta ezekből az okokból a tulajdon ez irányú korlátozását. 
Igaz, mint minden hasonlat, ez sem tökéletes: a két ügy nyilván különbözik abban, hogy 
a társasházaknál alapvetően magánjogi, a guberálásnál pedig szabálysértési ügyről van szó, 
de gyakorlatilag jelen ügyben is áttételesen a tulajdon – közterületen lévő szemetes, illetve 
a szemét mint a szemetesben található (uratlan vagy nem uratlan) dolog – használatának, 

1396 Kukorelli István a határozathoz írt különvéleményében ennek okát abban látta, hogy az Alkotmány az egyé-
nek különösen fontos érdekeit részesíti kiemelt, alapjogi védelemben; a drogok és a pszichotrop anyagok 
fogyasztása azonban – a vallási rítusokat, valamint a nélkülözhetetlen orvosi felhasználást leszámítva – nem 
tekinthető olyan kiemelkedő egyéni érdeknek vagy az autonómiát kifejezésre juttató olyan döntésnek, ame-
lyet különleges alkotmányos garanciákkal kell körülbástyázni, és amelynek intézményes védelme az állam 
feladata, hanem éppen ellenkezőleg: nyilvánvaló egészségügyi, gyermekvédelmi és más alkotmányos érvek 
szólnak az egyéni cselekvés szabadságát korlátozó állami szabályozás mellett.

1397 Cannabis-Urteil; Entscheidung Nr. 10. A Német Szövetségi Alkotmánybíróság 1994. március 9-én  meghozott 
döntése, BVErfGE 90, 145.

1398 Ezzel az állítással szemben felvethető ugyan, hogy ha az egyén nem tud máshonnan élelemhez vagy az üve-
gek visszaváltásával pénzhez, és így élelemhez jutni, az nem tartozik-e az egyén méltóságához. Álláspontom 
szerint viszont ez a szélsőséges eset már nem az emberi méltóság, hanem az emberi élet sérelmét jelentené, ha 
valaki semmilyen más módon nem tudja a megélhetéséhez szükséges élelmét beszerezni, csak guberálás útján, 
hiszen ez az eset tulajdonképpen az éhenhaláshoz vezethet(ne). Ugyanakkor ilyen esetben az egyéntől is meg 
kell követelni azt a racionalitást, amit a jogalkotótól is megkövetelünk, vagyis hogy tényekkel alátámasztva 
igazolja, hogy minden tőle telhetőt megtett a megélhetésének biztosítása érdekében, és valóban semmilyen 
más módon – különösen az állami/önkormányzati segélyezési rendszer útján – nem tudja biztosítani magának 
a megélhetéshez szükséges élelmet, kizárólag guberálás útján.

1399 Ezt maga a 176/2011. (XII. 29.) AB határozat is elismerte.
1400 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint: A települési (Budapesten 

a kerületi) önkormányzat városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a keres-
kedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben meghatározhatja a nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.

1401 ABH 2011, 2366.
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hasznosításának korlátozásáról van szó városképi szempontok, tágabb aspektusból pedig 
a helyi közösség érdekeinek védelme miatt.

1.1.2.5.1.3.1. Az emberi méltóság és a guberálás kapcsolata

A 176/2011. (XII. 29.) AB határozat indokolása utal az emberi méltóság egzisztenciális as-
pektusára is, jóllehet a kaposvári önkormányzat rendeletének alkotmányellenességét nem 
az Alkotmány 54. §-ának  sérelmére alapítottan mondta ki. Az Alkotmánybíróság szerint 
a guberálási tevékenység többnyire az életben maradáshoz szükséges javak megszerzésére 
irányuló, mások jogait és a közrendet nem sértő kényszerű cselekvés, amelynek a társada-
lomra való veszélyessége nem állapítható meg. A határozat ennek a tényállásnak a vizsgálata 
kapcsán leszögezi azt is, hogy a guberálás ugyan nem alapvető jog, de nem lehet eltekinteni 
attól, hogy a guberálásra kényszerülő, jellemzően a megélhetési minimumhoz szükséges 
javakat nélkülöző, nyomorúságos helyzetben lévő ember az összes többi, emberi minősé-
géhez kapcsolódó jogával sem tud élni. Az a rendeleti szabály pedig, amely pénzbírsággal 
fenyegeti a guberálókat, súlyosan veszélyezteti az érintett magánszemély és a vele együtt 
élő közeli hozzátartozók létfenntartását.1402

A határozat meglehetősen precízen fogalmaz akkor, amikor hangsúlyozza, hogy a gu-
berálás többnyire egzisztenciális kényszerűségből következő emberi cselekvés. Ez azért 
is helyeselhető, hiszen valóban nem kizárt az egyéb okból (például hobbiból, gyűjtögetés, 
kincstalálás céljából) történő guberálás is.

Lenkovics Barnabás és Szívós Mária különvéleményeikben1403 viszont visszásnak érez-
ték a guberálást az emberi méltósághoz kötni. Lenkovics szerint „önmagában a guberálás 
sem közvetlenül, sem közvetve nem része az emberi méltóságnak, hiszen éppen a hajlék-
talan létből fakadó kényszeres cselekvések azok, amelyek sértik az ember méltóságát”, 
Szívós szerint pedig a hulladékból történő táplálkozás, az abban való turkálás az emberi 
méltósággal összeegyeztethetetlen jelenség. Vagyis mindkét alkotmánybíró lényegében 
azt az elvet vallja, hogy a guberálás nem emberhez méltó életút, és még ha el is ismerjük, 
hogy az emberi méltóság egzisztenciális magvából egyfajta létminimum állami garantálása 
vezethető le, viszont ez nem jelenti az egyén saját egzisztenciális helyzetén való, bármilyen 
eszközzel történő javítást.

A magam részéről osztom Lenkovics Barnabás és Szívós Mária véleményét. Az ál-
lamnak ugyanis valóban kötelessége az egyén számára a megélhetési minimum biztosítása, 
ez azonban nem jelenti azt, hogy ennek biztosítása érdekében bármilyen olyan cselekményt 
jogszerűnek kellene elismernie, amely az egyén megélhetésének biztosítására irányul 

1402 A 176/2011. (XII. 29.) AB határozat e helyütt utal a 79/2009. (VII. 10.) AB határozatra. (Lásd ABH 2009, 
735, 714.)

1403 Szívós Mária különvéleményéhez csatlakozott Pokol Béla is, amit álláspontom szerint az indokolhat, hogy 
ő mindig is egy szűkebb, a megaláztatás tilalmára szorítkozó méltóságfelfogást vallott (lásd Pokol 2012, 
163.), így jelen esetben a Pokol Béla által követett szűkebb méltóságfelfogásból épp a guberálás betiltásának 
alkotmányosságára lehet(ett volna) következtetni, mint amely a guberálók és a környezetükben élők, illetve 
tartózkodók megaláztatását próbálja kiküszöbölni.
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(így például a megélhetési lopást, vagy amikor valaki a prostitúciót folytató nők szabály-
sértési cselekményeit használja fel jövedelemszerzés céljára1404).

Sajó András szerint az emberi méltósághoz az is hozzátartozik, hogy ne kelljen éhezőt 
látnia, ugyanakkor ezen méltóságigényt nem elégíti ki az, hogyha „a koldusokat kitiltják, 
láthatatlanná teszik”.1405

Sajó gondolata kapcsán ugyanakkor felmerülhet az emberi méltóság egy másik aspektusa 
is, vagyis nemcsak a guberálók, hanem a környezetüknek (a többi lakos, illetve járókelők) 
emberi méltósága, amelyet az alkotmányossági vizsgálat során megítélésem szerint ugyanúgy 
figyelembe kellene venni. Az emberi méltóság része a méltóságteljes élet, amely – álláspon-
tom szerint – sérülhet azáltal is, ha valakinek minden reggel és este guberálók között kell 
munkába mennie, illetve hazajönnie, nem beszélve arról, ha mindezt a gyerekeivel együtt 
teszi, mert ezáltal egy másik alapjog, a gyermek megfelelő erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
védelemhez való jogának sérelme is felvethető.1406 Vagyis megítélésem szerint – hasonlóan 
ahhoz, ahogy azt Kukorelli István a „mámorhoz való jogról” megfogalmazta – a guberálás-
hoz való jog esetében is „nyilvánvaló egészségügyi, gyermekvédelmi és más alkotmányos 
érvek szólnak az egyéni cselekvés szabadságát korlátozó állami szabályozás mellett”.1407

A megélhetésükért küzdő egyének számára ráadásul a kidobott élelmiszerek eljutta-
tása – álláspontom szerint – más, enyhébb eszközökkel is megoldható lenne (mint például 
karitatív szervezeteken keresztül vagy az utcára kitett hűtőszekrényekkel, amelyekbe bárki 
beleteheti a rászorulóknak szánt, de már elfogyasztani nem kívánt élelmiszereit1408), a jog-
alkotó pedig a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt 
alkalmazni.1409

1404 Ez utóbbit az Alkotmánybíróság sem fogadta el alkotmányos indoknak. Lásd 1165/B/2004. AB határozat, 
ABH 2007, 1807, 1811.

1405 Sajó 1995b, 10–11. 
1406 Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a gyermekeket eleve el kellene zárni attól, hogy szegénységet lássanak, 

és ne alakíthassák ki magukban a valós világ képét, és ne fejlődjenek érzékenynek az embertársaik problémái 
iránt. Nyilvánvaló az is, hogy önmagában amiatt, mert nem veszek tudomást valamiről (szegénység, guberálás, 
menekültek), attól az még létezik. Ugyanakkor álláspontom szerint a világ valós problémáinak gyermekekkel 
való megismertetéséhez az sem szükséges, hogy napi szinten – vagy egyáltalán közvetlenül – szembesüljenek 
ezekkel a problémákkal (például mindennap guberálók között járkáljanak). Ennek megítélése viszont – vagyis 
hogy mi szolgálja a gyermekek megfelelő erkölcsi fejlődését – nem alkotmányossági kérdés, az alkotmányból 
önmagában erre nézve egyértelmű választ adni nem lehet, így a demokratikusan megválasztott törvényhozásra 
kell bízni, hogy megfelelő tartalommal töltse ki ennek az alapjognak a tartalmát.

1407 Vesd össze Kukorelli István 54/2004. (XII. 13.) AB határozathoz írt különvéleményével.
1408 Az utcára kitett hűtőszekrények meglátásom szerint akkor is be tudják tölteni a funkciójukat, hogyha nem 

kapnak elektromos áramot, ugyanis a bennük elhelyezett élelmiszerek minőségét nem befolyásolja, hogy egy 
„hűtetlen” kukában vagy hűtőszekrényben helyezik el őket (télen mindkét tárolóban megőrzik szavatosságu-
kat, nyáron pedig mindkettőben megromlanak).

1409 Chronowski Nóra rámutat arra, hogy ez a követelmény az általános alapjog-korlátozási teszt arányossági 
elemének tekinthető az Alkotmánybíróság gyakorlatában már a 20/1990. (X. 4.) AB határozat óta. Lásd 
Chronowski 2011a, 12. A legenyhébb eszköz alkalmazásának követelményét az Alkotmánybíróság az Alap-
törvény hatálybalépését követően is megerősítette, lásd legutóbb: 35/2015. (XII. 16.) AB határozat, Indokolás 
[26]; 3/2014. (I. 21.) AB határozat, Indokolás [61].
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1.1.2.5.1.3.2. A guberálás szankcionálása és a közvetett hátrányos megkülönböztetés

A határozat szerint a guberálási tevékenység tiltása – mindhárom törvényi tényállás vonatko-
zásában – egyértelműen egy bizonyos élethelyzetben lévő társadalmi csoport ellen irányul.1410 
A szemét összegyűjtésére és a guberálásra kényszerülők ugyanis tipikusan a kilátástalan 
anyagi helyzetben lévő, a társadalom legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegéhez 
tartozó személyek, akiknek megélhetését végső soron a szeméttárolókból kiszedett dolgok 
hasznosítása és a kidobott élelem biztosítja. Ha a szemetelést meg nem valósító cselekmé-
nyeket, a dolgok szemétből való kivételét és a guberálást az önkormányzat szabálysértéssé 
nyilvánítja, azzal a hajléktalan vagy az egzisztenciálisan más módon kiszolgáltatott hely-
zetben lévő embereket stigmatizálja. Ez pedig az Alkotmánybíróság szerint egyéb helyzet 
szerinti hátrányos megkülönböztetést okoz.

A testületnek ez a megállapítása ugyanakkor több szempontból is vitatható. Egyrészt 
azért, mert az indokolásnak ez a része („egyértelműen”) ellentétben áll az indokolásnak 
azzal a részével, hogy „a guberálás többnyire [azaz nem kizárólagosan! – saját megjegyzés] 
egzisztenciális kényszerűségből következő emberi cselekvés”.

Másrészt pedig azzal a megállapítással, hogy az önkormányzati rendelet valójában 
a társadalom egy sajátos, egzisztenciálisan „lecsúszott” rétegét sújtja, az Alkotmánybí-
róság – megítélésem szerint – kriminológiai szempontokat is bevont az alkotmányossági 
vizsgálatba, és ezen az alapon akár más bűncselekményeknél is kimutatható lenne, hogy 
a társadalom mely rétegeiben tipikusabb az adott szabálysértés vagy bűncselekmény el-
követése, így ezen tényállások esetében is felvethető lenne a közvetett diszkrimináció 
tilalmának sérelme. Ugyanez a probléma merült fel a közterület életvitelszerű használa-
tának szabálysértéssé nyilvánítása kapcsán, hogy tudniillik az Alkotmánybíróság szerint 
a jogalkotó azáltal is egy élethelyzetet, az utcán való élést, azaz magát a hajléktalanságot 
minősítette büntetendőnek.1411 Ugyanakkor érdekes, hogy a hajléktalanság kriminalizálá-
sáról szóló 38/2012. (XI. 14.) AB határozatban – vélhetően az indítványhoz kötöttségre is 
tekintettel – fel sem merült a közvetett hátrányos megkülönböztetés sérelmének kérdése.

Szívós Mária mind a guberálásról, mind a hajléktalanságról szóló alkotmánybírósági 
határozathoz írt különvéleményt, és mindkét különvéleményében elveti azt a megközelítést, 
hogy egy szabálysértést vagy bűncselekményt pönalizáló norma alkotmányossága azon 
az alapon kerüljön megítélésre, hogy az a társadalom egy bizonyos részét hátrányosan 
érinti-e. Szívós szerint ugyanis az ilyen norma nem egy társadalmi csoport ellen irányul, 
hanem a társadalom valamennyi tagja érdekeinek védelmét szolgálja, ráadásul minden 
tiltó és szankcionáló norma „hátrányosan érint” minden deviánst a társadalom egyéb 
tagjaival szemben. Az pedig, hogy az adott deviancia döntően a társadalom egy bizonyos 
részét jellemzi, Szívós szerint még nem teszi a szabályt diszkriminatívvá. A hajléktalan-
sággal kapcsolatban pedig Szívós rámutatott arra, hogy ez a megközelítés olyan, mintha 
az Alkotmánybíróság a szegénységet azonosítaná a lopással, mondván, hogy a Btk. magát 
a szegénységet, az anyagi rászorultságot pönalizálja.

1410 Az Alkotmánybíróság itt utal az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az AJB 756/2010. számú ügy-
ben kiadott jelentésére.

1411 38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [50].
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1.2. A hazánkon kívüli kelet-közép-európai országok 
joggyakorlata

1.2.1. Bevezetés

Ez a rész a kelet-közép-európai államok alkotmányainak szociális töltetű rendelkezéseit 
kívánja bemutatni a kommunizmus bukását követően, ismertetve a különböző szabályozási 
modelleket, alkotmánybírósági és főbb jogirodalmi álláspontokat. Ezek a korábbi szocialista 
államok olyan alkotmányokkal rendelkeztek, amelyekben a szociális jogok magától érte-
tődőek voltak, a szocialista állam hosszú ideig olyan feladatokat vállalt magára, amelyek 
több esetben meghaladták a nyugat-európai jóléti állam által teljesített szolgáltatásokat.1412 
A Kelet-Európában kialakult szocializmus a társadalom életébe való szinte korlátlan ál-
lami beavatkozás, a termelési eszközök államosítása miatt állíthatta, hogy képes állami 
eszközökkel az egyének szociális biztonságát garantálni, és a társadalmi egyenlőség felé 
az alapvető lépéseket megtenni.1413 Tették mindezt piac nélkül, az állam mindenhatóságának 
fenntartása érdekében.1414

Ez a megoldás azonban vereséget szenvedett ezekben a társadalmakban, aminek egyik 
oka, hogy kiderült: a szociális biztonságot garantáló jogok nemcsak az anyagi javak véges 
volta miatt nem lehetnek korlátlanok, hanem a társadalom államhoz viszonyított autonóm 
mozgásának igénye a termelt javak elosztásában is megmaradt.1415 A szocialista államok-
ban is megjelentek azok a törekvések, amelyek az államhatalom korlátjaként felfogott sza-
badságjogok visszaállítását igényelték, és ezzel az állam korlátlan hatalmát kérdőjelezték 
meg.1416 Ádám Antal mutat rá arra, hogy a magánautonómia elhalása bizalmatlanságot keltett 
magával az állammal szemben, hiszen „a társadalmi önszerveződés, öntevékenység, ön-
védelem és felelősség háttérbe szorulásával […] bebizonyosodott, hogy az állam képtelen 
[…] valamennyi kötelességének eleget tenni”.1417 Ehhez Kiss György azt is hozzáteszi, hogy 
ez a folyamat oda vezetett, hogy a bizalmatlanság felvetette a legitimáció problematikáját 

1412 Kiss Gy. 2010, 81.
1413 Schmidt 1994, 3–4.
1414 Lásd Kornai 1994, idézi Kiss Gy. 2010, 81.
1415 Például a munkához való jog garantálása nem jelentheti a munkaszerződés szabadságának teljes feladását, 

a művelődéshez való jog pedig nem jelentheti a tanszabadság teljes leépülését. Schmidt 1994, 4.
1416 Schmidt 1994, 4.
1417 Lásd Ádám 1987, 4–5. Hasonlóképpen Ferge 1986, 1–12. A volt szocialista alkotmányok áttekintése azért sem 

érdektelen továbbá, mert ezeknek az államoknak egy része csatlakozott az Európai Unióhoz, másik csoportjuk 
pedig nagy valószínűséggel belátható időn belül szintén uniós tagállam lesz. Ezeknek az országoknak – kis 
leegyszerűsítéssel – két, gyakran egymással ellentétes követelménynek kellett megfelelniük. Egyrészről 
rendelkezniük kellett mindazzal az intézményrendszerrel, amely szükséges a piacgazdaság kialakításához, 
produkálniuk kellett egy bizonyos szintű gazdasági növekedést, pénzügyi stabilitást és versenyképességet, 
másrészről be kellett tartaniuk az unió alapvető szociális követelményeit, vagyis fokozatosan be kellett vezet-
niük és alkalmazniuk kellett az EU szociálpolitikáját. Lásd ezzel kapcsolatban Gyulavári–Könczei 2000. 
Mindehhez járult, illetve járul hozzá az időtényező. A volt szocialista országok olyan szabályozást vettek át, 
amely alapvetően nem róluk szólt, nem rájuk írták, ráadásul nélkülük, és az átvételre rendelkezésre álló idő 
jóval rövidebb, mint korábban volt. Kiss Gy. 2010, 81., 77. lj.
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is, ami végeredményben a politika és a társadalom „szerződésének” megszüntetéséhez 
és a rendszer összeomlásához vezetett.1418

1.2.2. A szociális jogok helyzete a kommunizmus bukása után

A 90-es  évek elején a közép-kelet-európai országokban a szociális jogok szabályozása terü-
letén igen bonyolult helyzet alakult ki, a viszonylag gyors, „bársonyos” rendszerváltás után 
megindult az összeomlással fenyegető gazdaság szanálása is, az elavult termékszerkezet, 
a felhalmozott adósságok, a kelet-európai piacok kiesése és még számos más tényező miatt 
pedig világossá vált, hogy ezek az átalakítások nem halogathatók tovább.1419 A korábbi 
nagyvállalatok jelentős részéről kiderült, hogy állami szubvenciók nélkül életképtelenek, 
s így megkezdődött átalakításuk, felszámolásuk.1420 E gazdasági problémák pedig maguk-
kal hozták a munkanélküliség növekedését, az infláció meglódulását, széles társadalmi 
rétegek kerültek „szociális nyomás” alá, egyfajta egzisztenciális fenyegetettségi helyzetbe, 

ami az érintettek nagy részét váratlanul érte.1421 A korábbi évtizedekben ugyanis az embe-
rek ahhoz szoktak hozzá, hogy a tervgazdaság (néha erősen) korlátozta ugyan a személyes 
döntési szabadságukat (hiszen például korlátozott volt az önálló vállalkozások alapítása, 
vagy számos eszközzel akadályozták a kiugróan magas jövedelmek létrejöttét stb.), ez-
zel szemben viszont garantált volt a munkavégzés lehetősége, s – ha szerény színvonalon 
is – de elviselhetően biztonságos volt a megélhetés.1422 Lenkovics Barnabás professzor, 
az Alkotmánybíróság korábbi tagja és elnöke egy tanulmányában kiemeli, hogy a szocia-
lizmus formális jogegyenlőség helyett valódi és teljes társadalmi (materiális) egyenlőséget 
ígért, igaz, nem bőségesen, hanem szegényesen, de viszonylag egyenlően (még ha voltak 
is „egyenlőbbek”), mindez azonban azzal járt, hogy mindenkitől elkobozta (rekvirálta) 
a magántulajdonát, kiiktatta a piac önszabályozó mechanizmusait, azaz megfosztotta pol-
gárait a tulajdon és a gazdálkodás szabadságától, a szerződés szabadságától, összesítésben 
a társadalmi (politikai) szabadságtól.1423

A rendszerváltozás hatása széles társadalmi rétegekben sokkoló volt.1424 Ebben az idő-
szakban sok szakember tartott attól, hogy az állampolgárok jelentős része a demokratikus 
átalakulás következményének tekinti az őket ért nyomorúságot, az újonnan rájuk zúduló 
szociális gondokat, s ezek hatására a demokratikus berendezkedés eszméjéből ábrándul ki.1425

Ezekben az években komoly csalódást okoztak a korábbi időszakban még megbízhatónak 
látszó szociális intézmények is, kiderült, hogy a megváltozott helyzetben nem tudják kezelni 
az új típusú szociális problémákat, a tömeges munkanélküliséget, a hajléktalanok gondjait 
stb., de még ennél is súlyosabbá vált a helyzet akkor, amikor kiderült, hogy a gazdaság 
egyre romló teljesítménye mellett a meglévő intézmények sem finanszírozhatók a korábbi 

1418 Kiss Gy. 2010, 81.
1419 Czúcz 1996, 177.
1420 Czúcz 1996, 177.
1421 Czúcz 1996, 177.
1422 Czúcz 1996, 177.
1423 Lenkovics 2016, 572.
1424 Czúcz 1996, 177.
1425 Czúcz 1996, 177.
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színvonalon, így el kellett kezdeni ezek átalakítását is.1426 Ez főként az eddigi védett sze-
mélyi kör szűkítését, az ellátások reálértékének csökkenését hozta magával.1427 Különösen 
az időskorúak s más olyan rétegek helyzete vált egészen tarthatatlanná, akiknek már nem 
volt lehetőségük arra, hogy ellehetetlenülő helyzetükön saját erőfeszítéseikkel segítsenek, 
a szociális intézmények védelmi szintjének leépülését látva pedig az emberek széles körének 
rendült meg a bizalma az addig megbízhatónak tekintett intézményekben.1428

A volt szocialista országok nagy erőfeszítéseket tettek a korábbi ideológia kiiktatása 
vagy legalábbis háttérbe szorítása érdekében, és ez tükröződik alkotmányaik tartalmán 
is.1429 Az alkotmányok – egyes részletektől eltekintve – tartalmazzák az úgynevezett első 
generációs alapjogokat, rögzítik az élethez és a méltósághoz való jogot, a tulajdonhoz való 
jogot, a lelkiismereti és vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát stb., a szo-
ciális jogok szabályozását illetően azonban nem látunk egységes megoldást.1430

Ugyanakkor a kommunizmus bukása utáni alkotmányozásban a szociális jogok kihagyása 
az alkotmányokból valójában sohasem volt reális politikai opció.1431 Miközben a gazdasági 
rendszerváltás kétségtelenül számos előnyt is hozott, ezzel együtt az egyenlőtlenségek je-
lentős növekedését is eredményezte, a munkanélküliség és a szegénység a népesség nagyobb 
szegmenseit érintette egy olyan régióban, ahol a (relatív) gazdasági egyenlőség, a teljes 
foglalkoztatottság és az univerzális szociális védelmi háló eszméje uralkodott.1432 A szo-
ciális jogok kihagyása az új alkotmányokból azt az üzenetet hordozta volna az „egyszerű 
ember” számára, hogy a politikai elit, amelyik a kommunizmus bukása után kiemelkedett, 
érzéketlen a köznép helyzetére, pedig épp ők voltak azok, akiket a legdrámaiabban érin-
tett a rossz gazdasági helyzet.1433 Ebben a helyzetben a „szociálpolitikát lényegében arra 
használták, hogy kompenzálják a gazdasági rendszerváltás hirtelen bekövetkező hátrányos 
szociális következményeit”.1434

Ezen túl a liberális1435 politikai erők hatása – amely filozófiai alapon a szociális jogok 
széles katalógusa ellen lett volna – a régióban meglehetősen gyenge volt, különösen a szo-
ciáldemokratákhoz és a kereszténydemokratákhoz képest.1436

Ezeknek a pártoknak, akárcsak a nem ideológiai parasztpártoknak, erős támogatott-
ságuk volt a jogok alkotmányos kartájának feltöltéséhez, szimbolikus elkötelezettségükkel 
az aktív állam eszméjéhez, megvédve polgáraikat a gazdasági csapásokkal szemben, ami 
erős jóléti várakozásokat generált.1437

Az az ideológia, hogy a polgárok jogosultak meghatározott – jóllehet gyakran rend-
kívül alacsony – életszínvonalra, munkára, szabadságra és oktatásra, beivódott a tömegek 

1426 Czúcz 1996, 177.
1427 Czúcz 1996, 177.
1428 Czúcz 1996, 177.
1429 Kiss Gy. 2010, 81.
1430 Kiss Gy. 2010, 82.
1431 Sadurski 2002, 6.
1432 Sadurski 2002, 6.
1433 Sadurski 2002, 6.
1434 Dehaene 2001, 18.; hivatkozik rá Sadurski 2002, 6., 9. lj.
1435 „Liberális” európai szabadkereskedelmi szempontból.
1436 A különböző politikai orientációkról szóló vitákat a posztkommunista Lengyelország alkotmányozásában 

lásd Winczorek 1997, 59., 61–62.
1437 Sadurski 2002, 6.
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tudatába,1438 és ezzel is magyarázható a szociális jogok széles körű alkotmányjogiasításának 
népszerűsége.

Lengyelországban egy neves jogtudós, Tadeusz Zieliński úgy érvelt, hogy a szociális 
jogok alkotmányi szintre emelése nélkül az állami szervek teljes diszkréciót élveznének a pol-
gárok szociális jogosultságainak csökkentése vagy megszüntetése terén.1439 A saját korábbi 
ombudsmani tapasztalataira is hivatkozva Zieliński professzor kifejtette, hogy a szociális 
jogok alkotmányi szintre emelése nélkül az Európai Szociális Chartával és egyéb nemzet-
közi emberi jogi egyezményekkel szembemenő törvényhozó és a végrehajtó hatalom ellen 
nem lenne lehetőség a fellépésre.1440

Ehhez hasonlóan érvel Herman Schwartz is azzal összefüggésben, hogy a szociális jo-
gok bírói úton kikényszeríthetőek-e, ha ugyanis nem lennének azok, alkotmányba foglalásuk 
akkor is „egy eszköz arra, hogy az államot irányító szervekre egyfajta politikai és morális 
kötelezettséget rójon” a megfelelő lépések megtétele érdekében.1441

A szociális jogok alkotmányban történő rögzítésének hiánya még önmagában nem 
jelenti az állam szociális programok iránti alkotmányos elköteleződésének hiányát, hiszen 
az olyan kifejezések, mint a „társadalmi igazságosság” (social justice)1442 vagy a „szociális 
állam”1443 a kormány szociális programjának alkotmányos felülvizsgálati alapját képezhetik.1444

A kelet-közép-európai alkotmányozó hatalmak nem különböztek a nyugat-európai 
alkotmányok megalkotóitól a szociális jogok széles körű katalógusának deklarálása terén, 
szemben például az USA alkotmányos modelljével. Az Egyesült Államokban a jóléti jogosult-
ságok „alkotmányba olvasását” következetesen és hangsúlyosan elutasította a US Supreme 
Court.1445 Richard A. Posner bíró gyakran idézett szavai szerint a Bill of Rights „a negatív 
és nem a pozitív szabadságok kartája”, amit nem az az iránti aggodalom motivált, hogy 
„a kormány túl keveset fog tenni az emberekért, hanem hogy túl sokat”.1446

A közép-kelet-európai alkotmányok szövegezőinek viszont épp az volt az aggodal-
ma, hogy „a kormányok túl keveset fognak tenni”, a szociális jogok belefoglalása ezekbe 
az alkotmányokba így az egyetlen elfogadható – bár kétségtelenül nem problémamentes – 
politikai lehetőség volt.1447

1438 Sadurski ennek alátámasztására utal egy 2002-ben  Lengyelországban készült felmérésre, amely szerint 
65%-a  a megkérdezetteknek úgy vélte, hogy az államnak gondoskodnia kell a polgárai jólétéről, 53% szerint 
a szociális-jóléti célokra szánt költségvetési kiadások fontosabbak a gazdasági növekedés ösztönzésére szánt 
kiadásoknál, 62% szerint az államnak munkanélküli-segélyt kell adni, ha az szükséges a munkanélküliség 
elleni küzdelemhez, még ha ez gazdaságilag nem is rentábilis. Lásd Sadurski 2002, 7., 12. lj.

1439 Zieliński 1995, 211–212., idézi Sadurski 2002, 7., 13. lj.
1440 Zieliński 1995, 212–213., idézi Sadurski 2002, 7., 14. lj.
1441 Schwartz 1992, 26–27., idézi Sadurski 2002, 7., 16. lj.
1442 Lásd például az észt alkotmány 10. cikkében.
1443 Lásd a szlovén alkotmány 2. cikke, a német Grundgesetz 20. cikke vagy a francia alkotmány 2. cikke, ame-

lyik utal a „szociális köztársaságra”.
1444 Sadurski 2002, 7.
1445 Lásd például San Antonio Indep. Sch. Dist. v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 37 (1973), ez az ítélet nem állapította 

meg a közoktatáshoz való alapjogot; Lindsey v. Normet, 405 U.S. 56, 74 (1972), ez a döntés nem állapította 
meg a megfelelő lakhatáshoz való alapvető jogot.

1446 Jackson v. City of Joliet, 715 F.2d 1200, 1203 (7th Cir. 1983).
1447 Sadurski 2002, 9.
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Azok a nyugat-európai alkotmányok, amelyek többsége a második világháborút kö-
vetően született (vagy később, a diktatórikus rendszerek bukását követően, mint például 
Spanyolországban és Portugáliában), az akkor domináló jóléti állam modelljét emelték 
alkotmányos szintre, ennélfogva majdnem mindegyik nyugat-európai alkotmány (a skan-
dináv államok kivételével1448) vagy a szociális állam általános alapelvét is deklarálta, vagy 
a szociális jogok katalógusának széles körét sorolta fel (lásd például Belgium, Írország, 
Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Görögország, Spanyolország és Portugália alkotmá-
nyait), vagy e kettőt együtt (lásd például Spanyolország és Olaszország).

Mindezeken túl még a nyugat-európai alkotmányozás legfrissebb „termékein” – így 
az Európai Unió Alapjogi Chartáján – is megfigyelhető, hogy a nyugat-európai alkotmá-
nyozás előszeretettel osztogatja a szociális jogokat (gyakran szociálpolitikai államcélokkal 
tarkítva).1449

1.2.3. A szociális jogok szabályozási modelljei a kelet-közép-európai 
országok alkotmányaiban

A kelet-közép-európai országok posztkommunista alkotmányaiban eltérő a szociális 
jogok katalógusa és státusza. A három legalapvetőbb szociális jog, amely megjelenik 
ezeknek az országoknak az alkotmányaiban: a szociális biztonság, az egészségügyi el-
látás és az oktatás.

Szinte a régió valamennyi országának alkotmánya tartalmaz a szociális biztonságra 
vonatkozó rendelkezéseket vagy a munkaképtelenek, vagy a rászorulók részére.1450

Ez utóbbi csoportot néha úgy definiálják, mint azok, akiknek nem áll rendelkezésre más 
támogatási eszköz.1451 Ezen szociális biztonságról szóló alkotmányi rendelkezések közül több 
tovább részletezi az egyének speciális alkategóriáit, akik összefoglalóan a munkaképtelen sze-
mélyek általános kategóriájába sorolhatók. Ezekbe az alkategóriákba tartoznak az öregek,1452 

1448 Lásd Sadurski 2002, 10., 36. lj.
1449 Lásd Sadurski 2002, 8–9., továbbá Nádas–Zaccaria 2014, 35–36.
1450 Lásd Albánia alkotmányának 52. cikke; Belorusszia alkotmányának 41. cikk (1) bekezdése; a horvát alkot-

mány 57. cikke; a Cseh Köztársaság Chartája 26. cikk (3) bekezdése; az észt alkotmány 28. cikke; a korábbi 
magyar Alkotmány 70/E. §-a; a lett alkotmány 109. cikke; a litván alkotmány 52. cikke; Moldova alkotmányá-
nak 47. cikke; a lengyel alkotmány 67. cikke; a román alkotmány [a korábban hatályos alkotmány 43. cikke, 
2003 óta a] 47. cikk (1) bekezdése; a szlovák alkotmány 35. és 39. cikkei; Ukrajna alkotmányának 46. cikke; 
az egykori jugoszláv alkotmány 58. cikke; Montenegró alkotmányának 67. cikke; Szerbia alkotmányának 
69. cikke. Vesd össze Sadurski 2002, 13., 49. lj.

1451 Lásd a lengyel alkotmány 67. cikke; a jugoszláv alkotmány 58. cikke; Montenegró alkotmányának 67. cikke; 
Szerbia alkotmányának 69. cikke. Lásd Sadurski 2002, 14., 50. lj.

1452 Albánia alkotmányának 52. cikke; Belorusszia alkotmányának 47. cikke; Észtország alkotmányának 28. cikke; 
a korábbi magyar Alkotmány 70/E. §-a; a lett alkotmány 109. cikke; a litván alkotmány 52. cikke; Moldova 
alkotmánya 47. cikk (2) bekezdése; a lengyel alkotmány 67. cikke; Szlovákia alkotmányának 39. cikk (1) 
bekezdése; Ukrajna alkotmányának 46. cikke. Lásd Sadurski 2002, 14., 51. lj.
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a betegek,1453 a fogyatékosok,1454 azok, akik elveszítették a kenyérkeresetüket,1455 és azok, 
akik özvegyek vagy árvák.1456

Ezekkel az alkotmányokkal szemben – amelyek generálklauzulákat tartalmaznak – a régió 
egyes – az előbbi kategóriához képest jóval alacsonyabb számú – alkotmányaiban a szociális 
biztonságnak csak szűken megfogalmazott rendelkezései találhatók.1457

A kelet-közép-európai alkotmányokat szociális jogi rendelkezéseik alapján – pusztán 
azok szövegszerű elemzését figyelembe véve – Sadurski egy 2002-es  tanulmányában a kö-
vetkező négy csoportra osztotta:1458

1.  Kilenc alkotmány átfogó, minden részletre kiterjedő szociális biztonságot sorol fel: 
oktatás, egészségügyi ellátás, munkajogi szabályok és egyéb szociális jogok, ez a ki-
lenc a „legbőkezűbb” alkotmány: Belorusszia, Horvátország, Cseh Köztársaság, 
Moldávia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia és Ukrajna.

2.  Hét alkotmány már szűkebb körű szociális biztonsági rendelkezéseket tartalmaz: 
az oktatás, az egészségügyi ellátás és a megfelelő munkavédelem garanciáit, vala-
mint egyéb szociális jogokat, ezek Bulgária, Macedónia, Szlovénia, Jugoszlávia, 
Montenegró, Szerbia és a korábbi – 2012. január 1-jéig  hatályban lévő – magyar 
Alkotmány.

3.  Három alkotmány a jó szociális biztonságot garantálja, oktatást, egészségügyi ellá-
tási jogokat, de a többi szociális jogot csak korlátozottan. Idetartozik a három balti 
állam: Észtország, Lettország és Litvánia. Ténylegesen Litvánia ez és az 1. kategória 
között helyezhető el, közepes mértékű munkavédelmi és egyéb jogokkal.

4.  Két alkotmány csak meglehetősen kevés szociális jogot tartalmaz: idesorolható 
Bosznia-Hercegovina és Grúzia alkotmánya.

Összegezve az állapítható meg, hogy a posztkommunista országok alkotmányai meglehetősen 
gazdagon tartalmaznak szociális jogokat. Ha egy képzeletbeli vonalon helyeznénk el a világ 
alkotmányait azon az alapon, hogy mennyire nagyvonalúak a szociális jogok garantálása 

1453 Belorusszia alkotmányának 47. cikke; a korábbi magyar Alkotmány 70/E. §-a; a litván alkotmány 52. cikke; Mol-
dova alkotmányának 47. cikk (2) bekezdése; a lengyel alkotmány 67. cikke; lásd Sadurski 2002, 14., 52. lj.

1454 Belorusszia alkotmányának 47. cikke; Horvátország alkotmányának 57. cikke; a korábbi magyar Alkotmány 
70/E. §-a; a lett alkotmány 109. cikke; Litvánia alkotmányának 52. cikke; Moldova alkotmányának 47. cikk 
(2) bekezdése; a lengyel alkotmány 67. cikke; Románia alkotmányának 47. cikk (2) bekezdése; a szlovák al-
kotmány 38. cikk (1) bekezdése; Ukrajna alkotmányának 46. cikke; lásd Sadurski 2002, 14., 53. lj.

1455 Belorusszia alkotmányának 47. cikke; Észtország alkotmányának 28. cikke; Litvánia alkotmányának 52. cikke; 
a szlovák alkotmány 39. cikk (1) bekezdése; Ukrajna alkotmányának 46. cikke; lásd Sadurski 2002, 14., 54. lj.

1456 A korábbi magyar Alkotmány 70/E. §-a  (özvegység, árvaság); a litván alkotmány 52. cikke (özvegység); 
Moldova alkotmányának 47. cikk (2) bekezdése (özvegység), 49. cikk (3) bekezdése (árvaság); lásd Sadurski 
2002, 14., 55. lj.

1457 Az orosz, a bolgár, a macedón és a szlovén alkotmány is tartalmaz rendelkezéseket a szociális biztonságról. 
Az orosz alkotmány 39. cikke csak öregség, betegség, fogyatékosság és a kenyérkeresetük elvesztése esetére 
biztosít szociális biztonságot. A bolgár alkotmány 51. cikke csak öregség, fogyatékosság és átmeneti mun-
kanélküliség esetére biztosít szociális biztonságot. Macedónia alkotmánya a 32. cikkében csak az átmeneti 
(temporary) munkanélküliség esetére biztosít szociális biztonságot, majd a 34. cikkében utal arra, hogy a szo-
ciális biztonsági jogokat törvény határozza meg. A szlovén alkotmány 50. cikke mindazok számára biztosítja 
a szociális biztonságot, akik megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek. Lásd Sadurski 2002, 
14., 56. lj.

1458 Lásd Sadurski 2002, 16.
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terén, akkor a posztkommunista alkotmányok azon a végén helyezhetőek el, amelyek a leg-
nagyvonalúbbak e téren, vagyis a legtöbb szociális jogot tartalmazzák.1459

A helyi sajátosságok ugyanakkor nem ennyire egyértelműek. Ha figyelmen kívül hagyjuk 
a 3. és a 4. kategóriába sorolható országokat, akkor a diverzitás foka meglehetősen alacsony.

Fontos megállapítás, hogy nincs egy érzékelhető változó, ami szignifikáns magyará-
zatot adna erre a „nagyvonalúságra”.1460 Nincs olyan tényező sem, ami meggyőző magya-
rázatot adna az imént ismertetett osztályozásra: sem a gazdasági növekedés állapota, sem 
az elfogadott fejlesztési stratégia, sem a posztkommunista politikai erők nagysága, sem 
a volt Szovjetunió öröksége, sem az alkotmányozás sebessége, sem az Európai Unióhoz 
való csatlakozás reális kilátásai.

Az 1. kategóriába sorolt országok, vagyis a szociális jogok terén legnagyvonalúbb al-
kotmányok közé tartoznak a relatíve gazdag országok (Cseh Köztársaság, Lengyelország) 
és a régió legszegényebb országai is (Moldova, Ukrajna); olyan országok, amelyek gazda-
sági „sokkterápiát” fogadtak el a szabad piacgazdasági átmenetben (lásd Lengyelország), 
és olyanok is, amelyeknek nem sikerült adoptálni a szabadpiaci eszközöket (lásd Belorusz-
szia); idetartoznak olyan országok is, ahol a posztkommunista pártok relatíve marginalizá-
lódtak (Cseh Köztársaság), és olyanok, ahol meglehetősen hosszú ideig meg tudták tartani 
a hatalmukat (Belorusszia, Szlovákia);1461 olyan országok is, amelyek rögtön a rendszer-
váltást követően fogadták el az alkotmányaikat (Szlovákia), és olyan országok is, amelyek 
a rendszerváltás után jóval később fogadták csak el az új alkotmányukat (Lengyelország). 
Ugyanezek a megállapítások kimutathatóak a 2. kategóriában is.

Összegezve tehát elmondható, hogy nincs érdemi korreláció az alkotmányok szociális 
jogi katalógusainak „nagyvonalúsága” és az ország objektív körülményei között, ami meg-
erősíti azt az állítást, hogy a szociális jogok alkotmányjogiasításának meglehetősen csekély 
vagy semmilyen hatása nincs a kormányzat aktuális jóléti politikájára.1462

1.2.4. A szociális jogok alkotmánybeli elhatárolása más alapjogoktól

A szociális jogok alkotmányokban történő szabályozási modelljei mellett érdemes tanulmá-
nyozni azokat a módozatokat, ahogy a posztkommunista alkotmányok kezelik a szociális 
jogokat más jogokhoz képest, már csak azért is, mert egyes jogirodalmi álláspontok szerint 
a kelet-közép-európai országok egyre érzékenyebbek a tekintetben, hogy a szociális jogokat 
a politikai jogoktól eltérően kell kezelni.1463

Kérdés persze, hogy ez az érzékenység hogyan hatolt be az alkotmányok szövegei-
be. Ebből a szempontból vizsgálva Sadurski három kategóriába sorolja az alkotmányokat.

1.  Az első – messze a legbővebb – kategóriába azok az alkotmányok tartoznak, ame-
lyek nem húznak éles határvonalat a szociális és egyéb jogok között, nem szentelnek 

1459 Sadurski 2002, 16.
1460 Sadurski 2002, 16.
1461 Ugyanakkor Herman Schwartz szerint a szociális jogi rendelkezések elfogadásának valószínűsége nagyobb 

azokban a kelet-közép-európai országokban, ahol a kommunista utódpártok újra erős kormányzati pozíciót 
szereztek. Schwartz 1998, 5.

1462 Sadurski 2002, 17.
1463 Ludwikowski 1996, 230., idézi Sadurski 2002, 17., 77. lj.
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külön fejezetet a szociális jogoknak. Az a tizenöt alkotmány, amelyik ebbe a ka-
tegóriába sorolható (Belorusszia, Bulgária,1464 Horvátország, Észtország, Grúzia, 
Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia,1465 Oroszország,1466 Ukrajna, Jugoszlávia, 
Montenegró és Szerbia, és a korábbi magyar Alkotmány), nem tesz különbséget 
a szociális jogok és a polgári-politikai jogok érvényesíthetősége között, sőt ezek 
közül egyes alkotmányokban még a jogok ezen két kategóriáját az alkotmány ugyan-
azon alfejezetébe helyezték el (mint például a korábbi magyar Alkotmány).

2.  A második kategória két alkotmányt foglal magában: a cseh és a szlovák alkotmányt, 
nem meglepően, hiszen mindkét ország alapjogi katalógusa ugyanabból a szövegből 
ered.1467

 E két alkotmány tisztán elhatárolja a szociális jogokat a többi jogtól az általános 
klauzula tekintetében,1468 amely szerint egy sor, konkrétan felsorolt jog (ideértve 
a legtöbb szociális jogot) csak az ezen alkotmányi rendelkezéseket végrehajtó 

1464 Az 1991. július 12-én  elfogadott bolgár alkotmány szól a gyermekeiket nevelő szülők állami támogatásáról, 
a család nélküli gyermek „állam és társadalom” általi különleges védelméről, a művelődéshez való jogról. 

Az alkotmány 48. cikkely (1) bekezdésének értelmében az állampolgároknak joguk van a munkához, és az ál-
lam „gondoskodik e jog gyakorlásához szükséges feltételek megteremtéséről”. Az alkotmány szerint az állam 
védi az állampolgárok egészségét, és ellenőrzést gyakorol valamennyi egészségügyi intézmény, továbbá 
a gyógyszerek és gyógyeszközök, a biotermékek és az orvosi műszerek előállítása és azok forgalmazása 
felett. Lásd a bolgár alkotmány 52. cikkely (3) és (5) bekezdését. Kiss Gy. 2010, 82.

1465 A román alkotmány „az alapvető jogok és szabadságjogok” cím alatt többek között rendelkezik az életszín-
vonalról. A 47. cikkely (1) bekezdése értelmében az állam köteles az állampolgárok számára méltányos élet-
színvonalat biztosító gazdasági fejlesztési és szociális védelmi intézkedéseket foganatosítani. Kiss György 
szerint úgy tűnik, mintha az alkotmányozó valójában nem tudott volna mit kezdeni ezzel a normaszöveggel, 
hiszen elhelyezése esetleges (a 43. cikkely a sztrájkjogról, a következő két cikkely a magántulajdon oltalmá-
ról, majd az örökösödés jogáról szól, a 48. cikkely a családról rendelkezik), és a cikkely (2) bekezdése sem 
tartozik szorosan az idézett szöveg tartalmához, illetve tartozhatna más cikkelyhez is. Ennek értelmében 
az állampolgárok nyugdíjra, fizetett szülési szabadságra, az állami egészségügyi egységek által nyújtott or-
vosi ellátásra, munkanélküli-segélyre és törvény által előírt más formájú szociális gondozásra jogosultak. 
Kiss Gy. 2010, 83.

1466 Az Orosz Föderáció alkotmányának második fejezete Az emberi és állampolgári jogok és szabadságjogok cím 
alatt szintén számos szociális jogot rögzít. Így többek között az anyaság és a gyermek, a család az állam védel-
me alatt áll. Az alkotmány értelmében az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzati szervek ösztönzik 
a lakásépítést, megteremtik a lakáshoz való jog gyakorlásának feltételeit. Lényeges továbbá, hogy a vagyontalan 
és más lakással nem rendelkező állampolgároknak térítés nélkül vagy elérhető fizetség fejében lakást kell biz-
tosítani állami, városi vagy községi lakásalapokból, törvényben meghatározott normák szerint. A 42. cikkely 
értelmében mindenkinek joga van a megfelelő környezethez, a környezet állapotára vonatkozó megbízható 
információhoz és az egészségében vagy vagyonában ökológiai jogsértés miatt keletkezett kár megtérítéséhez. 
Ezekhez képest az alkotmány meglehetősen visszafogottan rendelkezik a munkához való jogról, amennyiben 
deklarálja, hogy a munka szabad, de a tekintetben nem találunk semmilyen ösztönző, támogató jellegű álla-
mi kötelességvállalást. Ugyanakkor az alkotmány rögzíti a törvénnyel megállapított minimális munkabérhez 
és a munkanélküliség elleni védelemhez való jogot [37. cikkely (3) bekezdés]. Kiss Gy. 2010, 83.

1467 1991-ben  Csehszlovákia szövetségi parlamentje elfogadta az Alapjogi Chartát mint alkotmányerejű törvényt. 
Még a föderáció formális feloszlása előtt, a két köztársaság lényegében hasonló stratégiát fogadott el a Char-
táról: a Szlovák Köztársaság inkorporálta a Chartát az alkotmányába (1992-ben), míg a cseh alkotmány (1992) 
kimondta, hogy a Charta a köztársaság alkotmányos rendjének részét képezi közvetlen inkorporálása nélkül 
is. Sadurski 2002, 18., 80. lj. Az alapvető jogok és szabadságjogok kartájának történetéről lásd Tóth K. 
1997, 15., 18–19.; a szlovák és a cseh alkotmányozásról bővebben lásd Halász 2014a; Halász 2014b, 89–109.; 
 Halász 2012, 163–176.

1468 Lásd a Cseh Köztársaság alkotmányának 41. cikkét, valamint a szlovák alkotmány 51. cikkét.
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törvényben meghatározott korlátok között igényelhető.1469 Ugyanakkor, szemben 
a többi – ezen általános klauzulával nem érintett és csak alkotmányos keretek között 
korlátozható – joggal, a szociális jogok törvényhozói korlátozások tárgyai, amelyek 
tekintetében a törvényhozónak meglehetősen széles körű mérlegelési lehetősége 
van, ami nagymértékben korlátozza az alkotmányossági felülvizsgálat lehetőségét 
a szociális jogokról szóló törvényekkel és a szociálpolitikai döntésekkel szemben, 
továbbá – ha formálisan nem is, de – ténylegesen csökkenti e jogok súlyát az alkot-
mányos államcélok és egyéb legitim célok között, és bár politikailag köti a törvény-
hozó és a végrehajtó hatalmat, bírói úton kikényszeríthetetlen.

 Az alkotmányok első kategóriájában – tehát ahol nincs különbségtétel a szociális 
és egyéb jogok között – olyan rendelkezések is találhatóak, amelyek szerint meg-
határozott jogok gyakorlati részleteit törvényben kell meghatározni. Így például 
az orosz alkotmány garantálja a szociális biztonságot, ám ez együtt jár egy olyan 
kikötéssel, hogy az állami nyugdíjak és a szociális juttatások részleteit törvényben 
kell meghatározni (lásd az orosz alkotmány 39. cikkét). Ez azonban nem azonos 
a cseh és szlovák alkotmányok azon általános rendelkezéseivel, amelyek e jogok 
érvényesíthetőségének feltételeit a törvényhozó választására bízzák.1470 Ugyanakkor 
a cseh és a szlovák alkotmány is tartalmaz olyan – nem szociális – jogokat, amelyek 
utalnak olyan törvényekre, amelyek e jogok részleteit állapítják meg, és mégsem 
tartoznak az általános korlátozási szabály alá.1471

3.  A harmadik egy hibrid kategória, amely az első két csoport megoldásait kombi-
nálja. A régió négy alkotmánya – Albánia, Moldávia, Lengyelország és Szlovénia 
alkotmánya – tartozik e körbe, amelyeknél a szociális jogok terén vegyesen talál-
hatunk közvetlenül kikényszeríthető jogokat, és olyanokat is, amelyek a törvény-
hozó diszkréciójára vannak bízva (vagyis amelyek államcéloknak tekinthetőek). 
A lengyel alkotmány jó példaként szolgál erre, tudniillik tartalmaz egy általános 
korlátozó szabályt – a cseh és a szlovák alkotmányhoz hasonlóan –, amely azonban 
csak a szociális jogok egy körére vonatkozik. Ezek a jogok (amelyek közé például 
a minimálbér, a teljes foglalkoztatottság és a fogyatékos személyek segélye is bele-
tartozik) a lengyel alkotmány 81. cikke alapján „törvény által meghatározott korlá-
toknak vethetőek alá”.

1469 Kiss György rámutat arra, hogy a cseh és a szlovák alkotmány szövege a szociális jogok tekintetében szinte 
teljes egészében megegyezik. Kivételként hozza fel a szlovák alkotmány ötödik részét, amely a cseh alkot-
mányhoz hasonlóan szintén a Gazdasági és kulturális jogok címet viseli, viszont ellentétben a cseh alkot-
mánnyal a munkajogot befolyásoló jogokat – mondhatni a munkajogviszony tartalmát – az alkotmányozási 
szokásokhoz képest meglehetősen részletesen szabályozza. Kiss Gy. 2010, 82.

1470 Drinóczi Tímea a cseh jogrendszerrel kapcsolatban utal arra, hogy ott a szociális jogok érvényesíthetősége 
az absztrakt alkotmányos felülvizsgálat esetében érzékelhető, az alapjogi panasszal kapcsolatban a hely-
zet viszont nem ilyen egyértelmű: a panaszosok általában a szociális biztonsággal kapcsolatban fordulnak 
az alkotmánybírósághoz, a testület azonban ilyen esetben csak azt vizsgálhatja, hogy az eljáró bíróság be-
tartotta-e a tisztességes eljárás feltételeit, például az ítéletében az alapul fekvő jogszabályt nem önkényesen 
vagy nyilvánvalóan tévesen értelmezte. Drinóczi 2018, 11. Drinóczi e helyütt Kratochvíl munkájára utal. 
Lásd Kratochvíl 2016, 104–105.

1471 Például a cseh alkotmány 32. cikk (5)–(6) bekezdései és a szlovák alkotmány 43. cikk (2) bekezdése. Lásd 
Sadurski 2002, 18.
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Másrészről ugyanakkor a lengyel alkotmány számos olyan szociális jogot felsorol, ame-
lyekre ez az általános korlátozási klauzula nem alkalmazandó, még ha ezeknek meg is van 
a saját klauzulájuk, amely a törvényhozó számára azt a kötelezettséget delegálja, hogy meg-
határozza a jog terjedelmét és érvényesítésének formáját.1472 Az a tény, hogy ezek a jogok 
szándékosan ki lettek hagyva az általános korlátozási szabály hatálya alól, azt sugallják, 
hogy ezeket teljes mértékben érvényesíthető jogoknak kell tekinteni.1473

A lengyel Trybunał gyakorlata kiterjesztette az érvényesíthetőséget azokra a szociális 
jogokra, amelyekre az általános klauzula alkalmazandó. A többségi álláspont szerint azok 
az alkotmányi rendelkezések, amelyek a szociálpolitika terén állami feladatokat határoznak 
meg, teljes normatív erővel rendelkeznek, és alkotmányos felülvizsgálat alapjául szolgálhat-
nak. A lengyel Trybunałról szóló törvény irányadó kommentárja – a 81. cikk alkalmazásával 
kapcsolatosan1474 – megállapítja, hogy a 81. cikkből eredő „korlátozások” „csak az eljárási 
szférára alkalmazandók, és csak az egyén rendelkezésére álló jogvédelmi eszközök tárát 
korlátozzák”, viszont nem ássák alá a 81. cikkben felsorolt jogok normatív jellegét, tehát 
nincs akadálya annak, hogy ezen jogok és elvek önálló alkotmányos felülvizsgálat alapjául 
szolgáljanak, az arra feljogosított szerv által a Trybunałnak címzett megfelelő indítvány 
alapján.1475

Az egykori szocialista országok alkotmányainak vizsgálata során Kiss György azt álla-
pítja meg, hogy ezen országok számára alapvető volt az első generációs jogok alkotmányban 
történő elhelyezése, de megkerülhetetlen volt a szociális jogok szabályozása is.1476 Ez utób-
biak jogi természetüket illetően szintén nem homogének, egyesek csupán államcélként, 
mintegy programként jelennek meg, mások az állam jogalkotási, szervezési, beavatkozási 
kötelességét fogalmazzák meg, míg a szociális jogok harmadik csoportja meghatározott 
feltételek esetén alanyi jogot keletkeztet.1477 Kiss rámutat arra, hogy ez utóbbiak valaminek 
a pótlására, illetve kompenzálására hivatottak: tipikusan ilyen a munkanélküliek ellátása, 

ám szerinte nem is e jogokból származik probléma, sokkal inkább az államcélt megjelölő, 
illetve az állam jogalkotási kötelességét kijelölő szociális jogok megfogalmazása, tartalma 
adhat okot értelmezésbeli nehézségekre.1478 A nemegyszer patetikus megfogalmazás mögött 
ugyanis elsikkadhat e jogok tartalma, mint például az, hogy mit is kell valójában az államnak 
tennie e jogok realizálhatósága érdekében, valamint fennáll a „túlvállalás” veszélye is.1479

A posztkommunista alkotmányok vizsgálata alapján az is megállapítható, hogy közülük 
szinte majdnem mindegyik ignorálja a különbségtételt a szociális jogok és a polgári-politikai 
jogok státusza között.1480 Sadurski szerint azonban nem szerencsés azt a látszatot kelteni, 
hogy a szociális jogok érvényesíthetősége ugyanolyan, mint a véleménynyilvánításé vagy 

1472 Például a 67. cikk (1) bekezdésben rögzített szociális biztonság.
1473 Sadurski 2002, 19.
1474 Lásd a lengyel alkotmány 81. cikke: a 65. cikk (4) és (5) bekezdéseiben, a 66., 69., 71. és 74–76. cikkekben meg-

határozott jogok csak a törvényben meghatározottak szerint korlátozhatóak. Trócsányi–Badó 2005, 533.
1475 Czeszejko-Sochacki –Garlicki–Trzciński 1999, 35.; Sadurski 2002, 20., 88. lj.
1476 Az ígérgetés veszélyeiről és így a szociális jogok inflálódásáról lásd Sajó 1996c, 9.; Kiss Gy. 2010, 83.
1477 Kiss Gy. 2010, 83.
1478 Kiss Gy. 2010, 83.
1479 Kiss György ezzel összefüggésben utal Alexy megállapítására, hogy tudniillik az alapjogok rendszerében 

különösen a szociális jogok értéke csökkenhet, amennyiben e jogok mögött nincsen gazdasági realitás. Alexy 
1996, 458–465., idézi Kiss Gy. 2010, 83.

1480 Sadurski 2002, 20.
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a választójogé, ez ugyanis teljesíthetetlen várakozásokhoz vezet, ráadásul a bíróságokat 
komplex politikai döntések meghozatalára készteti, és a polgári és politikai jogok érvénye-
síthetőségének felhígulásával jár.1481

A megfelelő elhatárolásra jó például szolgálhat néhány nyugat-európai – mint például 
a spanyol vagy az ír – alkotmány.1482 A spanyol alkotmány különbséget tesz „Jogok és sza-
badságok”1483 és „Gazdasági és szociálpolitikai irányelvek”1484 között. Hasonlóan Írország 
alkotmánya is megkülönbözteti az „Alapvető jogokat”1485 és a „Szociálpolitika irányelveit”1486 
azzal, hogy ez utóbbiak nem ismertethetőek el egyetlen bíróság előtt sem.1487

A kelet-közép-európai posztkommunista országokban is voltak hasonló próbálkozá-
sok – a cseh és a szlovák alkotmányok mellett is, amelyek esetében ez a modell érvénye-
sül is –, tudniillik a lengyel Lech Wałęsa elnöki javaslata 1992-ben  tisztán elkülönítette 
a „Szociális jogokat és szabadságokat” (idesorolva egyebek közt az oktatáshoz, a munka-
biztonsághoz, az egészségügyi védelemhez, a szociális jóléthez és a munka szabadságához 
való jogot) a „Helyi hatóságok gazdasági, szociális és kulturális kötelezettségeitől”, e körbe 
sorolva többek közt a munkafeltételek javítását, a teljes foglalkoztatottságot, a családok 
segélyezését és az alapszintű egészségügyi ellátás feletti egészségügyi ellátást).1488 A ter-
vezetben kifejezett utalás is szerepelt ez utóbbi kötelezettségekkel kapcsolatban, hogy 
tudniillik ezeket a kötelezettségeket a hatóságoknak a „gazdasági erőforrásaiktól függően” 
kell teljesíteniük.1489 Ez azt a felfogást közvetítette, hogy a gazdasági-szociális feladatokról 
szóló rendelkezések a kormányzat tevékenységére, illetve törekvéseire vonatkoznak, és nem 
konkrét eredmények meghatározására,1490 így nem keltette azt a látszatot, mintha ezek a fel-
adatok és törekvések egy sor alkotmányos „jogot” rögzítettek volna. Ezt a tervet azonban 
végül nem fogadták el.1491

1.2.5. A szociális jogok tipizálása a kelet-közép-európai 
alkotmánybíróságok gyakorlatában

Az alkotmánybíróságok hatáskörei növelésének hatása azáltal, hogy bevonjuk őket a szo-
ciálpolitika kialakításába, legalább annyira jelentős kérdés a szociális jogok státusza szem-
pontjából, mint a szociális jogok alkotmányi katalógusa.

1481 Sadurski 2002, 20.
1482 Sadurski 2002, 20.
1483 Lásd a spanyol alkotmány II. fejezetét.
1484 Lásd a spanyol alkotmány III. fejezetét.
1485 Lásd 40–45. cikkek.
1486 45. cikk.
1487 Lásd 45. cikk, Sadurski 2002, 20.
1488 A lengyel szöveg közzétéve: Rzeczpospolita (Warsaw), 15 November 1992. A szöveg angol fordítását lásd Draft 

of the Charter of Rights and Freedoms (1996). St. Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal, 73. ( Stanislaw 
Frankowski trans.). E kérdést általánosságban tárgyalja: Frankowski 1996, 65.; Osiatynski 1992, 29–32.; 
Rzeplinski 1993, 26. Ezt az alkotmánytervezetet azonban végül elvetették, és végül maga Wałęsa elnök sem 
ismerte el. Sadurski 2002, 20., 89. lj.

1489 Frankowski 1996, 48. cikk; Sadurski 2002, 21., 91. lj.
1490 Sadurski 2002, 20.
1491 Sadurski 2002, 20.
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A kelet-közép-európai országokban a szociális jogok különböző kategóriái közötti 
különbségtétel az alkotmánybíróságok feladata lett.

Lengyelországban a Trybunał már a demokratikus átalakulást megelőzően – vagyis 
még a szocialista alkotmány módosítása előtt – elkezdett törvényeket megsemmisíteni egyes 
szociális jogok megsértésére alapozva. Példaként említhető a Trybunał egy 1988-as  döntése, 
amelyben egy 1982-es  törvényt vizsgált felül és semmisített meg részlegesen, amely a fo-
gyatékos személyeknek a rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát korlátozta (így például 
a jogszerzési időt 5 évről 10 évre emelték azoknál a munkavállalóknál, akik 40 éves koruk 
után léptek először munkaviszonyba).1492 Az indítványozó szakszervezetek arra hivatkoztak, 
hogy az alkotmány azon rendelkezése, amely a szociális biztonsághoz való jog „egyre tel-
jesebb érvényesítését” írja elő, nem teszi lehetővé a törvényhozó számára, hogy csökkentse 
a juttatásokat. Sadurski ezt nevezi „retesz”- (ratchet) elméletnek.1493 A Trybunał az ügyet 
a Lengyel Népköztársaság alkotmányának 70. cikke szerinti szociális biztonsághoz való 
jog alapján bírálta el, ám az indítványozóknak ezt az érvelését elutasította azon az alapon, 
hogy az állított jogsérelem csak abban az esetben következhetne be, ha több egymást követő 
törvény, hosszabb időszakon keresztül menne szembe a polgárok jogainak folyamatos javí-
tására irányuló alapelvvel. Önmagában azonban egy-egy konkrét, elszigetelt rendelkezés, 
amely értékcsökkenést okoz meghatározott jogosultság alapján járó juttatásokban, nem 
eredményezi a 70. cikk megsértését. Azonban az adott ügyben a Trybunał úgy találta, hogy 
a konkrétan vizsgálat alá vont rendelkezés „megfosztotta az egyének egy meghatározott 
csoportját a rokkantsági nyugdíjhoz való joguktól, amely Lengyelországban a nyugdíj-
rendszer évek óta tartó fejlődéseként alakult ki, anélkül, hogy egyidejűleg bármilyen más 
juttatásra jogosultságot teremtettek volna”, ezért az új rendelkezés megsértette a 70. cikket.1494 
A későbbiek során viszont a Trybunał következetesen elutasította a reteszelméletet: egy 
1997-es  családi támogatásokkal kapcsolatos döntésében megállapította, hogy észszerűtlen 
lenne a jogalkotó számára egy új gazdasági rendszert (tudniillik a piacgazdaságot) adop-
tálni, és ezzel egyidejűleg olyan szabályokat alkotni, amelyek az új rendszer kialakításához 
szükséges reformokat ellehetetlenítik.1495

A Trybunał ebben a rendszerváltás előtti időszakban a szociális igazságosság alapel-
vének és a törvény visszaható hatályának megsértését is megállapította, noha működésének 
ebben az időszakában még a Trybunał az alkotmány szociális rendelkezéseivel összefüg-
gésben azt hangsúlyozta, hogy azok összességében „programjellegűek”.1496 A Trybunałnak 
ez a megközelítése nemcsak az absztrakt, hanem a konkrét normakontroll-eljárásokra is 
vonatkozik, vagyis Lengyelországban az a nézet vált meghatározóvá, hogy a programjel-
legű alkotmányjogi normákra az egyének hivatkozhatnak alkotmányjogi panaszaik során. 
Ezt az értelmezést támasztja alá a Trybunałról szóló törvényhez fűzött kommentár is, 

1492 Decision K. 1/88.; hivatkozik rá Sadurski 2002, 23., 100. lj.
1493 Sadurski 2002, 23.
1494 Sadurski 2002, 23.
1495 Decision K. 21/95 of 25 February 1997, tárgyalja Oniszczuk 2000, 457., idézi Sadurski 2002, 24., 103. lj.
1496 Lásd a 7/89 döntést. Garlicki professzor szerint éles különbség van a Trybunał joggyakorlatának ezen korai 

szakasza – amikor a szociális jogok programjellegű karaktere jutott nagymértékben kifejezésre – a későbbi 
időszakhoz képest, amikor a Trybunał felhagyott ezzel a doktrínájával, és már nem volt kérdéses, hogy ezeket 
a jogokat a törvények alkotmányossági mércéjeként – és ez alapján azok megsemmisítésének alapjaként – ke-
zelte. Lásd Garlicki 1996, 110–138., 119., idézi Sadurski 2002, 24., 104. lj.
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 miszerint a programjellegű normák megsértésére akkor kerülhet sor, ha „a törvényhozó nem 
megfelelően értelmezi az alkotmány azon rendelkezését, amelyik egy meghatározott célt 
vagy feladatot határoz meg az állami szervek (hatóságok) részére, és különösen, ha olyan 
törvényeket alkot, amelyek által bevezetett intézkedések nem vezethetnek a cél eléréséhez, 
és ezáltal megsértik az alkotmányos jogokat és szabadságokat”.1497 Ezáltal viszont – mutat 
rá Sadurski – elmossa a programjellegű és az igényjellegű normák közötti határvonalat.1498

Tadeusz Zieliński megkülönbözteti az „igényjogokat” (claim rights) a „programjellegű 
jogoktól” (programmatic rights), ez utóbbit úgy definiálva, mint amely meghatározza az ál-
lami szervek feladatait a polgárok jóléti jogai terén. Ez alapján például a munkához való jog 
mindössze annyit jelent, hogy a polgároknak joguk van az állami szervek segítségére ahhoz, 
hogy munkát találjanak maguknak, a lakhatáshoz való jog pedig csak annyit jelent, hogy 
a polgároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy igénybe vehessék a polgárok lakhatását 
elősegítő szociálpolitikai eszközöket.1499 Ha azonban egy jog csupán a lehetőséget jelenti 
ahhoz, hogy valaki részesülhessen az állam – már egyébként is létező – szociálpolitikai 
eszközeiből, akkor ezt felesleges „jognak” nevezni, hiszen ez csupán az állam ösztökélése 
arra, hogy legyen valamiféle célkitűzése, szociálpolitikai irányvonala ezen a területen.1500

Drinóczi Tímea egy 2018-as  tanulmányában mutat rá arra, hogy a lengyel alkotmány-
jog-tudományban is viták folynak az egyébként széles értelemben felfogott szociális jogok 
alanyi jogiságáról, de annyi általánosan elfogadott, hogy az államnak a szociális jogok olyan 
minimumát biztosítani kell, ami az emberi méltósághoz való jogból következik.1501 A lengyel 
doktrína az, hogy a megfelelő életkörülményektől (élelmiszer, ruházkodás, fedél), az egész-
ségügytől és az oktatástól megfosztott egyén az emberi méltóság szintje alatti életet él, 
mindez jogalkotói kötelezettséget jelent a szociális jogok lényeges tartalmának minimuma 
feletti biztosítására.1502 Azok a jogok, amelyeknek a jogalkotó alanyi jogot határozott meg 
törvényben, közvetlenül bíróság előtt érvényesíthetőek, egyéb esetben az alkotmányjogi 
panasz és az absztrakt normakontroll vehető igénybe.1503

Egy másik példaként hozható fel a nyugdíjhoz való jog kikényszerítésére a bolgár al-
kotmánybíróságnak az a döntése, miszerint alkotmányellenes ennek a jognak a korlátozása 
abban az esetben, amikor egy másik alkotmányos jogot – nevezetesen a munkához való 
jogot – gyakorolják.1504 A bolgár alkotmánybíróság ezen döntésében vizsgált jogszabály 
szerint a nyugdíjra való jogosultságot megvonták volna azoktól, akiknek van munkabérből 
származó keresményük. A bolgár alkotmánybíróság kimondta, hogy ez ellentétes a bolgár 
alkotmány 51. cikk (1) bekezdésével, mivel a nyugdíj egy olyan szociális biztonsági jogosult-
ság, amelyet az 51. cikk (1) bekezdése biztosít, és a jogok csak az alkotmány keretein belül 
korlátozhatóak, a bolgár alkotmány azonban nem biztosít korlátozási lehetőséget e joghoz. 

1497 Czeszejko-Sochacki–Garlicki–Trzciński 1999, 163.
1498 Sadurski 2002, 24.
1499 Zieliński 1996, 12., idézi Sadurski 2002, 25., 107. lj.
1500 Sadurski 2002, 25.
1501 Drinóczi 2018, 13.
1502 Alkotmánytanács, 2000. május 8-i  döntés, SK 22/99. Trziński–Szwast 2016, 249., 254., idézi Drinóczi 

2018, 13.
1503 Trziński–Szwast 2016, 262–263., idézi Drinóczi 2018,13.
1504 Lásd a bolgár alkotmánybíróság 12/1997. számú 1997. szeptember 25-i  döntését, a döntés ismertetését lásd 

Bulletin on Constit. Case-Law 3 (1997) 357., eredetileg bolgár nyelven közzétéve: Darzhaven Vestnik no. 89 
of 7.10.1997., hivatkozik rá Sadurski 2002, 25., 108. lj.
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A testület szerint észszerűtlen a nyugdíjra való jogosultság összekötése a munkabérrel, 
lévén, hogy a szociális biztonság egy, a munkához való jogtól teljesen különálló jog, ezért 
nem tehető függővé attól, hogy a munkához való jogot valaki gyakorolja-e, vagy sem, így 
a támadott rendelkezést alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette.1505

Todor Todorov, a bolgár alkotmánybíróság egykori tagja szerint a testület felfogásában 
két egymásnak ellentmondó elmélet jelent meg: az egyik – amely végül többséget is szerzett 
a testületen belül – inkább „polgári jogias” megközelítés, miszerint az állam kötelezettsé-
ge, hogy mindenkinek fizessen nyugdíjat, aki dolgozott és hozzájárult a költségvetéshez.1506 
Ez a kötelezettség szerződéses természetű, vagyis az alapja egy szerződés az egyén és az ál-
lam között.1507 A másik – ezzel szemben álló – elmélet szerint a nyugdíjra fordított összeget 
a maga egészében a nyugdíj kifizetésének pillanatában élő generáció állítja elő. Ez az alapja 
az úgynevezett felosztó-kirovó rendszernek (pay-as-you-go), amelynek a logikája mentén, ha 
a költségvetési és financiális helyzet változik, az állam nyugdíjfizetési kötelezettsége nem-
csak a hozzájárulástól függ, hanem a társadalom nyugdíjfizetési képességétől is. A bolgár 
alkotmánybíróság az előbbi elméletet követte, hogy tudniillik az állam nem mentesülhet 
a teljes nyugdíj fizetésének kötelezettsége alól még akkor sem, ha ez financiális problémákat 
eredményez, ellenkező esetben a kormánynak túlságosan széles körű mérlegelési lehető-
ség lenne a kezében, hiszen bármikor hivatkozhatna a nehéz gazdasági helyzetre. Ez a két 
elmélet rávetíthető két általános alkotmányjogi alapelvre: a liberális állam és a szociális 
állam elvére. Ez utóbbi megköveteli a jóléti állam egy bizonyos fokát és az osztó igazsá-
gosságot,1508 ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzet következményeként a szociális állam 
elve csak holt betű marad.1509

Miközben a bolgár alkotmánybíróság aggály nélkül semmisítette meg a kormány poli-
tikai intézkedéseit a szociális jogokra alapozva, döntését sokkal inkább a szerzett juttatások 
és a szerződéses kötelezettségek „legalista” filozófiájára alapozta, mintsem a szociális és osztó 
igazságosságra. Ezzel a felfogással azonban – Sadurski szerint kissé ironikusan – a konkrét 
ügyben a testület inkább behódolt az állam politikájának, lévén, hogy a vizsgált megszorító 
intézkedés kapcsán jobban védhető lett volna az az érvelés, hogy a rossz gazdasági hely-

1505 A román alkotmánybíróság ehhez hasonló érvek mentén semmisített meg egy törvényt a munkanélküliek 
szociális védelméről. Ez a törvény kimondta, hogy azok, akik befejezték a középfokú oktatást, és szakmai 
gyakorlatra jártak, nem jogosultak munkanélküli ellátásra. 81/1998. sz. döntés (1998. május 19.), összefogla-
lását lásd Bull. Constit. Case-Law 1998 (2): 288-89, ROM-1998-2-004. Ez azt jelentette, hogy a diákok nem 
részesülhettek hallgatói ösztöndíjból, és kizárták őket abból a csoportból is, akik munkanélküli-ellátásokból 
részesülnek. Az egyik következménye ennek az lett, hogy azok, akik korábban dolgoztak a tanulmányaik előtt, 
illetve alatt, és ezen időszak alatt veszítették el a munkájukat, nem kaptak munkanélküli-segélyt. A román 
alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a rendelkezést egyebek mellett azon az alapon, hogy az oktatáshoz 
való jog gyakorlása nem adhat alapot egy másik jog (a munkanélküli-ellátás) korlátozásához. Sadurski 2002, 
25–26., 109. lj.

1506 Sadurski hivatkozik Todor Todorovval, a bolgár alkotmánybíróság bírájával készült interjúra (Szófia, 2001. má-
jus), lásd Sadurski 2002, 26., 110. lj.

1507 Sadurski 2002, 26., 110. lj.
1508 Az úgynevezett osztó (disztributív) igazságosság az állam által szétosztható javak (anyagi javak, kitünteté-

sek, címek, hivatalok stb.) és az állam által beszedhető terhek (adók, szolgálati kötelezettségek stb.) emberek 
közti felosztását határozza meg, amely felosztás nem a viszonosságon (kölcsönösségen), hanem a geometriai 
(mértani) arányosságon kell, hogy alapuljon. Lásd Tóth J. Z. 2016, 196.

1509 Sadurski 2002, 26.
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zetben azok, akik olyan kedvező helyzetben voltak, hogy alkalmazottakat tudtak fizetni, 
lemondhatnának a nyugdíjaikról azért, hogy segítsék azokat, akik nem tudnak dolgozni.1510

Általánosságban elmondható, hogy a kommunizmus bukását követően a közép-kelet-
európai országok alkotmánybíróságai, amikor lehetőségük nyílt egy törvény megsemmisí-
tésére akár az általános elvek, akár a „szociális igazságosság” vagy az „egyenlőség”, akár 
a konkrét jóléti jogok alapján, rendszerint az előbbit választották,1511 ami a szociális jogok 
közvetlen kikényszeríthetőségének gyengeségére utal.1512

Ennek a felfogásnak egy másik eklatáns példája a szlovén alkotmánybíróság egy 
1996-os  döntése volt a (hadi)rokkant katonák extra járadékának csökkentéséről.1513 Szlo-
véniában 1994 februárjában ennek az ellátásnak egy módosítása lépett hatályba, aminek 
eredményeként a juttatások jelentősen – mintegy egynegyedével – csökkentek. A szlovén 
alkotmány szerint a háborús veteránok és a háborúk polgári sebesültjei részére különleges 
ellátást biztosít az állam,1514 ami azt jelenti, hogy nekik magasabb összeg jár, mint a szo-
ciális biztonság alapszintje. A szlovén alkotmánybíróság elismerte, hogy a juttatásokat 
érintő törvénymódosítás önmagában nem alkotmányellenes, ugyanakkor a bizalmi elv, 
hogy az állam nem fogja rosszabb helyzetbe hozni az egyéneket valós indok nélkül, legitim 
közérdeket alapoz meg. A juttatások csökkentésének mértéke és a juttatások csökken-
tésének fokozatosságát biztosító átmeneti időszak hiánya azt eredményezte, hogy az ál-
lam a jogállamiság általános kritériumával összeegyeztethetetlen módon viselkedett,1515 
ezért a testület szerint szükségtelen volt annak vizsgálata, hogy vajon az intézkedés 
sértette-e a szlovén alkotmánynak a (hadi)rokkant katonák juttatásaira vonatkozó konk-
rét alkotmányi rendelkezését.1516 A testület ezzel elvetette a jóléti jogokra vonatkozó lex 
specialis rendelkezés értelmezését, és inkább az olyan generálklauzulákra hivatkozott, 
mint a jogállamiság, a bizalomvédelem vagy a szerzett jogokba vetett bizalom, az ezekre 
történő hivatkozás azonban Sadurski szerint sokkal határozatlanabbnak, homályosabbnak 
tűnik, mint a szociális jogokra történő hivatkozás.1517

Mindez Sadurski szerint annak tudható be, hogy az alkotmánybíróságok úgy érzik, hogy 
igen ingoványos területre tévednek akkor, amikor meg kívánják mondani a kormánynak, 
illetve a törvényhozónak azt, hogy kinek és mennyi ellátást kell fizessenek a szociális jogok 
alapján, ami talán megerősíti azt a vélekedést, hogy sokkal tisztább lett volna a helyzet, ha 
az alkotmányozók azt az opciót választották volna, hogy a polgárok jóléti érdekeit az állam-
célok körébe sorolják, egyértelműen jelezve, hogy ezek nem ismerhetőek el a bíróságokon.1518

1510 Sadurski 2002, 27.
1511 Lásd Ganev 2001, 186–211., 186., 198., idézi Sadurski 2002, 28., 116. lj.
1512 Sadurski 2002, 27.
1513 Decision U-I-86/96 of 12 December 1996, angol fordítását lásd www.us-rs.si/en/casefr.html (Letöltés ideje: 

2019. 06. 30.), idézi Sadurski 2002 27., 117. lj.
1514 50. cikk (3) bekezdés.
1515 Szlovén alkotmány 2. cikk.
1516 Lásd a döntés 10. bekezdését, hivatkozik rá Sadurski 2002, 27., 118. lj.
1517 Sadurski 2002, 27.
1518 Sadurski 2002, 28.

file:///C:\Users\Bíró%20Csilla\Documents\Lektoralas\www.us-rs.si\en\casefr.html
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1.3. Németország

A 2008-as  gazdasági világválság és a közelmúltban fokozódó európai „migránsáradat” 
miatt a szociális jogok alkotmányos védelmét is újra kell(ett) gondolni Európában. Míg 
több európai országban ez a szociális juttatások drasztikus csökkentésével jár(t), addig úgy 
tűnik, hogy Németországban a Szövetségi Alkotmánybíróság 2010-es  Hartz IV döntése 
a megélhetési minimum alapjogi garanciáinak terén előrelépésként értékelhető. A Hartz IV 
döntés tehát „mérföldkőnek” számít a német – és ezáltal a német gyakorlatot sok esetben 
zsinórmértékként alkalmazó magyar – alkotmánybírósági gyakorlat számára is. Ez az al-
fejezet ismerteti a döntés előzményeit, főbb elvi megállapításait, valamint rövid „utóéletét”, 
beleértve a német jogirodalomban megjelenő kritikákat is.

1.3.1. A megélhetési minimumhoz való jog a német alkotmánybíróság 
2010. évi Hartz IV döntésében

A német Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht, továbbiakban: BVerfG) 
2010 februárjában hozott döntést1519 az úgynevezett Hartz IV törvény1520 alkotmányosságának 
kérdésében. A döntés kimondta, hogy újra kell kalkulálni a tartósan munkanélkülieknek 
folyósított ellátmányt, ami a felnőttek esetében havi 359 euró, eltartott gyermekek után 
ennek a fele, ugyanis a törvényi előírások nem elégségesek az emberhez méltó léthez szük-
séges létminimum biztosítására.1521 A határozat fő kérdése tehát az anyagi létminimum biz-
tosításának állam általi kötelezettsége, illetve – az egyén oldaláról nézve – a megélhetési 
minimumhoz való jog.

Ez a döntés a német szakirodalomban és a közvéleményben is nagy visszhangot váltott 
ki, sokan „korszakalkotónak” tekintik ezt a döntést.

A magyar Alkotmánybíróság 1998-ban  mondta ki, hogy az akkor hatályban lévő Al-
kotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások 
összessége által nyújtandó olyan megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, 
amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához.1522 Az Alaptör-
vény hatálybalépését követően1523 a 40/2012. (XII. 6.) AB határozat ugyan „felidézte” ezt 
a kitételt,1524 azonban a férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási 

1519 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE] 125, 175, 1 BvL 1/09.
1520 A Hartz IV törvény Peter Hartz után kapta a nevét, aki az elnöke volt a törvényjavaslatot kidolgozó Hartz 

Bizottságnak. Egidy 2011, 1961., 2. lj.
1521 Klicsu 2010, 131.
1522 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 251, 254.; Patyi 2011b, 46.
1523 A magyar Alaptörvényről lásd egyebek közt: Rixer 2012, 90–117.; Móré 2013b; Móré 2012, 167–173.
1524 Indokolás [27].
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kezdeményezéssel kapcsolatos 28/2015. (IX. 24.) AB határozat ettől elhatárolódni látszik.1525 
Egy kifejezetten a megélhetési minimummal foglalkozó 2013-as  ügyben pedig – noha 
az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt is megállapított – csak egy-egy külön-
véleményben idézték fel az 1998-as  AB határozatot, illetve annak elvi kitételét.1526 A vita 
tehát – hogy tudniillik az Alaptörvényből milyen egyéni jogok és állami kötelezettségek 
származnak a megélhetési minimumra nézve – álláspontom szerint még korántsem tekinthető 
véglegesen lezártnak.1527 Indokoltnak tartom ezért a – magyar Alkotmánybíróság számára 
sok esetben mintaadó – német gyakorlat legutóbbi fejleményeinek, így különösen a 2010-es  
Hartz IV döntés előzményeinek, főbb tételeinek és utóéletének a bemutatását – beleértve 
a jogirodalomban megjelenő kritikákat – bízva abban, hogy az e kérdésről kialakuló vitához 
némi adalékul is szolgálhat majd ez a rövid kis elemzés. A kérdés aktualitását csak fokoz-
za az utóbbi időben felerősödő migránshelyzet is, amelynek Németország – ahogy ez majd 
jelen írásból is kiderül: „nem véletlenül!” – első számú célországa.

1.3.1.1. A Hartz IV döntés lényege

1. A BVerfG a méltóságteljes létminimumhoz való alapjogot a Grundgesetz 1. cikk (1) be-
kezdése szerinti emberi méltósághoz való jog és azzal összefüggésben a 20. cikk (1) bekez-
désében deklarált szociális jóléti állam elvének együttes értelmezéséből vezette le. Ezáltal 
a BVerfG egy olyan új jogot „olvasztott ki” a „megélhetési minimumhoz való joggal”, amely 
szövegszerűen nem szerepel a Grundgesetzben.1528

A BVerfG ezt a jogot a következőkre alapozta. A Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdése 
felhatalmazza a törvényhozót arra, hogy biztosítsa a méltóságteljes létminimumot. Ha az em-
bernek azért nincsenek meg a méltóságteljes lét garantálásához szükséges anyagi eszközei, 
mert azt sem saját munkájából, sem saját anyagi eszközeiből, sem mások támogatásából nem 

1525 Indokolás [34]. Ugyan a határozat az Alaptörvény megváltozott rendelkezéseivel magyarázza ezt az elha-
tárolódást, ám álláspontom szerint a későbbiekben a német alkotmánybíróság szociális tárgyú döntéseinek 
átvételénél célszerű azt is figyelembe venni, hogy a német alaptörvény (Grundgesetz) – szemben a magyar-
ral – az állampolgárokat megillető kifejezett szociális jogokról nem tartalmaz rendelkezéseket. Takács 2003, 
800. Ennek oka a weimari alkotmány negatív politikai következményeiben keresendő, tudniillik a weimari 
alkotmány széles körben alanyi jogként fogalmazott meg olyan gazdasági-szociális jogosultságokat, ame-
lyek állandó politikai követelése az állam destabilizálódását, a jobb- és baloldali radikalizmust, majd a nácik 
hatalomátvételét segítették elő. Kardos 1996, 24.

1526 27/2013. (X. 9.) AB határozat, lásd Kiss László különvéleménye. Ezzel lényegében azonos álláspontra helyez-
kedik Balogh Elemér különvéleménye is, amelyhez Lévay Miklós alkotmánybíró is csatlakozott. A határozat 
jogirodalmi értékelését lásd Halmai 2014, 57–58.

1527 Lenkovics Barnabás a 45/2012. (XII. 29.) AB határozathoz írt különvéleményében rámutatott, hogy a 2008-as  
válság különösen súlyosan érinti az úgynevezett második generációs (gazdasági, szociális, kulturális) emberi 
jogokat, amit a társadalom jogkorlátozásként, a szerzett jogok megvonásaként vagy mértékük csökkenéseként 
él meg. Lenkovics Barnabás e helyütt utalt arra is, hogy a „szociális jogállam” – objektív és szubjektív, belső 
és külső kényszerek hatására – visszavonulóban van, amit sokan Európa-szerte, így nálunk is a „demokrati-
kus jogállam” és az alkotmányosság válságaként élnek meg. Lásd a különvélemény [236] bekezdését. Rixer 
Ádám szerint a nemzetközi szakirodalom alapján kijelenthető, hogy a gazdasági válságra adott válaszok 
jelentős eltéréseket mutatnak, és nincs köztük „egyedül üdvözítő” forgatókönyv. Rixer 2013, 51. E helyütt 
Rixer ismerteti a főbb megoldásokat is.

1528 Lásd például BVerfGE 1, 97 (104–105), idézi Egidy 2011, 1969, 51. lj.
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tudja biztosítani, akkor az állam köteles a felhatalmazás keretein belül védeni az emberi 
méltóságot és fenntartani a szociális jóléti államot azáltal, hogy biztosítja számára – mint 
rászorulónak – a szükséges anyagi eszközöket.1529 Az alkotmányból közvetlenül levezethető 
támogatási igény – ami a méltóságteljes létminimum garantálásához szükséges – azonban 
csak a méltóságteljes élet fenntartásának feltétlenül szükséges eszközeit fedi le. Ez az igény 
az egész létminimumot egy mindenre kiterjedő alapjogi garanciaként biztosítja, amely 
magában foglalja az ember fizikai létezését, úgymint az élelem, a ruházkodás, háztartási 
eszközök, lakhatás, fűtés, higiénia és egészségügyi ellátás, és biztosítja a társas kapcsolatok 
fenntartásának lehetőségét, valamint a szociális, kulturális és politikai életben való rész-
vétel egy minimális fokát, lévén, hogy az ember szükségszerűen társadalmi közegben él.1530

A BVerfG kimondta, hogy a méltóságteljes létminimum garanciáját törvény által ki-
kényszeríthető jognak kell biztosítania. Ez közvetlenül következik a Grundgesetz 1. cikk 
(1) bekezdése által garantált védelemből. A rászoruló egyén nem lehet kiszolgáltatva önkén-
tes állami támogatásoknak vagy más személyek támogatásának alanyi jogot nem garantáló 
rendelkezések által. A törvényi támogatási igénynek mindig le kell fednie minden egyén 
teljes egzisztenciális szükségletét.1531 Ha a törvényhozó nem tesz eleget megfelelően ennek 
a – létminimum meghatározására irányuló – alkotmányos kötelezettségének, akkor a tör-
vény a mulasztás mértékében alkotmányellenes.1532

Az 1. cikk (1) bekezdéséből eredő támogatási igény megléte közvetlenül az alkotmány-
ból ered, ám annak mértéke már nem vezethető le közvetlenül az alkotmányból. Ez a mérték 
függ a mindenkori társadalomnak – a méltóságteljes lét biztosításáról alkotott – nézeteitől, 
a rászoruló egyén speciális lakhatási feltételeitől, valamint a vonatkozó gazdasági és techni-
kai körülményektől, amelyeket ennek megfelelően a törvényalkotónak kell meghatározni.1533 
A Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdésében lefektetett szociális jóléti állam elve a törvényal-
kotóra azt a kötelezettséget rója, hogy a méltóságteljes létminimum garantálása tekintetében 
megfelelően értékelje az aktuális társadalmi valóságot. Vagyis a parlamentnek kötelessége 
konkretizálni a támogatási igényeket mind a feltételek, mind a jogkövetkezmények terén. 
Az főszabály szerint a törvényhozó mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a létminimumot 

1529 BVerfGE 125, 175 (222).
1530 BVerfGE 125, 175 (223).
1531 BVerfGE 125, 175 (140). Bittner szerint ugyanakkor azáltal, hogy a BVerfG szerint minden ember megélhetési 

szükségleteit mindenkor biztosítani kell, nem csak egy önkényesen kiválasztott időszakban, olyan törvényi 
rendelkezések is alkotmányellenesek lennének, amelyek időkorlátot állítanak fel a törvényi ellátásokra (pél-
dául ha az ellátás csak két egymást követő évben vagy maximum öt évig folyósítható). Ezt a megközelítést 
alkalmazták az USA-ban  az 1996-os  Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act kap-
csán. (Lásd Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, Pub. L. no. 104193, 
110 Stat. 2105.) Bittner szerint egy ilyen jogalkotás már a BVerfG tesztjének első pontján elbukna, mivel 
nem határozza meg és nem írja le az emberhez méltó lét garantálásának célját úgy, hogy az eleget tegyen 
a Grundgesetz 1. cikk (1) bekezdésének és a 20. cikk (1) bekezdésének. Bittner 2011, 1955.

1532 BVerfGE 125, 175 (137). A jogirodalomban ezzel kapcsolatban felmerült az a kritika, hogy ezek alapján a segé-
lyek és bérek közötti távolság meghatározásának elve, az úgynevezett Lohnabstandsgebot is alkotmányellenes 
lenne, amennyiben annak alkalmazása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettnek a megélhetéshez 
szükséges igényei nem lennének fedezve. Lenze 2011, 27–28. (A Lohnabstandsgebot a német szociális jog azon 
alapelve, amely szerint a szociális és a munkanélküli-segély mértékét a keresőtevékenységhez kapcsolódó fize-
tésekhez képest alacsonyabban kell meghatározni. Ehhez az alsó jövedelmi csoportok átlagjövedelmét veszik 
alapul. A cél a munkaszerzés előmozdítása és a felelősség érzetének erősítése – lásd Dangschat (é. n.).

1533 BVerfGE125, 175 (224).
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pénzbeli, természetbeli támogatásban vagy szolgáltatások útján biztosítja. A létminimum 
biztosításához szükséges támogatások mértékének meghatározása is a jogalkotó mérlegelési 
szabadságába tartozik. Ez a támogatások mértékének meghatározására vonatkozó mérle-
gelési lehetőség magában foglalja az aktuális életfeltételek és szükségletek értékelését is. 
Azonban ennek mértéke is változó: a törvényhozó szabadsága szűkebb, ha az ember fizikai 
létezésének biztosításához szükséges támogatásokat biztosítja, és szélesebb, ha a társadalmi 
életben való részvétel lehetőségét biztosítja.1534

2. A Hartz IV döntésben a BVerfG a felnőttek és gyermekek általános ellátásáról szó-
ló rendelkezések csökkentését alkotmányellenesnek találta, elsődlegesen azért, mert azt 
a törvényhozó nem támasztotta alá megfelelő statisztikai vizsgálatokkal, empirikus kuta-
tásokkal, hanem csupán random becslésekre alapozott.1535

A BVerfG szerint ugyan a törvényhozást diszkrecionális jogkör illeti meg a juttatások 
kiszámítását meghatározó statisztikai modell kiválasztásában, azonban ezt a jogkörét a tör-
vényhozónak következetesen és átláthatóan kell alkalmaznia. A BVerfG tehát nem a szoci-
ális juttatás konkrét összegét, hanem az ennek meghatározására irányuló eljárást tartotta 
alkotmányellenesnek. A döntés tehát nem követeli meg ezeknek az ellátásoknak a növelését.

A BVerfG megvizsgálta azt a folyamatot, amelynek során a törvényhozó a standard 
juttatások mértékét kalkulálta, feltéve, hogy egy alkotmányosan elfogadható eljárás meg-
határozása majd a standard juttatásoknak egy alkotmányosan elfogadható mértékét fogja 
eredményezni. A BVerfG megvizsgálta, hogy a törvényhozó meghatározta-e a szándékát 
az emberi méltósággal összhangban lévő létbiztonságra, ennek meghatározásához a meg-
felelő számítási eljárást választotta-e ki, és megfelelően tisztázta-e a szükséges tényeket, 
és azokon a határokon belül maradt-e, amelyek világos számokkal igazolhatók minden 
számítási lépésnél, a kiválasztott eljárás és annak strukturális elvein belül.1536

A BVerfG megállapította, hogy a törvényhozó megfelelően definiálta a megélhetési 
minimum biztosításának célját, és az ennek biztosításához szükséges eszközök reális 
meghatározásához is megfelelő statisztikai módszert alkalmazott. Az átlag-ellátásiszint 
kalkulációjánál alkotmányosan elfogadható volt a törvényhozó részéről, hogy kizárt olyan 
költségeket, amelyek a létbiztonsághoz nem szükségesek, noha ezeknek a költségelemeknek 
a megállapításához a törvényhozónak ugyancsak empirikus vizsgálatokat kellett végezni. 
Az ellátás átlagszintjének kiszámításakor a törvényhozó olyan kiadásokat vont le, amelyek 
a létszükséglethez nem tűnnek nélkülözhetetlennek (például bútorozás költségei, okta-
tás költségei), ugyanakkor e döntések mögött nem volt meg a szükséges empirikus alap, 
tudniillik nem végeztek kutatásokat arra vonatkozóan, hogy a háztartások költenek-e egy-
általán – és ha igen, mennyit – ezekre a kiadásokra. Mivel az egyes felnőttekre kalkulált 
átlagszintet alkotmányellenessé nyilvánította a BVerfG, a házastársakra és gyermekekre 
számított kalkulációk is osztották ennek sorsát, lévén, hogy ez utóbbiakét az egyénre szá-
mított összeg meghatározott százalékában határozták meg.1537

3. A gyermekellátás átlagának kalkulációja ezen túl azért is alkotmányellenes, mert 
azt nem lehet automatikusan – konkrét empirikus vizsgálatok nélkül – a felnőttek szük-
ségleteinek meghatározott százaléka szerint kikalkulálni. A BVerfG szerint tekintettel kell 

1534 BVerfGE 125, 175 (224–225).
1535 Egidy 2011, 1961.
1536 Egidy 2011, 1965.
1537 Egidy 2011, 1966.
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lenni a gyermek speciális szükségleteire, a gyermek ugyanis nem „kis felnőtt”.1538 A vizsgált 
szabályozásban figyelmen kívül maradtak a tankönyvek, az iskolai füzetek és más eszközök 
költségei, amelyek egy gyermek létezéséhez hozzátartoznak.1539 E költségek fedezése nélkül 
a gyermeknek megszűnnek a társadalmi életkilátásai.1540 Az eredetileg az egyedülállókra 
meghatározott segélyezési mérték, amelyet jövedelmi statisztikákból és a háztartások fo-
gyasztási adataiból vezettek le, nem alkalmazható minden esetben alkotmányos módon.1541 
Ez a módszer ugyanis a jövedelem szempontjából a legalsó 20 százalékba tartozó háztartá-
sok fogyasztási kiadásain nyugszik.1542 Habár a statisztikai modell alapvetően elfogadható, 
az alsó ötöd kiadásait az egyes általános kiadási tételek (szőrme, méretre szabott ruha, 
vitorlázó repülőgép vásárlása) százalékos csökkentése révén állapítják meg anélkül, hogy 
tisztáznák, hogy az alsó ötöd tényleges kiadásaiban ezek az általános tételek előfordulnak-
e.1543 Ez a számítási modell hatásában hátrányosabb a gyermekeket illetően, és ezt a hátrányt 
a jogalkotónak ki kell küszöbölnie.1544

A BVerfG szerint a gyermekek szükségleteinek kiszámításához teljesen más – bár 
nem szükségképpen bonyolultabb – számítási módszereket kellett volna alkalmazni. 
A törvényhozó ugyan utalt az OECD által kidolgozott mértékre1545 és a Münnich–Krebs-
tanulmányra,1546 ám egyik sem volt kielégítő, mivel egyik sem adott választ a gyermekek 
alapvető szükségleteire.1547

4. A BVerfG ugyancsak alkotmányellenesnek találta a standard ellátási szint fejlesz-
tése és az aktuális nyugdíj értékének fejlesztése közötti kapcsolatot, ugyanis a megélhetési 
minimumot a tiszta jövedelem, a megélhetés költségei és a fogyasztási szokások determinál-
ják.1548 A nyugdíjak számítása ugyanakkor a bruttó kiadások és fizetések fejlődési tényezőin 
alapult, az általános nyugdíjbiztosításba befolyó hozzájárulások mértékén és fenntartható-
sági tényezőin, ezek azonban a megélhetési minimum meghatározására nem alkalmasak. 
A BVerfG szerint az ellátási sztenderdek jogszabályi meghatározásának elég rugalmasnak 
kell lennie ahhoz, hogy a közigazgatási hatóságok minden egyén számára az emberi mél-
tóságnak megfelelő eszközöket biztosíthassanak.1549

5. A kérdéses jogszabályi rendelkezések csak néhány, nem rendszeres szükségletet 
fedeztek, és nem tartalmaztak olyan rendelkezéseket, amelyek növelnék az átlagot a kü-
lönleges szükségletek ismétlődése esetén, vagyis az egyéneknél felmerülő potenciális 

1538 Klicsu 2010, 131.
1539 Klicsu 2010, 131.
1540 Klicsu 2010, 131.
1541 Klicsu 2010, 131.
1542 Klicsu 2010, 131.
1543 Klicsu 2010, 131–132.
1544 Klicsu 2010, 132.
1545 Lásd What are Equivalence Scales? OECD. Elérhető: www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111.pdf (Letöltés 

ideje: 2019. 07. 01.) Idézi Egidy 2011, 1967., 37. lj.
1546 Münnich–Krebs 1998, 1080. és köv., idézi Egidy 2011, 1967., 38. lj.
1547 BVerfGE 125, 175 (193–194), idézi Egidy 2011, 1967., 39. lj.
1548 BVerfGE 125, 175 (184), idézi Egidy 2011, 1967., 41. lj.
1549 Egidy 2011, 1967.

http://www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111.pdf
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nehézségek esetére szükséges meghozni a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket, ha ezek 
a nehézségek nem oldhatók meg a standard ellátásból. A BVerfG szerint a rászoruló sze-
mélyektől elvárható, hogy némi megtakarítást halmozzanak fel, ezért az is elvárható, hogy 
ezek a  nehézségek csak ritka esetben merüljenek fel.1550 Tehát a szükségképpen ismétlődő, 
különleges szükségletekre vonatkozó törvényi rendelkezések hiányát – hogy tudniillik 
a jövedelmi és fogyasztási statisztikák alapján az átlag-ellátásiszint csak a fogyasztási 
szükségletek átlagos kívánalmait tükrözték – alkotmányellenesnek találta a Grundgesetz 
1. cikk (1) bekezdésének a 20. cikk (1) bekezdésével való együttes értelmezésére tekintet-
tel. Az ezeken felüli, szükségképpen ismétlődő atipikus szükségletekre vonatkozó speciá-
lis igényekre a törvényhozónak megfelelő törvényeket kell alkotnia, amelyek nem csupán 
egy-egy esetre vonatkoznak.1551 Ez az úgynevezett „elnehezedési klauzula” (Härtefallklau-
sel, Hardship Clause).1552 A BVerfG azonban még ennél is tovább ment, és megállapította, 
hogy azok az ellátásban részesülők, akiknek különleges, visszatérő szükségleteik vannak, 
még a szükséges törvényi rendelkezések megalkotása előtt is meg kell kapják a szüksé-
ges ellátásokat vagy készpénzben, vagy természetben. Az átmeneti időszakig közvetlenül 
az alkotmányon alapuló jogosultság illeti meg az egyéneket a pénzügyi támogatásra, még 
a vonatkozó törvényi szabályozás híján is.1553 Ezzel a BVerfG döntése a törvényhozás helyett 
megteremtett egy azonnali jogosultsági igényt az átmeneti időszakra, amíg az elnehezedési 
klauzulának megfelelő törvényi rendelkezéseket nem alkotják meg.1554

Az elnehezedési klauzula tehát a BVerfG általi végső biztonsági hálóként szolgál. Erre 
az eshetőségre a BVerfG egyedüli példaként azt hozta fel, amikor az elvált szülők egyike 
messzire költözik, és ezért a gyermekével való kapcsolattartásához szükséges költségeket 
nem tudja fedezni.1555

6. A BVerfG csak pro futuro hatállyal semmisítette meg az alkotmányellenesnek talált 
rendelkezéseket, így az alaptörvény-ellenesség megállapításának a már lezárt vagy folya-
matban lévő ügyekre nem volt kihatása. Az ex tunc megsemmisítéssel ugyanis valamennyi 
szociális juttatás törvényi alapja megszűnt volna, ráadásul ezzel a BVerfG megóvta a költ-
ségvetést a korábban meg nem határozott kiadások visszamenőleges kifizetésétől. A nem 
megfelelő időzítés vagy az ezen instrukcióknak való meg nem felelés esetén bármely vál-
toztatás a határidőt követően már visszamenőleges hatályú lesz, lévén, hogy az állam nem 
profitálhat az alkotmányellenességből a rászorulók kárára.

1550 BVerfGE 125, 175 (208), idézi Egidy 2011, 1968., 45. lj.
1551 Ez utóbbi kitételnek az az oka, hogy az egyedi esetben előforduló szükségletek fedezésére a jogszabály le-

hetővé tesz hitelezési lehetőséget, amennyiben valamely különleges szükséglet felmerül. Second Book Of 
The German Code Of Social Law (SGB II) § 23, valid until 31 December 2010.; Bittner 2011, 1955., 75. lj.

1552 Erre a klauzulára utalt a magyar Alkotmánybíróság is a devizahitelesek megmentéséről szóló törvényt vizs-
gáló 34/2014. (XI. 14.) AB határozatban is. Lásd Indokolás [44].

1553 BVerfGE 125, 175 (220).
1554 Bittner 2011, 1955.
1555 BVerfGE 125, 175 (207). Bittner egy másik példaként hozza fel tanulmányában a szükséges egészségügyi 

ellátási költségeket, amelyeket a kötelező egészségbiztosítás keretében az állam nem fedez. Bittner 2011, 
1956., 76. lj.
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1.3.2. A Hartz IV döntés előzményei és értékelése a német 
jogirodalomban

1. A Hartz IV döntéssel a BVerfG nem lépett teljesen új útra, a „gazdasági megélhetési mi-
nimum” már régóta jelen van a testület emberi méltósággal kapcsolatos joggyakorlatában.1556 
Az első ilyen döntés 1951-ben  azonban kifejezetten elvetette ezt az alkotmányos jogot.1557 
A döntés a háborús áldozatokkal kapcsolatos jogszabályokról szólt, és a panaszos szerint 
a törvény alapján járó jogosultsága túl alacsony volt. A BVerfG szerint azonban nincs alkot-
mányos joga arra, hogy a törvényhozás biztosítsa számára igényének – törvény általi – fenn-
tartását. A BVerfG akkor az emberi méltóságot úgy értelmezte, mint amely az államra azt 
a kötelezettséget rója, hogy védelmet biztosítson a megalázás, üldöztetés, megbélyegzés 
és kiközösítés ellen, de nem véd az anyagi nehézségekkel szemben. A BVerfG akkor még 
azt is kimondta, hogy az állam kötelezettsége az elviselhető és tolerálható életfeltételekre 
a Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdése szerinti szociális állam elvéből következik. A BVerfG 
joggyakorlata tehát ettől kezdve közel hatvan évig azt az elvet követte, hogy az államnak 
kötelezettsége a megélhetési minimum védelme, de nem egyéni jogosultságként.1558

2. Ahogy az alapvető jogokat kezdetben csak az állammal szembeni negatív védelem-
ként értelmezte, és nem egy meghatározott állami cselekvésre irányuló pozitív jogként, 
a BVerfG a megélhetési minimumot is a kezdetekben csupán negatív jogként kezelte,1559 
és különösen az adótörvényekkel szemben alkalmazta,1560 hogy tudniillik a létminimum adó-
mentessége az emberi méltóságból és azzal összefüggésben a szociális jóléti állam elvéből, 
az egyenlőség elvéből és a család védelméhez való jogból ered.1561 Ez alapján az állam köteles 
az adózók jövedelmét addig a mértékig adómentesen hagyni, ami szükséges a saját maga, 
szülei és gyermekei számára, ezért a szülők által fizetett tartásdíjnak adómentesnek kell 
lennie.1562 A német alkotmánynak abból a szabályából, amely szerint a házasság és a család 

1556 Bittner 2011, 1942.
1557 Bittner 2011, 1942.
1558 Bittner 2011, 1942.
1559 BVerfGE 1, 97 (104). A megélhetés minimumstandardjának fejlődéséről lásd Arnauld 2009, 257.; lásd továbbá 

Neumann 1995, 431.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1973., 90. lj. A Hartz IV döntés egyik része is foglalkozik az-
zal, hogy a megélhetési minimum attól függ, hogy védelmi jogként vagy jogosultsági jogként forog-e kockán, 
tudniillik másként értelmezendő, ha adómentességként, és másként, ha állami juttatás garantálásához való 
alkotmányos jogként kerül felhívásra, tehát a megélhetési minimum másként értelmezendő adózási, és más-
ként szociális juttatási kontextusban. A rászoruló gyermekek standard juttatása (Sozialgeld) alacsonyabb 
lehet, mint az adófizető szüleiknek biztosított adókedvezmény. Bittner 2011, 1951. Klicsu László felhívja 
arra a figyelmet, hogy a létminimum biztosítása állami támogatással és a létminimum adómentességének 
elve, ami elvonási tilalmat jelent, az emberi méltóság két különböző dimenziójából ered. Az utóbbi az állami 
beavatkozást elhárító funkcióval függ össze. Klicsu 2010, 132. Az amerikai legfelsőbb bíróság egyik bírája, 
Thomas az azonos neműek házasságáról szóló 2015-ös  ítélethez fűzött különvéleményében úgy foglalt állást, 
hogy az állam az emberi méltóságot – mint az emberrel veleszületett jogot – nem képes sem adományozni, 
sem elvenni; ezért azok, akiktől az állam megtagadja a szociális ellátásokat, emiatt nyilvánvalóan nem ve-
szítik el a méltóságukat. 576 U. S. (2015), 16-17, Thomas, J., dissenting opinion.

1560 Aubel 2011, idézi Bittner 2011, 1942., 7. lj.
1561 BVerfGE 82, 60 (85); Lenze 2010, 4.; Wallerath 2008, 157., 161.; Arnauld 2009, 280., hivatkozik rá Egidy 

2011, 1974., 91. lj.
1562 Például 1998. november 10-i  döntés, 2 BvL 42/93 és BVerfGE 82, 60.; Bittner 2011, 1942.; Klicsu 2010, 

132.
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az állam különleges védelme alatt állnak, az következik, hogy egy család adóztatásánál 
a család tagjaira eső létminimumösszegeket is adómentesen kell hagyni.1563

Mindezen túl a létminimum garantálásához való alapjog a harmadik személyekkel 
szembeni védelmet is magában foglalja, ami kifejezésre jut azokban a rendelkezésekben, 
amelyek az egyén jövedelmének és vagyontárgyainak egy részét mentesítik a végrehajtás 
és a tartásdíjszámítás alól.1564 Később azonban a BVerfG kiterjesztette ezt a jogot a szoci-
ális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés alkotmányos jogával.1565 Ez a részvételi 
komponens képezi az alapját a Hartz IV döntésnek is.1566

3. A következő jelentősebb döntésében, 1991-ben  a BVerfG-nek  a gyerekjátékok fi-
nanszírozásával kellett szembenéznie. A testület anélkül, hogy elmagyarázta volna, hogy 
a gazdasági létminimumot hogyan kell megállapítani, kimondta, hogy a szövetségi szociális 
segélyezésről szóló törvény1567 megfelelően biztosítja a minimális feltételeket az emberhez 
méltó léthez. Eltekintve a normál mindennapi megélhetési költségektől, a BVerfG arra 
a következtetésre jutott, hogy nincs olyan alkotmányos kötelezettség, hogy biztosítani kel-
lene egy egyszeri pénzösszeget a játékok árára, mint például babaház vagy tricikli, amit 
a panaszos kérelmezett volna.

4. Egy 2008-as  döntésében a BVerfG kimondta, hogy a megélhetéshez szükséges 
minimumellátásokat törvényileg garantált jogosultságokként kell biztosítani, vagyis nem 
elegendő, hogy ezeket ténylegesen, de facto biztosítják.1568

5. Ennek egy következő lépcsőfoka, ami egyúttal a Hartz IV döntés nagy előrelépése 
is, hogy tudniillik egy állami kötelezettségből – mint az állami kötelezettségnek a „tükör-
képe”, másik oldala – egy egyénileg érvényesíthető alkotmányos jogot alkotott a törvény 
által biztosított állami juttatásokra.1569 A német jogirodalomban a Hartz IV döntést azért is 
tekintik „korszakalkotónak”, mivel korábban a jóléti állam kifejezést csupán egy objektív 
kötelezettségként értelmezték,1570 e döntésben azonban a BVerfG egyértelműen kimondta, 
hogy a megélhetési minimum garantálásához való jog egyénileg érvényesíthető, kikénysze-
ríthető alanyi jog, amelyet a törvényhozónak megfelelő eszközökkel és további végrehajtási 

1563 Pezzer 1987. Klicsu utal arra, hogy az az érvelés, amely szerint az állami támogatások, az állami gondosko-
dás különféle formái végső soron kiegyenlítő hatásúak, az alaptörvény emberképével összeegyeztethetetlen. 
Az alaptörvény emberképe ugyanis nem az államnak alávetett, és előbb anyagi javaitól állami elvonás útján 
megfosztott, majd az állam kegyéből visszatámogatott ember, akiről majd az állam gondoskodik, ha ez szük-
séges lesz – ez egy totális állam képe. Az alaptörvény emberképe az államtól független, önálló, önmagáról 
gondoskodni képes ember, akinek a megélhetéshez szükséges javait, ha ezek előállítására önmaga képes, 
az állam nem vonhatja el. Klicsu 2010, 132.

1564 Zivilprozessordnung [ZPO] [Civil Procedure Code] 811. § és 850. §; Soria 2005, 652.; Arnauld 2009, 284–285.; 
hivatkozik rá Egidy 2011, 1974., 92. lj. A tartási kötelezettség kapcsán az egyén szükséges  tartásának figye-
lembevételi kötelezettségét a magyar Alkotmánybíróság is megerősítette a 27/2013. (X. 9.) AB határozatban.

1565 Lásd BVerfGE 33, 303.; Reimer 2009, 223 és köv., 237.; Rothkegel 2010, 140., hivatkozik rá Egidy 2011, 
1974., 93. lj.

1566 Egidy 2011, 1973.
1567 Bundessozialhilfegesetz (BSHG).
1568 Ez már egy jól kidolgozott elvnek számít a német Szövetségi Közigazgatási Bíróság (Bundesverwaltungsge-

richt) joggyakorlatában. Lásd BVerwGE 1, 159 (161), V C 78.54 of 24 June 1954, idézi Bittner 2011, 1943., 
13. lj.

1569 Aubel 2011, 273., 275; Kingreen 2010, 558. Ettől eltérő álláspontot képvisel Egidy 2011, 1961., hivatkozik 
rá Bittner 2011, 1944., 14. lj.

1570 BVerfGE 1,97 (104); Merli 1998, 117., 124.; Arnauld 2009, 253–254., hivatkozik rá Egidy 2011, 1975., 99. lj.
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intézkedésekkel kell biztosítani.1571 A BVerfG elutasította azt az álláspontot, hogy az egyéni 
jogosultságok csak a törvényi rendelkezésekből származnak,1572 vagy csak abban az eset-
ben merülnek fel, amikor támogatás nélkül az alapvető szabadság súlyosan veszélyeztetve 
van.1573 Ezzel szemben a BVerfG explicite elismerte a pénzügyi támogatás adományozá-
sának – közvetlenül az alkotmányból eredő – szükségességét, habár ez az alkotmányból 
közvetlenül eredő jogosultság csak kivételes körülmények között merül fel, a megfelelő 
törvényi garanciák megalkotása általában a törvényhozó feladata.1574

Egyes jogirodalmi álláspontok szerint a „megélhetési minimumhoz való jog” el-
ismerésével a BVerfG egy olyan új jogot fejlesztett ki, amely szövegszerűen nem szerepel 
a Grundgesetzben,1575 hanem azt az emberi méltósághoz való jog és szociális jóléti állam 
elvének együttes értelmezéséből vezette le a testület.1576 Az emberi méltóság abszolút garan-
ciája ezáltal egyrészt egyfajta gazdasági jogosultsággá transzformálódik, másrészt a BVerfG 
ezzel egy új típusú alkotmányos jogot kreált, ez az úgynevezett Gewährleistungsrecht, azaz 
egy alkotmányos garancia, szemben az állammal szembeni védelmi joggal vagy a védelem-
hez és részvételhez való joggal.1577

6. Az emberi méltóság a BVerfG állandósult gyakorlata szerint az alkotmány legna-
gyobb értéke,1578 annak absztrakt természete miatt azonban különösen fontos a törvényhozó 
értelmezése.1579 A BVefG rendszeresen alkalmazza az úgynevezett Objektformel elméletet, 
amely az emberi méltóságot az egyén tárgyként való kezelésének tilalmaként értelmezi.1580

1571 Egidy 2011, 1975.
1572 Hillgruber 2011, 50.; Huster–Rux 2011, 203.2, hivatkozik rá Egidy 2011, 1975., 101. lj.
1573 Huster–Rux 2011, 203.2., hivatkozik rá Egidy 2011, 1975., 102. lj.
1574 Egidy 2011, 1975.
1575 Lásd például BVerfGE 1, 97 (104–05), idézi Egidy 2011, 1969., 51. lj.
1576 A BVerfG gyakran összekapcsolja az emberi méltóságot más alapjogokkal vagy alkotmányos elvekkel, lásd 

például az általános személyiségi jogot, amelyet az emberi méltóságból vezetett le a Grundgesetz 2. cikk 
(1) bekezdése szerinti cselekvési szabadsággal összekötve. (Lásd Dreier 2004, 138.; Zakariás 2013, 73–78.) 
Pokol Béla rámutat azonban arra, hogy ezt a jogot nem a Grundgesetz emelte alkotmányos rangra, hanem 
a BVerfG 1957-ben  az úgynevezett Elfes-ítéletében jutott arra a következtetésre, hogy a cselekvési szabad-
ságra alapozva, de kiegészítő jelleggel, az emberi méltóság sérthetetlenségét is idevonva, összekapcsolja 
a két cikkelyt egy „általános cselekvési szabadságjogban” vagy más elnevezéssel „általános személyiségi 
jogban”. Pokol 2012, 165. Tóth J. Zoltán helyesen világít rá arra, hogy az „általános személyiségi jogot” 
a magyar Alkotmánybíróság is az emberi méltósághoz való jogból levezetve hozta létre a 8/1990. (IV. 23.) 
AB határozattal. Tóth arra is helyesen utal azonban, hogy az Alkotmánybíróság nemsokára arra is rájött, 
hogy önmagában ez alapján nem tud minden ügyben olyan határozatot hozni, amilyet szeretne, ezért felvette 
az általános személyiségi jogba az élethez való jogot is, és azt ettől kezdve e két jog elválaszthatatlan egysé-
geként kezdte értelmezni. Tóth J. Z. 2005. Az efféle bírói aktivizmusról bővebben lásd Pokol 1992; Pokol 
1991b; Molnár A. 2009b, 19–20.; Tóth J. Z. 2007, 143–153.

1577 Bittner 2011, 1950.
1578 Ez már egészen a BVerfGE 6, 32 (41) számú döntés óta kialakult joggyakorlat. Lásd Enders 1997, 74. és köv.; 

Dürig 1956, 117., 119., 122.; Egidy szerint Bittner ezért kezdi a cikkét a Hartz IV döntés kapcsán a Grund-
gesetz 1. cikk (1) bekezdés idézésével; Egidy 2011, 1969., 54. lj.

1579 Häberle 2004; hivatkozik rá Egidy 2011, 1969., 55. lj.
1580 Ennek az elméletnek egy korai, 1969-ből  származó alkalmazását lásd a BVerfGE 27, 1 (6) számú döntés-

ben. Lásd Dürig 1956, 117., 119., 122., 127.; Dürig 1958, 28. bekezdés. Immanuel Kant elmélete szerint: 
„Az emberiség önmagában egy méltóság; mivel az emberi lényt sohasem lehet pusztán egy másik emberi 
lény eszközeként használni, […] de ugyanakkor mindig egy célként kell használni.” Kant 1996. Lásd még 
Häberle 2004, 43; Enders 1997, 20. és köv. Lásd ugyanakkor Dreier 2004; hivatkozik rá Egidy 2011, 1969., 
56. lj.
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A BVerfG kimondta, hogy az emberi méltóság az egyén belső értékén és státuszán 
(mint emberi lény) alapul, tekintet nélkül az egyén tulajdonságaira, eredményeire és szoci-
ális státuszára.1581 Az emberi méltóság negatív oldala az olyan állami beavatkozásoktól védi 
meg az egyént, mint például a kínzás, ami aktívan sérti az emberi méltóságot.1582 Az emberi 
méltóság pozitív oldala azt a kötelezettséget hárítja az államra, hogy védje meg az egyént 
a méltóságának harmadik személyek általi megsértésétől.1583

Csak később alakult ki az emberi méltóságnak az a felfogása, amely szerint a méltó-
ság materiális juttatásokat is magában foglal.1584 A német jogirodalomban ezzel szemben 
felmerült, hogy amikor a Grundgesetz kidolgozásáért felelős parlamenti bizottságnak 
az emberi méltósághoz való jog kapcsán a nemzetiszocializmus és a holokauszt atrocitá-
sainak időszakára jellemző alapvető jogok tagadása járt a fejükben, nem vizionáltak előre 
egy, az állami juttatásokhoz való alkotmányos jogot, még a weimari alkotmány 151. cikk 
(1) bekezdése ellenére sem, amely a gazdasági életet a mindenki számára biztosítandó 
méltóságteljes lét céljához kapcsolta.1585

Azzal, hogy a BVerfG a megélhetési minimumot az emberi méltósághoz mint abszolút 
joghoz kötötte, ezáltal ezt a jogot ezen abszolút garancia mentén adták meg, ám független 
jelentéstartalommal.1586 Az a tény, hogy ez a jog az emberi méltóságon alapul, úgy is értel-
mezhető, hogy ezáltal megtiltja ennek a korlátozásait és a standard juttatások csökkentését 
akár fiskális, akár bármely más okból. Egidy szerint a megoldás az lenne, ha ezt a jogot 
két részre osztanák:1587 a fizikai létezés minimuma mint mag az emberi méltóság abszolút 
garanciájából eredne, míg a szociális-kulturális létezés minimuma a szociális-jóléti állam 
elvéből eredne. Ez a megoldás lehetőséget biztosítana a törvényhozó számára, hogy korlá-
tozza az utóbbit, fenntartva ugyanakkor az emberi méltóság abszolút természetét.

A BVerfG ezt az elméleti problémát úgy oldotta meg, hogy a megélhetési minimum 
garanciáját egy önálló, különálló, egységes jogként értelmezte, ami mérlegelésre is lehető-
séget ad,1588 ugyanakkor azáltal, hogy továbbra is az emberi méltóság képezi az alapját ennek 
a jognak, ez gyengíti az emberi méltóság abszolút védelmét azáltal, hogy lehetővé teszi 
a megélhetési minimum garanciájának más, versengő államérdekkel szembeni mérlegelését. 
Ha viszont bármely változás a törvényi ellátásokban az abszolút garancia egyéni ernyője alatt 
kell végbemenjen, akkor az nem lehet tárgya politikai vagy arányossági megfontolásoknak.

Az emberi méltóság mint alap alkalmazása akkor is problémát okozhat, ha a törvény-
hozó korlátozni kívánja a juttatásokat meghatározott csoportokra vagy meghatározott 

1581 87 BVerfGE 209 (228); lásd még 96 BVerfGE 375 (399); 115 BVerfGE 118 (152).; hivatkozik rá Egidy 2011, 
1970., 57. lj.

1582 Lásd Dreier 2004; Häberle 2004, 72.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 58. lj.
1583 BVerfGE 1, 97 (104); Dreier 2004, 149.; Hillgruber 2011; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 59. lj.
1584 Lásd Dreier 2004, 158., 529. lj. további jogirodalmi hivatkozásokkal a méltóságteljes lét minimális követel-

ményei biztosításának kötelezettségéről. Még elvetette: BVerfGE 1, 97 (104), célozgatott rá: BVerfGE 40, 121 
(133), nyitva hagyta: BVerfGE 75, 348 (360), implicite megerősítette: BVerfGE 82, 60 (80, 85).; hivatkozik 
rá Egidy 2011, 1970., 60. lj.

1585 Bittner 2011, 1941.
1586 BVerfGE 125, 175 (133); hivatkozik rá Egidy 2011, 1976., 106. lj.
1587 Egidy 2011, 1969.
1588 BVerfGE 125, 175 (135); Rixen 2010, 83.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1976., 108. lj.



222 A szociális jogok alkotmányos védelme

 körülményekre tekintettel, mint például a menekültek esetében.1589 Ezt igazolja a BVerfG Első 
Szenátusának egy 2012-es  döntése,1590 amely kimondta, hogy emberhez méltó megélhetési 
minimum alapjoga mint emberi jog nemcsak a német állampolgárokat, hanem a Német 
Szövetségi Köztársaság területén tartózkodó külföldieket is megilleti. Ez a Grundgesetz 
1. cikk (1) bekezdéséből származó objektív kötelezettség összhangban van az ellátások 
egyéni igényével, mivel az emberi méltóság minden egyes emberi lény méltóságát védi,1591 
és rászorultság esetén csak anyagi támogatással biztosítható.1592 Ráadásul a BVerfG meg-
követeli, hogy a létminimum szintjét mindig annak az országnak a körülményei alapján kell 
meghatározni, amelyik országban a létminimumot garantálni kell,1593 vagyis egy külföldi 
esetében egy adott országban az alkotmány által garantálandó létminimum meghatározá-
sánál nem vehetőek figyelembe az illető származási országa – vagy más ország – szerinti 
körülmények.

7. A BVerfG szerint mivel az emberi méltóság jól megkülönböztethető a szociális 
státusztól,1594 a szegények emberi méltósága független az ő anyagi eszközeiktől, ezért 
az emberek méltósága akkor is sérülhet, amikor az anyagi erőforrásaik hiánya az életszín-
vonalukban jelentős csökkenést okoz.1595 A megélhetési minimum biztosításával az állam 
nem ad emberi méltóságot a szegényeknek, hanem pusztán képessé tesz minden egyént arra, 
hogy az emberi méltósággal összhangban lévő életet éljen, fenntartva az önmeghatározás 
és az autonómia lehetőségét.1596

8. A Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdése szerinti szociális jóléti állam elve egy olyan 
jogilag kötelező alkotmányos elv, amelynek a törvényhozó érvényesülést kell biztosítson.1597 
Eredetileg a szociális jóléti állam elvét úgy értelmezték, mint amely egy meghatározott 
mértékű szolidaritást követel meg a társadalom szociálisan gyengébb tagjai részére azért, 

1589 Bittner 2011, 1956–1958.; Soria 2005, 645.; Arnauld 2009, 281–282. A menedékkérők megélhetési mi-
nimumának meghatározásához lásd még 49 BVerwGE 202 (206).; hivatkozik rá Egidy 2011, 1976., 110. lj.

1590 Lásd 1 BvL 10/10 ügy.
1591 Lásd BVerfGE 87, 209 (228).
1592 Lásd BVerfGE 125, 175 (222–223).
1593 Ezt a BVerfG arra alapozta, hogy a Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdésében lefektetett szociális jóléti állam 

elve a törvényalkotóra azt a kötelezettséget rója, hogy megfelelően értékelje az aktuális társadalmi valóságot 
a méltóságteljes létminimum garantálása tekintetében. A döntő pont, hogy a törvényhozó a döntését a segély-
ben részesülők aktuális szükségleteire fókuszálva hozza meg.

1594 Erre Vörös Imre már egy 2001-es  tanulmányában is rámutatott, hogy tudniillik különbséget kell tenni a szo-
ciális biztonsághoz való jogba foglalt megélhetéshez szükséges minimális ellátási szint mint mérték, másfelől 
az emberi méltósághoz való jog követelményrendszere által megfogalmazott szolgáltatási módozat között. 
A szociális biztonsághoz való jog alapján az állami kötelezettségként nyújtandó ellátás mértéke nem lehet 
kisebb a megélhetéshez szükséges minimumnál, ettől különböző kérdés azonban az emberi méltósághoz való 
joggal való kapcsolat: az emberi méltósághoz való jog (például a szolgáltatás nyújtásának megalázó körülményei 
miatt) akkor is sérelmet szenvedhet, ha a megélhetéshez szükséges mértéknél magasabb a nyújtott szolgáltatás. 
Vörös szerint ugyanis az emberi méltósághoz való jog ebben a kontextusban nem a mértéket fogalmazza meg 
(azt a szociális biztonsághoz való jog tartalmazza a megélhetéshez szükséges minimum rögzítésével), hanem 
a szolgáltatás nyújtásának „hogyan”-ját, módját. Vörös 2001, 63. Kiemelés az eredetiben.

1595 Wallerath 2008, 157., 161.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 61. lj.
1596 Wallerath 2008 157., 161.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 62. lj.
1597 Ez következetes gyakorlata a német Szövetségi Alkotmánybíróságnak a BVerfGE 1, 97 (105) számú döntés 

óta; lásd Dreier 2006; Huster–Rux 2011, 196.; Zacher 1968, 341. és köv.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 
63. lj.
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hogy biztosítsa a közrendet és a belső stabilitást.1598 Az 1950-es  évek kezdetétől a szociális 
jóléti állam elve egyre inkább hangsúlyozta az egyén szükségleteit és méltóságát.1599

Jelenleg az egyik célja ennek az alapelvnek, hogy segítséget nyújtson a szegény és rá-
szoruló embereknek a méltóságteljes léthez.1600 A szociális jóléti állam elve még további három 
egymást részben fedő és kölcsönösen kiegészítő elem alapján definiálható: a) a szociális 
kiegyenlítés, amely megköveteli az alapvető szabadságok kihasználásának egyenlő esélyét, 
b) a szociális biztonsági elem, amelyet a szociális biztonsági rendszer specifikál, c) és vé-
gül a szociális igazságosság eleme.1601 A szociális jóléti állam elve azokban a helyzetekben 
a legjelentősebb, amikor a komoly nehézségekkel szembesülő egyéneknek segítségre van 
szükségük.1602 A BVerfG gyakran korlátozottan alkalmazza ezt az alapelvet,1603 ám a Hartz 
IV döntés további értelmezést adott az eddigiekhez.

9. Az emberi méltóság és a szociális jóléti állam fogalma meglehetősen absztrakt fogal-
mak, ezért – Egidy szerint – szükségesnek mutatkozna némi iránymutatás ezek tartalommal 
való kitöltéséhez, ugyanakkor a BVerfG nem adott ehhez túl sok iránymutatást.1604 A Hartz 
IV döntésben a BVerfG arra a következtetésre jutott, hogy „a megélhetési minimumhoz 
való jog minden segítségre szoruló embernek biztosítja az anyagi előfeltételeket, amelyek 
elengedhetetlenek az ő fizikai létéhez és a politikai, társadalmi és kulturális életben való 
minimális részvételéhez”.1605

A szövegezés alapján a létminimum garantálásához való jog két részből áll – a fizikai 
és a szociális-kulturális részből –, ám csak a minimális igények állnak védelem alatt.1606 
A törvényhozónak kell megtöltenie a szükségleteket korlátozott eszközökkel, miközben ki 
kell alakítania egy „igazságos szociális rendszert”1607 egyidejűleg figyelembe véve a jelenkor 
társadalmi realitását is.1608 Ez azért bonyolult, mert nincs szükségszerűen konszenzus ab-
ban, hogy mit tekintünk elengedhetetlennek,1609 továbbá a méltóságteljes lét meghatározott 
kritériumainak hiánya nehézségeket okoz bizonyos szociális-kulturális szükségletek értéke-
lésében és kizárásában.1610 Az államnak védelmet kell biztosítani a társadalmi kirekesztéssel 
szemben azáltal, hogy képessé teszi a jogosultakat az ország politikai, kulturális és társa-
dalmi életében való részvételre.

1598 Dreier 2006, 56.; Wallerath 2008, 158.; Rüfner 2006; Herzog 2011; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 64. lj.
1599 Rüfner 2006, 122.; Wallerath 2008, 158.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1970., 65. lj.
1600 1 BVerfGE 97 (105); 35 BVerfGE 202 (236); 40 BVerfGE 121 (133); 44 BVerfGE 353 (375); 82 BVerfGE 60 

(80); 110 BVerfGE 412 (445–446); Bundesverwaltungsgericht [BVerwG] [Szövetségi Közigazgatási Bíróság] 
1989. október 12., 82 Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts [BVerwGE] 364 (368), 1989 (Ger.); 
lásd Zacher 2004; Dreier 2006, 17. bekezdés; hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 66. lj.

1601 Dreier 2006, 37. és köv. oldalak; lásd még BVerfGE 100, 271 (284) (az egyenlőséget tárgyalja); BVerfGE 
45, 376 (387–88) (a biztonságot tárgyalja); BVerfGE 110, 412 (445) (az igazságosságot tárgyalja); hivatkozik 
rá Egidy 2011, 1971., 67. lj.

1602 Lásd Wallerath 2008, 160.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 68. lj.
1603 Lásd Lenze 2010, 22.; Zacher 2004, 370.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 69. lj.
1604 Bieback 2010, 137., 138–139., 142., vesd össze Bittner 2011, 1951.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 70. lj.
1605 BVerfGE 125, 175 rendelkező rész 1.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 71. lj. Hevér Tibor rámutat arra, hogy 

ezzel a döntés „alanyi joggá” tette az egyes kulturális javakhoz való érdemi hozzáférést. Hevér 2011, 106.
1606 Soria 2005, 647–648.; Arnauld 2009, 261–262., 279.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1971., 72. lj.
1607 Dreier 2006, 37. és köv. oldalak; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 75. lj.
1608 BVerfGE 125, 175 (138); Dreier 2004, 158.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 76. lj.
1609 Soria 2005, 647–648.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 77. lj.
1610 Soria 2005, 648.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 78. lj.
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A törvényhozó a megélhetés fizikai feltételei terén – az emberi méltósággal mint ezen 
alapvető jog magjával összhangban – teljes bírósági kontroll alatt áll.1611 A társadalmi-kul-
turális létminimum meghatározásánál viszont a törvényhozónak már szélesebb mozgástere 
van, és a felette álló bírói kontroll is korlátozottabb,1612 nevezetesen a bíróságok csak a szo-
ciális-kulturális minimum megállapításának eljárását vizsgálhatják felül, aminek objektív 
kritériumokon kell alapulnia, és a vonatkozó adatokat megfelelően számba kell venni.1613 
A törvényhozó nem tagadhatja meg a szociális ellátásokat még akkor sem, ha a rászoruló 
felelős azért, hogy ilyen állapotba került,1614 ám ilyenkor a törvényhozó csökkentheti az el-
látásokat, amennyiben a jogosult nem kíván segíteni önmagán, de csak addig a mértékig, 
hogy ezzel a fizikai létminimum magját ne veszélyeztesse.1615

Dürig az egzisztenciális minimummal kapcsolatban rámutat arra, hogy ez az egzisz-
tenciális minimum nem feltétlenül csak az anyagi javakra vonatkozik, hanem a szellemi, 
kulturális szükségletekre is, továbbá az igények megfogalmazása is rendkívül képlékeny.1616 
Az egzisztenciális minimum például a hajléktalanok esetében nem feltétlenül önálló lakás 
biztosításának kötelességét jelenti, hanem bármely egyéb megoldás garantálását, amely 
a hajléktalanságot megszünteti.1617 További akadályt képez az a körülmény, hogy az állam-
nak egyidejűleg több szükséglet kielégítéséről kell gondoskodnia.1618 Az állam, a jogalkotó 
mérlegelése alapján több önkéntes teljesítést is végez, amelyek attól függően válnak igé-
nyelhetővé, hogy a jelzett egzisztenciális minimum szintje a rendelkezésre álló források 
alapján milyen mértékben emelkedik.1619

Nem hagyható tehát figyelmen kívül, hogy egyes szociális jogok teljesítése megnehezíti 
mások jogainak kielégítését.1620 E jogok teljesítésének sajátja ugyanis, hogy az állam – döntően 
financiális megfontolásokból – számos területen az egyénre, az ő saját teljesítményére hárítja 
a tényleges szabadság megteremtésének ódiumát.1621 Ezzel szemben viszont értelemszerűen 
hozható fel az az érv, hogy az érintett nem minden esetben felelős a kialakult helyzetéért.1622 
Kétségtelen, hogy a nyomós érdekkörbe tartozó egzisztenciális minimumon túli szolgál-
tatás az egyén érdekében állhat, azonban itt már nyomós, sürgős érdek, amelyet általában 
szükséghelyzet alapoz meg, nem áll fenn.1623 Ebben a körben általában megfigyelhető, hogy 
a jogalkotói és a jogalkalmazói mérlegelés nem az egyén érdeke irányába fordul, vagyis 
az állam itt jobban számít az egyén saját teljesítésére.1624

1611 BVerfGE 125, 175 (138); Soria 2005, 648.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 80. lj.
1612 BVerfGE 125, 175 (138); Soria 2005, 649.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 81. lj.
1613 Soria 2005, 649.; 94 BVerwGE 326 (331–332); Rothkegel 2010, 135., 137.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 

82. lj.
1614 BVerwGE 29, 99 (104); Soria 2005, 651.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 83. lj.
1615 Arnauld 2009, 287.; lásd még Neumann 1995, 426., 432.; Soria 2005, 651. A vonatkozó rendelkezések 

konzisztenciájának kérdéséről lásd Rixen 2010, 81., 87.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1972., 84. lj.
1616 Kiss Gy. 2010, 102.
1617 Kiss Gy. 2010, 102. Kiss szerint hasonló problémával állunk szemben a munkához való jog igényként való 

megjelenítése esetében is, amelyet Kiss idézett könyve részletesen tárgyal.
1618 Kiss Gy. 2010, 102.
1619 Kiss Gy. 2010, 102.
1620 Kiss Gy. 2010, 101.
1621 Kiss Gy. 2010, 101–102.
1622 Kiss Gy. 2010, 102.
1623 Kiss Gy. 2010, 102.
1624 Borowski 1998, 303–304.; Kiss Gy. 2010, 102.
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Ez is azt igazolja, hogy a szociális jogok tekintetében az egyén jogi pozíciója korlá-
tozott.1625 A szociális jogok szubjektivizálódása ellen ugyanakkor számos tényező hat.1626 
Mindenekelőtt a rászorultság, az egzisztenciális minimum relativizálódása, időről időre 
történő változása.1627 Ez a fogalom nem csupán az egy adott időszakra jellemző életminőség, 
hanem a társadalom rendelkezésére álló és elosztható javak függvényében ítélhető meg. 
Az egzisztenciális minimum tekintetében a rászorultság nem kívánság, óhaj kérdése, ha-
nem – legalábbis egy adott társadalom egy adott időszakában – objektív mérték kérdése is.1628

A Hartz IV döntés azt hangsúlyozza, hogy létezik egy egységes, mindent átfogó alap-
vető garancia, amely lefedi azokat az anyagi kondíciókat, amelyek nélkülözhetetlenek 
valakinek a fizikai létezéséhez, valamint a társadalmi, kulturális, politikai életben való 
minimális részvételéhez.1629

A megélhetési minimum ezen egységes, mindent felölelő joga alatt – a BVerfG sze-
rint – a törvényhozó nagyobb mérlegelési jogkörrel rendelkezik a kulturális, szociális 
és politikai életben való részvétel terén, és kevesebb diszkrécióval a fizikai létezés garan-
ciája terén, azaz az alkotmányos kontroll sztenderdjei eltérőek.1630 A megélhetési minimum 
garanciájának ez az oszthatatlan alkotmányjogi garanciája azonban magában foglalja e jog 
dinamikus voltát, lévén, hogy lehetetlen a megélhetési minimum abszolút szintjét meg-
határozni a társadalom fejlődésére, a gazdasági és megélhetési feltételekre tekintettel.1631

A BVerfG kifejezetten elvetette ennek a garanciának azt az – Egidy által is java-
solt1632 – felosztását, miszerint létezik ennek egy abszolút része (mint például az élelem,1633 
lakhatás, ruházkodás) és egy további része, amely a társadalmi, kulturális és politikai életben 
való részvételt fedi le.1634 Bittner szerint is súlyos félreértés lenne ezt az alapvető jogot ily 
módon kettéosztani, vagyis a Grundgesetz 1. cikk szerinti emberi méltóság által garantált 
fizikai és – a Grundgesetz 20. cikk szerinti szociális-jóléti elv alapján védett – társadal-
mi-kulturális létminimumra.1635 A német jogirodalomban többen is rámutatnak arra, hogy 
ez a konstrukció így egy „egységes, uniformizált alapjogi garanciához” vezet,1636 vagyis nem 
osztható ketté az emberi méltóságból származó fizikai létezésre és a szociális-jóléti állam 
elvéből levezethető szociális-kulturális minimumra.1637

10. A német jogirodalomban a Hartz IV döntés kapcsán kiemelik, hogy a BVerfG nem 
azt mondta ki, hogy az átlagjuttatások szintje túl alacsony, ezért emelni kell.1638 Az alkot-
mány ugyanis nem definiálja az állami ellátások meghatározott mértékét, de az ellátások 

1625 Kiss Gy. 2010, 102.
1626 Kiss Gy. 2010, 102.
1627 Kiss Gy. 2010, 102.
1628 Maunz–Dürig 1993; Kiss Gy. 2010, 102.
1629 Bittner 2011, 1952.
1630 Lásd BVerfGE 125, 175 (138) Schulz 2010, 201., 206.; Rothkegel 2010, 135., 141., 143., idézi Bittner 2011, 

1953., 60. lj.
1631 Lásd Aubel 2011, 278–279.
1632 Egidy 2011, 1969.
1633 Az élelemhez való jogról lásd bővebben Kovács J. 2011a, 56–70.; Kovács J. M. 2011b, 381.
1634 Lásd Aubel 2011, 280., idézi Bittner 2011, 1952., 57. lj.
1635 Bittner 2011, 1952.
1636 BVerfGE 125, 175 (135), hivatkozik rá Egidy 2011, 1969., 52. lj.
1637 Lásd Arnauld 2009, 291; lásd még Lenze 2010. Lásd továbbá Soria 2005, 644., 648., hivatkozik rá Egidy 

2011, 1969., 53. lj.
1638 Lásd Egidy 2011, 1962.
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aktuális szintjét a törvényhozónak transzparens és megfelelő eljárás szerint kell rögzítenie, 
a realitásokkal összhangban.1639

A BVerfG a Hartz IV döntésben a standard ellátások kalkulációjánál egy négylépcsős 
tesztet alkalmazott:1640

a) a törvényhozó megfontolta-e és körülírta-e a szándékát az emberhez méltó létezés 
biztosításához, biztosítva ezáltal a Grundgesetz 1. cikk (1) bekezdését a 20. cikk 
(1) bekezdésével összhangban;

b) a törvényhozó a mérlegelési jogkörén belül alapvetően megfelelő kalkulációs mód-
szert választott-e a megélhetési minimum meghatározásához;

c) a törvényhozó korrektül és teljeskörűen derítette-e fel a szükséges tényeket;
d) a törvényhozó azokon a kereteken belül maradt-e, amelyek hiteles számadatokkal 

igazolhatók a kiválasztott módszeren és a strukturális elveken belül a kalkuláció 
minden lépésénél. Ez az úgynevezett konzisztencia/következetesség elve.1641

Amikor a konzisztencia elvét alkalmazza a BVerfG, akkor a kiválasztott módszeren kívül 
minden megfontolást alaposan igazolni kell. Annak érdekében továbbá, hogy elősegítse az al-
kotmányossági felülvizsgálatot, a törvényhozó kötelezettsége, hogy feltárja a törvényalkotás 
során a megélhetési minimum meghatározásához alkalmazott módszert és az alkalmazott 
számítást (transzparencia elve).1642

A konzisztencia elve már korábban is kiemelkedő szerepet töltött be a BverfG gyakor-
latában, amit a BVerfG rendszeresen alkalmaz az adótörvények terén.1643 A leginnovatívabb 
része a Hartz IV döntésnek, hogy a BVerfG egy további lépést tett az eljárási követelmé-
nyek formalizálása terén, átdolgozva a törvényhozó következetességi feladatát a szociális 
törvényeknél.1644 A következetesség elve arra kötelezi a törvényhozót, hogy ragaszkodjon 
egy választott standardhoz, ami szigorúbb követelményt ró, mint az önkényes döntéssel 
szembeni tilalom.1645 A törvényhozónak el kell köteleznie magát azok mellett a szabályok 
mellett, amelyeket önmagára rótt, és bármely kivétel igazolásra szorul.1646

A jogirodalomban ezért némi szkepticizmus is felmerült ezzel az elvvel kapcsolat-
ban, mondván, hogy gyakorlatilag szinte lehetetlen megkövetelni a törvényhozótól, hogy 
következetesen alkalmazza ugyanazokat a módszereket a jog minden területén, és minden 
eltérésre igazolást nyújtson.1647

Bittner aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy vajon a konzisztencia elve a gyakorlatban 
hogyan fog érvényesülni, lévén, hogy a törvényhozónak gyakran kompromisszumokat kell 
kötnie, ezért ha a jövőben apróbb inkonzisztenciák miatt is alkotmányellenesnek fog minősíteni 
a BVerfG egy-egy ilyen törvényt, akkor ez egy ismétlődő problémaként fog jelentkezni.1648

1639 Bittner 2011, 1947.
1640 Lásd Bittner 2011, 1948.
1641 Németül: Grundsatz der Folgerichtigkeit, angolul: principle of consistency vagy congruity.
1642 Egidy 2011, 1965.
1643 Lásd Aubel 2011, 173., 273., 275.; Thiemann 2011, 206.
1644 Egidy 2011, 1978.
1645 Michael 2008, 875., 876., 878–879.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1978., 123. lj.
1646 Michael 2008, 880.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1978., 124. lj.
1647 Egidy 2011, 1979.
1648 Bittner 2011, 1957.
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Ami az átláthatóság/transzparencia követelményét illeti, a BVerfG megkövetelte, hogy 
a törvényhozó érthető módon tegye közzé a kalkuláció módjait. A BVerfG egyértelműen 
állást foglalt a tekintetben, hogy az átláthatóság hiánya alapjogsérelmet eredményezhet, 
hangsúlyozva, hogy a transzparencia szükséges a bíróságnak ahhoz, hogy hatékonyabban 
gyakorolja a törvényhozás feletti kontroll jogkörét. Ez a törvényhozóra rótt kötelezettség 
egy új elemnek számít,1649 amelynek következményeként az ellátásra jogosultak immáron 
világos magyarázatot követelhetnek az államtól, hogy miért kaptak egy meghatározott 
mértékű megélhetési minimumot (amelyet ők általában úgyis túl kevésnek tartanak).1650

Az átlátható magyarázat adásának kötelezettségével egy eljárási védelem biztosított 
a kérdéses alapjog terén.1651 A Hartz IV döntést úgy is lehet értelmezni, mint amely ala-
nyi jogot létesít a megfelelő transzparenciára az emberi méltóságban és a szociális jóléti 
állam elvében gyökerező alapvető jogok valamennyi releváns területén, különösen akkor, 
amikor a törvényhozónak széles körű mérlegelési jogköre van egy adott alapjog érvényesí-
tése terén.1652 A BVerfG ugyan nem követelte meg kifejezetten a törvényhozás publicitását, 
ám ahhoz, hogy a törvényhozás transzparens legyen, a döntéshozatali eljárás feljegyzéseit 
megfelelően publikálni kell.1653

Egidy szerint az előnyei ellenére meglehetősen bonyolult érvényesíteni a transzparenciát 
normál politikai körülmények között, amelynek során számos döntés zárt bizottságok ban, 
illetve zárt ülésen születik meg.1654 Ezeknek a bizottságoknak és üléseknek a titkossága 
növeli a kompromisszumkészséget, továbbá védi az államérdeket is (mint például a nem 
biztonságos országok meghatározása a menedékkérők esetében1655). Mindezek mellett 
a törvényhozás néha képtelen is megmagyarázni valamennyi törvényhozási aktus eredetét 
és motivációját.1656 Az ilyen politikai kompromisszumok meghiúsulása egyrészről túl nagy 
nyomást helyez a törvényhozóra, másrészt eltorzítja a hatalmi struktúrát a törvényhozói 
és a bírói hatalmi ág között.1657

A BVerfG megerősítette, hogy a törvényhozónak kell meghatározni a szociális állam 
elvének esszenciáját. A jog és a demokrácia elve azt követeli meg, hogy a törvényhozó, és ne 
a végrehajtó adjon konkrét formát a szociális állam elvének,1658 vagyis csak a törvényhozó 
hozhat létre szociális juttatásokat, és határozhatja meg ezek szintjét.1659 Ezáltal a bíróságok 
nem növelhetik a juttatásokat a törvényi szint fölé, még ha ezt így is találnák helyénvaló-
nak. A BVerfG bírósági felülvizsgálata tartalmi szempontból csak a nyilvánvaló hibákra 
korlátozódik, eljárási követelményként pedig a – már említett – transzparenciára és a kon-
zisztencia követelményére.

1649 Rothkegel 2010, 145.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1980., 138. lj.
1650 Lenze 2010, 8–9.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1981., 141. lj.
1651 Rixen 2010, 86.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1981., 142. lj.
1652 Rixen 2010, 86.; Rothkegel 2010, 141.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1981., 143. lj.
1653 Rothkegel 2010, 146.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1981., 145. lj.
1654 Egidy 2011, 1981.
1655 Rothkegel 2010, 142., 146.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1981., 147. lj.
1656 Egidy 2011, 1981.
1657 Egidy 2011, 1981.
1658 Lásd Aubel 2011, 287., idézi Bittner 2011, 1954., 63. lj.
1659 Lásd Burkiczak 2011, 129., 144., idézi Bittner 2011, 1954., 64. lj.
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Ezzel a procedurális felfogással – Egidy szerint – a BVerfG jobban tiszteletben tartja 
a Bundestag döntését, mint ha tartalmi kérdésekbe bocsátkozott volna.1660

Bittner szerint ugyanakkor ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez a törvényhozótól 
egy folyamatos monitoringra is szükség van, ami ezáltal óriási terhet ró a törvényhozóra.1661 
Egy plurális társadalomban ugyanis – Bittner szerint – a demokratikus törvényhozási el-
járást nem a konzisztencia dominálja.1662

Az állami ellátások meghatározott mértékének érdemi végeredménye tehát változhat, 
miközben az eljárási feltételek (transzparencia, konzisztencia) abszolút érvényűek, és a tör-
vényhozónak minden helyzetben meg kell ezeknek felelnie. Ez azonban problémákat vethet 
fel a szűkös időkeretre, az emberi erőforrásokra és az anyagi keretekre tekintettel. Minél 
több jogot definiál a BVerfG a transzparencia, konzisztencia és a következetes törvényho-
zás terén, a törvényhozó annál inkább megpróbál majd harcolni érdemben és időben, hogy 
megfeleljen ezeknek a követelményeknek.1663

Bittner szerint azzal, hogy a BVerfG a tartalmi végeredményt a törvényhozóra bízza, 
elismeri a hatalmi ágak elválasztását.1664 Arra azonban nincs egyértelmű válasz, hogy mi-
lyen standardszint van összhangban ezzel az alapvető joggal,1665 az eljárási iránymutatásokat 
azonban olyan szűken határozták meg, hogy nincs túl sok hely a politikai megfontolások 
számára.1666

11. A német jogirodalomban rámutatnak arra, hogy a Hartz IV döntés kihatással van 
a hatalmi ágak megosztásának elvére is a törvényhozás és a bíróságok között,1667 feszültséget 
teremtve ezáltal a demokrácia és a jogállamiság között.1668 Azáltal ugyanis, hogy a bíróságok 
(különösen az alkotmánybíróságok) kötelezettségeket rónak a törvényhozóra, saját hatalmu-
kat növelik.1669 A következetesség elvének értelmezésétől fog függeni, hogy ez a beavatkozás 
korlátozni fogja-e a törvényhozás aktusait, vagy további utat biztosít a politikailag vitatott 
eredmények igazolásának.1670 A Hartz IV döntés Egidy szerint inkább az előbbi – vagyis 
a korlátozás – irányába mutat.1671

Bittner szerint ugyan úgy tűnik, hogy a BVerfG korlátozza a bírósági kontrollt, a Hartz 
IV döntésben kialakított eljárási standardok érdemi kihatással vannak a törvényhozó po-
litikai döntéseire.1672

A Hartz IV döntés nagy szakirodalmi vitát váltott ki, ám abban egyetértés látszik, 
hogy a két nagy jogcsoportot (polgári és politikai, illetve a gazdasági-szociális-kulturális 

1660 Egidy 2011, 1962.
1661 Bittner 2011, 1954.
1662 Bittner 2011, 1954.
1663 Bittner 2011, 1953., 62. lj.
1664 Bittner 2011, 1955.
1665 Groth 2011, 571., 574., idézi Bittner 2011, 1954., 68. lj.
1666 Rixen 2010, 81., 85., 87., idézi Bittner 2011, 1954., 69. lj.
1667 Bittner 2011, 1954., hivatkozik rá Egidy 2011, 1980., 134. lj.
1668 Rixen 2010, 85., hivatkozik rá Egidy 2011, 1980., 135. lj.
1669 Nem véletlen – mutat rá Schwartz –, hogy „[a]z amerikaiak elborzadnak arra a gondolatra, hogy a bíróság 

kötelezheti a törvényhozást bizonyos törvények elfogadására vagy közpénzek felhasználására – annak elle-
nére, hogy a legfelsőbb bíróság Griffin v. Prince Edward County vagy Missouri v. Jenkins esetei pontosan 
efelé közelítettek.” Griffin v. Prince Edward County Co. Sch. Bd., 377 U.S. 218 (1964); Schwartz 1998, 7.

1670 Michael 2008, 881–882.; hivatkozik rá Egidy 2011, 1980., 136. lj.
1671 Egidy 2011, 1980. 
1672 Bittner 2011, 1955.
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jogok csoportját) nem lehet egymással élesen szembeállítani, a védőjogok eredeti funkciója 
kibővült, és a szociális jogok egy meghatározott mértékig érvényesíthetőek.1673 Drinóczi Tí-
mea rámutat arra, hogy ehhez hasonló az osztrák álláspont is: nem lehet azt mondani, hogy 
a szociális jogok veszélyeztetnék az úgynevezett első generációs jogokat, mivel az állami 
részvétel mindkét jogcsoportnál szükséges.1674

1.3.3. A Hartz IV döntés (félre)értelmezése a közvéleményben 
és a döntés következményei

1. Bittner rámutat arra, hogy a Hartz IV döntést a közvélemény hajlamos (volt) félreértelmez-
ni. Egy ilyen közkeletű tévedésként említi, hogy „a szociális juttatásokra való jogosultság 
közvetlenül az emberi méltósághoz való jogból fakad”, holott ezt a BVerfG explicite elve-
tette.1675 Még az elnehezedési klauzula alá tartozó igények sem közvetlenül az alkotmányból 
erednek, hanem a törvény helyett a BVerfG döntéséből.1676

2. Bittner felhívja annak a veszélynek a lehetőségére a figyelmet, hogy a Hartz IV 
döntésnek akár szándékon túli következményei is lehetnek, ha például egy szociális tárgyú 
bírósági ügyben a felperes arra hivatkozik majd, hogy mivel 5 euróval kevesebb ellátást 
utalt át neki az ellátó a bankszámlájára, sérült az emberi méltósághoz való joga. Ily módon 
ugyanis – az emberi méltóság ilyen mértéktelen használatával – az emberi méltóság kitétel 
elcsépeltté válhat, inflálódhat, és ki van téve a közhelyszerűvé válás veszélyének.1677

3. A törvényalkotónak több idejébe telt meghozni a szükséges törvényeket, mint 
a BVerfG által meghatározott határidő, és ez a késlekedés felvetette a „jogállamiság iránti 
elkötelezettség” kérdését.1678

A döntés hatására megszülető törvénymódosítás1679 mérsékelten emelte az átlag- 
ellátásiszintet (aminek eredményeként például már nem számítják bele a dohány- 

1673 Drinóczi 2018, 10. Drinóczi e helyütt Norman Weiβ következő munkájára hivatkozik: Weiβ 2013, 82., 83.
1674 Drinóczi 2018, 10. Drinóczi e helyütt Ebenhard következő munkájára hivatkozik: Ebenhard 2016, 11. 
1675 BVerfGE 125, 175 (136, 212); hivatkozik rá Bittner 2011, 1956., 78. lj.
1676 „Elrendelésre kerül, hogy mindaddig, ameddig a törvényhozó nem alkotja meg az új rendelkezéseket, 

ez az igény közvetlenül követelhető, figyelembe véve a döntés alapjait, a Grundgesetz 1. cikk (1) bekezdését 
a Grundgesetz 20. cikk (1) bekezdésével kapcsolatban, a költségeknek a Szövetség által történő fedezésével 
együtt.” Lásd BVerfGE 175, 177; Bittner 2011, 1956., 79. lj.

1677 Bittner 2011, 1957., 80. lj. Kingreen szerint a Hartz IV döntés által az emberi méltóság gyengül. Lásd King-
reen 2010, 558. Botha szerint a méltóság túl széles körű értelmezése megbénítja a kormányt, vagy levon 
annak abszolút természetéből. Lásd Botha 2009, 171., 178–196.

1678 Bittner 2011, 1957., 81. lj. Erről a meglehetősen lírai kifejezésről, az USA tagállami és szövetségi szervei-
nek a Supreme Court döntéseire való általában gyors reagálásáról lásd Day O’connor 2003. Schwartz is 
felveti azt a kérdést, hogy vajon az, hogy a törvényhozás megtagadja a bíróság iránymutatásának követését, 
gyengíti-e a bíróságot és egyben a jogállamot is, esetleg visszafordíthatatlanul. Schwartz szerint „Talán, bár 
ez nem valószínű. […] Valószínűtlen, hogy az összes többi jog, sőt maga a jogállam veszítene értékéből attól, 
hogy a szociális jogokat nem érvényesítik.” Schwartz 1998, 7.

1679 Lásd Law on the Ascertainment of Standard Needs and on the Amendment of the Second Book and Twelfth 
Book of the Code of Social Law § 8. Ennek áttekintését lásd Groth 2011, 571., 574.; hivatkozik rá Bittner 
2011, 1957., 82. lj.
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és  alkoholköltségeket, ami azért nem elhanyagolható, mivel az egyszemélyes háztartások 
referenciacsoportja – a legalacsonyabb 15% jövedelemmel – havonta több mint 8 eurót költ 
alkoholra és több mint 11 eurót dohánytermékekre, ami az új 364 eurós átlag-ellátásiszint 
több mint 5%-át teszi ki.)

4. A BVerfG által még megválaszolandó kérdés az, hogy az egyéni felelősség hogyan 
jelenik meg az emberi méltóság abszolút garanciájával szemben, tudniillik a német törvények 
szerint az ellátások mértéke csökkenthető, ha az ellátott nem fogadja el a munkalehetőséget, 
vagy nem működik együtt abban, hogy a munkaerőpiacra alkalmassá tegyék őt.1680

5. A Hartz IV döntés az állami juttatásokhoz való szociális jogot a morálfilozófia 
és a politikai törekvések szférájából – ahová az uralkodó amerikai felfogás szerint tartoz-
nak – szigorú alkotmányjogi szférába helyezte. Bittner szerit ez a döntés jó példa arra, 
hogyan védjük és fogalmazzuk meg a szociális jogokat a 2010-es  pénzügyi körülmények 
között.1681 Bittner elismeri, hogy a Hartz IV döntés által megkövetelt transzparencia és kon-
zisztencia követelménye egy idealisztikus világ törvényalkotási eljárásában érvényesülhet, 
ugyanakkor a megélhetési minimum – BVerfG által kialakított – abszolút garanciájának 
nehézsége az, hogy az állam éppen a legégetőbb szükséghelyzetekben nem lesz képes ezt 
kezelni (mint például a görög válsághelyzetben, ahol az Európai Unió és a Nemzetközi 
Valutalap is szigorú megszorító intézkedéseket követel meg a görög törvényhozástól1682).

1.4. A szociális jogok alapjogi védelmének kihívásai a gazdasági 
válságban öt eurózóna-tagország tapasztalatainak fényében

Az Egyesült Államokból kiinduló 2008-as  gazdasági világválság révén a gazdasági és szo-
ciális jogok kritikus helyzetbe kerültek. Ennek révén a nemzetközi emberi jogok védelme 
is mérföldkőhöz érkezett. A gazdasági válság számos munkahelyi, élelmezési és lakhatási 
krízist eredményezett vagy mélyített el, ami különösen hátrányosan érintette az amúgy is 
sérülékeny csoportokat, különösen a nőket, a gyermekeket, a fogyatékosokat, a kisebbsége-
ket vagy a menekülteket.1683 Miközben a legtöbb kormány a válság során gazdaságélénkítő 
(gazdaságbővítő) programokat vezetett be, és növelte a közkiadásokat 2008 és 2010 között, 
korai kiadáscsökkentő, megszorító intézkedések is elterjedtek, és a közkiadások mérséklése 
várhatóan 2016-ig  még intenzívebbé fog válni.

A 2008-ban  kirobbant világgazdasági válságot nem az eurózóna belső anomáliái okoz-
ták. A válság következményei azonban erősen sújtották és sújtják az eurózónát. Az eurózóna 

1680 Lásd Second Book Of The German Code Of Social Law (SGB II) § 31. Hivatkozik rá Bittner 2011, 1957., 84. 
lj. A magyar Alaptörvény O) cikke talán épp egy ilyesfajta alkotmányossági probléma kezelésére (is) rögzíti, 
hogy mindenki felelős önmagáért; a XIX. cikk (1) bekezdése pedig csak az önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén biztosítja minden magyar állampolgár jogát törvényben meghatározott támogatásra.

1681 Bittner 2011, 1958. Hevér Tibor rámutat arra, hogy a döntéssel kapcsolatban a legtöbb elemző arra az ellent-
mondásra utal, hogy az emberhez méltó létminimumhoz való jog bővítésére épp egy romló makrogazdasági 
helyzetben került sor. Hevér 2011, 106.

1682 Lásd erről bővebben Téglási 2016b.
1683 Sepúlveda 2011, 23.



231A szociális jogok alkotmányos védelmének joggyakorlata…

válsága és annak kezelése1684 drámai változásokat eredményezett a szociális jogok területén, 
különösen azokban az EU-tagállamokban, amelyeket a gazdasági válság leginkább érintett.

Ez leginkább a szociális juttatások drasztikus csökkentésében nyilvánult meg, ideértve 
a jóléti juttatások mellett az oktatást és az egészségügyi ellátórendszert is. Kérdés, hogy 
az alapvető jogok – ideértve a szociális jogokat is – mennyiben alkalmasak arra, hogy fel-
vegyék a versenyt a kríziskezelés céljából végrehajtott átalakításokkal.

A szociális jogok alkotmányos védelmének fontos kérdése, hogy a – versenyképesség 
értelmében felfogott – versenyben egy ország, egy jogrendszer gazdaságpolitikai mozgás-
terét mennyiben korlátozza a nemzeti alkotmányjog szociális jogok iránti elkötelezettsége.

A kiindulópont, hogy a továbbiakban elemzett államok a versenyképességüket a költ-
ségvetési hiányuk – szociális kiadásaik csökkentésén keresztüli – „lefaragásával” kívánták 
elérni. A következő szakaszok ennek a gazdaságpolitikai stratégiának az alkotmányjogi le-
hetőségeit elemzik. Az alkotmányjogot, ezen belül a szociális jogok tartalmát ugyanis úgy 
is felfoghatjuk, mint versenyt korlátozó erőt,1685 de úgy is, mint amelynek pontos tartalma 
éppen a más országokkal folyó versenyben definiálódik.

A következő öt szakasz ezt a kérdést annak vizsgálatán keresztül kívánja bemutatni, 
hogy az alapjogvédő szervek és bíróságok hogyan kapcsolják össze az alapjogvédelmet 
a gazdasági körülmények kihívásaival. Ez összefügg azzal, ahogy a nemzeti kormányok 
az egyes intézkedéseik igazolására a „válságra” vagy a trojka1686 követelményeinek való 
megfelelésre hivatkoztak az alapjogvédő szervek előtt.

A gazdasági válság hatására az alapvető jogokat, különösen a szociális jogokat ért 
kihívásokkal kapcsolatban az utóbbi időben több nemzetközi kutatás is napvilágot látott. 
Ezek közül a következő öt szakaszban alapvetően az EUI Working Papers Law folyóirat 
2014/5. számában Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Funda-
mental Rights’ Challenges címmel megjelenő tanulmányokra1687 alapozva ismertetem az ott 
kiválasztott öt, restriktív gazdaságpolitikához nyúló ország – Görögország, Írország, Por-
tugália, Spanyolország és Olaszország – alkotmányjogi problémáit. Ugyanakkor a feldol-
gozott tanulmányokból alapvetően csak az alkotmányjogi, alapjogi aspektusokat emelem 
ki, azoktól szerkezetileg és logikailag is eltérek, az alaptanulmányok megállapításaihoz 
pedig egyrészt kritikai megjegyzéseket fűzök, másrészt a megfelelő helyen egyéb forrá-
sokkal,1688 valamint a magyar tapasztalatokkal is egybevetem. Az eredeti forrás szerkesztői 

1684 Rixer Ádám szerint a nemzetközi szakirodalom alapján kijelenthető, hogy a gazdasági válságra adott válaszok 
jelentős eltéréseket mutatnak, és nincs köztük „egyedül üdvözítő” forgatókönyv. Rixer 2013, 51. E helyütt 
Rixer ismerteti a főbb megoldásokat is.

1685 A gazdaság- és társadalompolitikai változásoknak mindig alkotmányi keretek között kell ugyanis maradnia, 
az állami beavatkozás miatt pedig indokolt ezeknek jogok formájában történő megfogalmazása. A piacgaz-
daságban ilyenként lehet meghatározni a gazdasági alapjogok elismerését, a tulajdon védelmét, a verseny 
védelmét, valamint a meghatározott társadalmi rétegek szociális biztonságának megteremtését és védelmét 
is. Drinóczi 2007, 11.

1686 Az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap. Az Európai Bizottságról lásd 
Móré 2007, 56–66.

1687 Lásd Kilpatrick – De Witte 2014b. A konkrétan felhasznált tanulmányokat az egyes alfejezetek elején 
lábjegyzetben is feltüntetem. 

1688 Az EUI Working Papers Law folyóirat 2014/5. számában megjelenő tanulmányok mellett felhasználtam még 
a Cambridge-ben  ugyanebben az évben kiadott Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis 
című – európainál tágabb (különösen amerikai) kitekintést adó – kötet egyes megállapításait is. Lásd Nolan 
2014a.
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ennek az öt országnak a kiválasztását elsősorban azzal indokolták, hogy alapvetően azok-
ban az eurózóna-tagállamokban kívánták megvizsgálni a szociális jogok sorsát, amelyeket 
a válság leginkább sújtott.1689 A továbbiakban elemzett öt eurózóna-tagország közül három 
(Görögország, Portugália és Írország) kétoldalú hitelmegállapodások formájában, illetve 
az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmustól (EFSM) és az Európai Pénzügyi Sta-
bilitási Eszköztől (EFSF) kért pénzügyi segítséget.1690 A további két ország (Spanyolország 
és Olaszország) pedig ugyan nem lépett be teljesen ebbe a pénzügyi támogatási mecha-
nizmusba, de ugyancsak folyamatosan küzd a gazdasági válsággal, és fontos – szociális 
kérdésekre fókuszáló – instrukciókat kap az EU-tól.1691

1.4.1. Görögország1692

A görög bírói fórumok meglehetősen ambivalens módon álltak hozzá a jóléti juttatások le-
csökkentéséhez. Kezdetben még összhangban állónak találták az alkotmánnyal és az Emberi 
Jogok Európai Egyezményével. Később azonban a görög számvevőszék (Court of Auditors), 
amelyik előzetes (nem kötelező) véleményt nyilvánít a nyugdíjtárgyú törvényjavaslatokról, 
megkérdőjelezte ezeknek a törvényeknek az Egyezménnyel való összhangját.1693

A görög Államtanács (Council of State) a strasbourgi bíróság gyakorlatára hivatkozva 
kimondta, hogy ugyan a vagyoni jogok a tulajdon védelme alá tartoznak, az Egyezmény 
1. kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke nem biztosít egy meghatározott összegű nyugdíjat. 
A helyi hatóságok a nyugdíjak elosztásánál figyelembe vehetik a gazdasági és egyéb kö-
rülményeket. Ugyanakkor bármilyen beavatkozást a javak békés élvezetébe (ideértve a már 
elismert nyugdíjjogosultságokat) megfelelően igazolni kell, törvényben szabályozott módon. 
Konkrétabban a közérdek által igazolt legitim célt kell szolgálnia a beavatkozásnak, ami 
gazdasági és szociálpolitikai megfontolásokkal is együtt járhat (például a költségvetési 
kiadások, fiskális korrekciók és a szociális rendszer fenntarthatóságával összefüggésben), 
továbbá szükségesnek és az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie a beavatkozásnak. 
Az Államtanács utalt arra, hogy a strasbourgi bíróság meglehetősen széles mérlegelési le-
hetőséget (margin of appreciation) biztosít a tagállamoknak, és a felülvizsgálatát csak arra 
korlátozza, hogy a döntés nyilvánvalóan nélkülöz-e minden észszerű alapot.1694

Az Államtanács figyelembe vette, hogy a nyugdíjak csökkentése egy olyan átfogó 
program részét képezte, amely az állam kényszerítő gazdasági szükségleteinek kezelé-
sét és a hosszú távú pénzügyi stabilitás erősítését szolgálta. Ezek alapján az Államtanács 
megállapította, hogy az intézkedések a közérdek által legitimált célt szolgáltak. Ilyen cél 
egyrészt a szükségállapot, amellyel a görög gazdaságnak szembe kellett néznie, másrészt 

1689 Kilpatrick – De Witte 2014b, 1.
1690 Kilpatrick – De Witte 2014b, 1.
1691 Kilpatrick – De Witte 2014b, 2.
1692 Ez a szakasz a következő tanulmány alapján készült: Psychogiopoulou 2014.
1693 Psychogiopoulou 2014, 9.
1694 James and Others v. the United Kingdom (appl. no. 8793/79), 21 December 1986; Pressos Compania Naviera 

S.A. and Others v. Belgium (appl. no. 17849/91), 20 November 1995; Juhani Saarinen v. Finland (appl. no. 
69136/01), 28 January 2003; Kliafas and Others v. Greece (appl. no. 66810/01), 8 July 2004; Andrejeva v. 
Latvia (appl. no. 55707/00), 18 February 2009. 
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pedig az állam gazdasági és pénzügyi helyzetének jövőbeli javítása. Az intézkedések továb-
bá tükrözték az eurózóna tagállamainak közösségi érdekeit, összhangban az Európai Unió 
követelményeivel, a költségvetési fegyelemmel és az euróövezet stabilitásával. Az Állam-
tanács nem osztotta az indítványozóknak azt az álláspontját, hogy a jogalkotó más, kevésbé 
megterhelő intézkedéseket is választhatott volna, hogy megbirkózzon az ország fiskális 
és gazdasági kihívásaival. A nyugdíjak csökkentése mellett számos egyéb törekvésre is 
sor került a költségvetési kiigazítás és a gazdasági konszolidáció jegyében, egy sor fiskális, 
pénzügyi és strukturális intézkedésen keresztül. Az Államtanács nem tartotta aránytalan-
nak az intézkedéseket arra tekintettel, hogy az intézkedések nem csupán átmenetiek voltak: 
az elérni kívánt cél nem csupán az ország azonnali akut költségvetési problémáinak orvos-
lására szólt, hanem a pénzügyek hosszú távú megerősítésére. Továbbá megfelelő egyensúly 
(fair balance) lett meghúzva a közérdek és a nyugdíjasok alapvető jogainak védelme között. 
A nyugdíjak csökkentése nem eredményezte a nyugdíjasok jogosultságainak teljes elvonását, 
ezáltal ezen jogok lényeges tartalmának sérelmét, és az elvárható figyelemmel vitelezték ki 
őket a sérülékeny csoportok szükségletei szempontjából. Az Államtanács így nem állapította 
meg az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke és az alkot-
mány 17. cikke szerinti tulajdonhoz való jog sérelmét. Az Államtanács a 2. cikk szerinti 
emberi méltóság sérelmét sem állapította meg arra tekintettel, hogy a nyugdíjcsökkentés 
nem veszélyeztette a nyugdíjasok tisztességes megélhetését.

Egy másik ügycsoportban, amelyben az Államtanács ugyancsak a nyugdíjak csök-
kentésével foglalkozott, az Államtanács megerősítette ezeknek az intézkedéseknek az al-
kotmány 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk (5) bekezdése és a 22. cikk (5) bekezdése szerinti 
egyenlőségnek való megfelelőségét. Az Államtanács szerint továbbá a görög polgárok azon 
kötelezettségének is megfelelnek ezek az intézkedések, hogy megkülönböztetés nélkül já-
ruljanak hozzá a közös költségekhez. Az intézkedések összhangban voltak az állam azon 
kötelezettségével is, hogy biztosítsa a szociális biztonsági rendszert.1695 A támadott rendel-
kezések a 60 év alattiak idényjellegű jutalmait (seasonal bonuses) vonta el, ugyanakkor 
a 60 év felettieknek az idényjellegű jutalmakat csökkentett formában ugyan, de fenntar-
totta. Az Államtanács szerint az életkor ezen meghatározása nem tekinthető önkényesnek 
az egyenlő bánásmód követelménye szempontjából.1696

Ezt az objektív kritériumot egyrészt az igazolta, hogy az idősebbeket kell védeni, má-
sodszor pedig az, hogy egy átfogó reform kidolgozása volt folyamatban a meglévő nyug-
díjkorhatárok felemelésére.1697

Az Államtanács elutasította azt az érvet, miszerint az alkotmány 22. cikkének (5) be-
kezdése alapján a helyi hatóságoknak egy részletes biztosításmatematikai tanulmányt kellett 
volna készíteni, ami igazolja az intézkedések szükségességét, számba véve a szociális biz-
tonsági rendszer fenntarthatóságát. A bíróság szerint ez nem előfeltétele a nyugdíjak csök-
kentésének a költségvetés kiigazítását célzó szélesebb körű gazdaságpolitikai intézkedések 
keretében. Az Államtanács azért utasította vissza az Európai Unió Alapjogi Chartájának 

1695 Council of State, Cases no. 1285/2012, 2 April 2012; and 1286/2012, 2 April 2012. Lásd még Council of State, 
Case no. 1283/2012, 2 April 2012; továbbá 1284/2012, 2 April 2012.

1696 Psychogiopoulou 2014, 10. Az egyenlő bánásmód követelményéről és a diszkrimináció tilalmáról lásd Kiss 
B. 2006; Móré 2013a, 261–267.

1697 3863/2010 törvény, amely a nyugdíjkorhatár fokozatos felemelését vezette be 60 évre (40 év biztosítási jog-
viszonnyal) vagy 65 évre.
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34. cikkére történő hivatkozást, mert az csak az Európai Unió tagállamaira kötelező akkor, 
amikor az uniós jog keretein belül járnak el, de nem vonatkozik a tisztán hazai intézkedé-
sekre, mint amilyen a jelen esetben vizsgált intézkedés is.

Néhány hónappal az Államtanács 668/2012. döntésének megjelenését követően  Adedy 
egy másik panaszossal együtt az Emberi Jogok Európai Bíróságához (rövidítve: EJEB) 
fordult.1698 Az EJEB az állandó joggyakorlatának fényében rámutatott arra, hogy a javak 
békés élvezetébe való beavatkozás a helyi hatóságok részéről csak akkor jogszerű, ha köz-
érdek által legitimált célt szolgál, és arányos az elérni kívánt céllal. Az EJEB szerint széles 
a tagállami mérlegelés lehetősége a helyi hatóságoknak a szociálpolitika végrehajtása terén 
és abban, hogy megtalálják az egyensúlyt az állami kiadások és bevételek között. Az EJEB 
szerint a helyi hatóságok főszabály szerint jobb helyzetben vannak, mint a nemzetközi bí-
róság a tekintetben, hogy a közérdek fogalmát meghatározzák, és ez a döntésük mindaddig 
tiszteletben tartandó, amíg az nem nyilvánvalóan észszerűtlen. Az EJEB szerint a vitatott 
intézkedésekkel bevezetett korlátozások a nyugdíjbónuszok csökkentése (és az állami 
bérek csökkentése) terén a javak békés élvezetébe való beavatkozásnak minősül. Ugyan-
akkor ezeket az intézkedéseket a görög állam rendkívüli válsághelyzete igazolta, amilyenre 
a görög történelem során korábban még nem volt példa. Ezért az EJEB szerint az intézke-
dések a közérdeket szolgálták, és ahogy a nemzeti bíróság is megállapította, az eurózóna 
tagállamainak érdekét is, amelyeknek a kötelezettsége a költségvetési fegyelem ellenőrzése 
és az euróövezet stabilitásának fenntartása. Hasonlóan a görög Államtanácshoz az EJEB 
sem találta aránytalannak az intézkedéseket, és ezek alapján megállapította, hogy a görög 
jogalkotó nem lépte túl a mérlegelési jogkörét (margin of appreciation). Az EJEB tehát meg-
lehetősen vonakodónak bizonyult, hogy beavatkozzon a takarékossági intézkedésekbe.1699

Ezeket az intézkedéseket Adedy az Európai Unió Törvényszéke (General Court of the 
European Union) előtt is megtámadta,1700 Adedy és két társa két tanácsi rendelet1701 meg-
semmisítését indítványozta, amelyek annak érdekében, hogy orvosolják a hatalmas görög 
deficitet, előírták a görög államnak, hogy az idényjellegű jutalmakat törölje el, és biztosítsa 
a görög nyugdíjrendszer közép- és hosszú távú fenntarthatóságát. A Törvényszék azonban 
visszautasította a keresetet arra hivatkozással, hogy a panaszosok nem voltak közvetlenül 
érintettek az ügyben, ezáltal nem feleltek meg az EUMSZ 263. cikke szerinti locus standi 
követelményének.1702

Ezek a döntések mind a görög állam első próbálkozásairól szóltak, amelyek a közki-
adások féken tartását szolgálták a nyugdíjak és a kapcsolódó ellátások csökkentése révén. 
A számvevőszék (Court of Auditors) 2012. október 30-i  véleményében jelentős elszakadást 
jelzett a korábbi bírósági gyakorlattól. Ebben a közszféra nyugdíjkérdéseiről szóló törvény-
tervezetet véleményezte,1703 amely lényegében betetőzte a 2010 óta elfogadott számos, szo-
ciális kiadásokat csökkentő törvényjavaslatot. A számvevőszék kimondta, hogy az EJEB 
és a görög alkotmány nem biztosít egy meghatározott mértékű nyugdíjat, és elfogadta, 

1698 Koufaki and Adedy v. Greece (appl. no. 57665/12 and 57657/12), 7 May 2013.
1699 A Koufaki and Adedy v. Greece ügy mellett lásd még Da Conceição Mateus and Santos Januário v. Portugal, 

application no. 62235/12.
1700 General Court, Order in case T-541/10, Adedy, Papaspyros and Iliopoulos v. Council, 27 November 2012. 
1701 2010/320/EU és 2010/486/EU tanácsi rendelet.
1702 Psychogiopoulou 2014, 11.
1703 Court of Auditors, Proceedings of the 3rd and 4th special sessions of the plenary, 30 October 2012.
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hogy szigorú gazdasági körülmények között a jogalkotó elfogadhatott megszorító intéz-
kedéseket a közkiadások csökkentésére. Ugyanakkor ennek során különös figyelmet kell 
fordítani az alkotmány 2. cikkére és a 4. cikk (5) bekezdésére, hogy biztosítva legyenek 
a megfelelő életfeltételek, különösen a sérülékeny csoportok számára, és garantálni kell 
a polgárok gazdasági terheinek tisztességes elosztását. A számvevőszék szerint egy rela-
tíve rövid időszakon belül a görög törvényhozás számos nyugdíjat és egyéb juttatásokat 
csökkentő törvényt fogadott el,1704 amelyek az állami munkabérek csökkentésére irányuló 
ismétlődő törvényhozói aktusokkal együtt már a nyugdíjasok és a közalkalmazottak diszk-
riminatív bánásmódját – és ezáltal az alkotmány 2. és 4. cikkeinek sérelmét – eredményezte. 
Ugyancsak sérül a 25. cikk (1) bekezdése szerinti arányosság követelménye és a 25. cikk 
(4) bekezdése szerinti azon joga az államnak, hogy hozzájárulást követelhessen minden pol-
gárától a szociális és nemzeti szolidaritás jegyében. Továbbá ez a törvénytervezet komoly 
aggályokat vetett fel az Alkotmány 22. cikk (4) bekezdésével összefüggésben, amely az ál-
lam kötelezettségét írja elő a szociális biztonsági rendszer biztosítására. A számvevőszék 
hasonló érvelést alkalmazott a nyugdíjjal összefüggő 2013-as  törvényjavaslat kapcsán is.1705

A Szociális Jogok Európai Bizottsága (European Committee of Social Rights, rövidítve 
ECSR) azt hangsúlyozta, hogy „a gazdasági válságnak nem lehet következménye a Char-
ta által biztosított jogok védelmének csökkenése”, valamint hogy „a kormányok tegyenek 
meg minden szükséges lépést, hogy a Charta által elismert jogok ténylegesen garantálva 
legyenek abban az időszakban, amikor a polgároknak a legnagyobb szüksége van rá”.1706 
Az ECSR rámutatott arra, hogy a szakszervezetek által kritizált nyugdíjcsökkentések 
nem eredményezték az Európai Szociális Charta megsértését. Ez különösen vonatkozik 
az idényjellegű jutalmakra (seasonable bonuses), illetve azon nyugdíjjogosultságokra is, 
ahol a nyugdíjak szintje kielégítően magas volt, illetve ahol az érintettek olyan alacsony 
korúak voltak, hogy a közérdek által igazolt legitim célként fogadható el az állam részéről, 
hogy arra ösztönözze őket, hogy a munkaerőpiac részét képezzék. Ugyanakkor a 2010 óta 
bevezetett különböző megszorítások kumulálódó hatása „jelentős romlást eredményezett 
az életszínvonalban és az érintett nyugdíjasok életkörülményeiben”.1707 Az igaz, hogy a gö-
rög kormánynak különösen rövid idő alatt kellett meghozni az intézkedéseket, ugyanakkor 
nem születtek megfelelő kutatások és elemzések a sérülékeny csoportokat érintő intézke-
désekről, továbbá azokról az intézkedésekről, amelyek csökkenthetnék a nyugdíjreform 
kumulálódó terhes hatását. A helyi hatóságok nem konzultáltak a különböző nemzetközi 
és nemzeti szervekkel, amelyek aggodalmukat fejezték ki az átalakításokkal kapcsolatban, 
ezért az ECSR szerint a görög állam nem tette meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, 
hogy a társadalom legsérülékenyebb tagjai számára megfelelő szintű védelmet biztosítson, 
így sérült az Európai Szociális Charta 12. cikkének 3. pontja.

1704 Lásd különösen a 3845/2020, 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011 és 4051/2012. számú törvényeket.
1705 Court of Auditors, Proceedings of the 2nd special session of the plenary, 27 February 2013., idézi Psycho-

giopoulou 2014, 12.
1706 Collective complaints no. 76/2012, Federation of employed pensioners of Greece (IKA –ETAM) v. Greece, 

7 December 2012; no. 77/2012, Panhellenic Federation of Public Service Pensioners v. Greece, 7 December 
2012; no. 78/2012, Pensioners’ Union of the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece, 7 Decem-
ber 2012; no. 79/2012, Panhellenic Federation of pensioners of the public electricity corporation (POS-DEI) 
v. Greece, 7 December 2012; no. 80/2012, Pensioner’s Union of the Agricultural Bank of Greece (ATE) v. 
Greece, 7 December 2012.

1707 No. 76/2012, para 78.
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Megfigyelhető, hogy míg az EJEB csak az adott konkrét intézkedést vizsgálta, és ez 
alapján állapította meg, hogy egy-egy intézkedés önmagában nem fosztotta meg az egyé-
neket az alapvető egyéni jogaiktól, addig az ECSR az egyes – életfeltételek romlását ered-
ményező – intézkedések kumulatív hatását vizsgálta.1708

Az ECSR – figyelembe véve az EJEB gyakorlatát – úgy találta, hogy a különféle meg-
szorító intézkedések nem tartották tiszteletben a nyugdíjasok azon jogos elvárását, hogy 
az ő szociális jóléti juttatásaik módosításait gondosan hajtsák végre, az ő sérülékenységüket 
figyelembe véve, így sérült a joguk ahhoz, hogy hatékony hozzáférést élvezzenek a szociális 
védelemhez és a szociális biztonsághoz. Az ECSR szerint azonban más alapjogvédő fóru-
mok (így a bíróságok) alkalmasabbak az ez irányú egyéni panaszok kezelésére.

A megszorító intézkedéseket nemcsak nemzetközi, hanem Görögországon belüli 
emberi jogi szervezetek is kifogásolták. Így a Görög Nemzeti Bizottság az Emberi 
Jogokért (Greek National Commission for Human Rights, rövidítve NCHR), amely 
a kormány emberi jogi tanácsadó szerve, egy 2011-es  ajánlásában kifogásolta a leg-
alacsonyabb bérek, nyugdíjak és alapvető szociális juttatások drasztikus csökkentését, 
illetve visszavonását. Az NCHR megállapította, hogy az életszínvonal gyors romlása, 
egyidejűleg a jóléti állam lebontása és a szociális igazságossággal nem konform in-
tézkedések elfogadása aláássa a szociális kohéziót és a demokráciát az országban.1709 
Az NCHR ezért felhívta a kormányt és a jogalkotót, hogy fontolja meg további, új 
fiskális politikai eszközök bevonásának lehetőségét a szociális védelmi és szociális 
biztonsági rendszerbe, továbbá működjön együtt az Európai Unió többi tagállamával 
és az Európai Parlamenttel is annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági kormány-
zati lépések megfelelően tiszteletben tartsák az alapvető jogokat.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2012-ben  kiadott határozat (resolution) 
a megszorító intézkedéseknek egy teljes reorientációja mellett érvelt azért, hogy megakadá-
lyozza a létező demokratikus standardok aláásását, és biztosítsa az európai szociális modell 
védelmét. A Parlamenti Közgyűlés olyan közbevételeket növelő intézkedéseket javasolt, 
mint például a tehetősebb társadalmi rétegek vagy a nagyobb cégek profitjaira kivetett 
adóemelés, illetve az adóelkerüléssel és adócsalással szembeni hatékonyabb küzdelem.1710

1.4.2. Írország1711

Írországban az eurózóna válsága és az erre válaszként bevezetett megszorító intézkedések 
jelentős változásokat eredményeztek a gazdasági és szociális jogok terén.1712

1708 Psychogiopoulou 2014, 13., 18.
1709 National Commission for Human Rights, The imperative need to reverse the sharp decline in civil liberties 

and social rights, 8 December 2011.
1710 Psychogiopoulou 2014, 14.
1711 Ez a szakasz a következő tanulmány alapján készült: Nolan 2014b.
1712 Nolan 2014b, 30.
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Az 1937-es  ír alkotmány számos gazdasági és szociális jogot tartalmaz, részben exp-
licit, részben implicit módon.1713 Ugyancsak tartalmaz az ír alkotmány számos, kifejezetten 
nem érvényesíthető irányelvet a szociálpolitikára nézve, amelyek pusztán burkolt célzásokat 
tartalmaznak a gazdasági-szociális jogok élvezetére.1714

A gazdasági-szociális jogok alkotmányi kereteinek ilyen megléte ellenére – ami első 
ránézésre az Európai Szociális Charta szerinti védelmet sugallna – a szociális jogok alkal-
mazása kapcsán megfogalmazott aggodalmak (például a hatalmi ágak elválasztása, a bíró-
ságok bevonása az osztó igazságszolgáltatásba1715) a legutóbbi időkben – már a válság előtt 
is – általános idegenkedést eredményeztek a bíróságok részéről a szociális jogok megfelelő 
hatásainak elismerése és a közjavak elosztása terén. Az ír legfelsőbb bíróság kiváltképp 
nem kívánt pozitív kötelezettségeket megállapítani az állammal szemben a szociális jogok 
védelme terén.

1996-ban  az Alkotmány-felülvizsgáló Csoport elutasította a gazdasági és szociális 
jogok kifejezett belefoglalását az ír alkotmányba.1716 Újabban a további szociális jogok 
alkotmányba foglalásával kapcsolatos aggályokra utal az a tény is, hogy a különböző kor-
mányzati javaslatok a gyermekek jogaira vonatkozó alkotmánymódosításokkal kapcsolatban 
következetesen elkerülték a gyermekek szociális és gazdasági jogainak kiterjesztését.1717

Egy lehetőség a gazdasági és szociális jogok védelmére az ír jogrendszerben a polgári 
és politikai jogokon keresztüli védelem, amelynek központi eleme az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye. Számos polgári és politikai jog használható fel a gazdasági és szociális jogok 
indirekt védelmére, ugyanakkor a gyakorlatban ennek csak egy korlátozott alkalmazási köre 
alakult ki.1718 Írországban például nem alakult ki az a – számos országban és az EJEB gya-
korlatában is meghonosodott – joggyakorlat, amely szerint a tulajdonhoz való jog a szociális 
jogi igények védelmére (is) szolgál.1719 Az ír legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a juttatások 
megszerzéséhez való jog, illetve a juttatás nem megfelelő biztosítása törvényből ered, és nem 

1713 Az egyetlen kifejezett jogosultság a gazdasági-szociális jogok közül a 42. cikk szerinti oktatáshoz való jog. 
A kifejezetten nem nevesített szociális jogok az alkotmány 40.3.1.-ből  erednek, amely úgy szól, hogy: „Az ál-
lam biztosítja, hogy törvényeiben elismeri, és a lehetőségekhez mérten védi és érvényesíti az állampolgár 
személyhez fűződő jogait.” (Fordítás: Trócsányi–Badó 2005, 511.) Egyértelmű, hogy ez a rendelkezés 
az államnak azt a kötelezettségét állapítja meg, hogy tegyen pozitív lépéseket a megfelelő körülményekre. 
A Ryan v. The Attorney General ügyben Kenny felsőbírósági bíró mutatott rá arra, hogy az ír alkotmány 
40.3.1. cikkében említett „személyhez fűződő jogok” nem merülnek ki a következő, 40.3.2. cikkben felsorolt 
„élethez, személyiséghez, jó hírnévhez és tulajdonhoz fűződő jogokban”, és ezt az álláspontot a Supreme 
Court is megerősítette ugyanebben az ügyben. Ryan v. The Attorney General [1965] IR 294. Idézi Nolan 
2014b, 31., 5. lj.

1714 Lásd az ír alkotmány szociálpolitikára vonatkozó alapelvekről szóló 45. cikkét. A gazdasági és szociális jogok 
védelméről bővebben lásd Nolan 2008, 295.

1715 Eredetiben distributive justice – lásd Per Costello J in O’Reilly v. Limerick Corporation [1989] I.L.R.M. 181.
1716 Lásd Constitution Review Group, Report of the Constitution Review Group. Stationery Office, Dublin, 1996.
1717 A különféle javaslatokról szóló vitákról lásd Kilkelly – O’mahony 2007, 19. Ez az ellenállás végül a mó-

dosítás végleges szövegváltozatában is tükröződött, tudniillik a választópolgárok elé került 2012-es  szöveg 
egyáltalán nem utalt gazdasági és szociális jogokra. Ugyan a választópolgárok jóváhagyták a módosítást, 
a népszavazási eljárás alkotmányosságának sorozatos vitatása miatt – a hivatkozott tanulmány 2014-es  le-
zárásáig – még nem lépett hatályba. Nolan 2014b, 31–32., 12. lj.

1718 Erről bővebben lásd Nolan 2008, 295.
1719 Ez vonatkozik az ír alkotmány tulajdonhoz való jogra vonatkozó rendelkezésére (40. cikk 3. bekezdés 2. pont), 

valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkére is, amely Írországban 
az Emberi Jogok Európai Egyezményéről szóló 2003-as  törvényen keresztül érvényesül (ECHR Act 2003).
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osztja az alkotmányjogilag védett tulajdon természetét.1720 Ehelyett a szociális biztonsági 
kérdéseket elsődlegesen a szociális jóléti törvényalkotáson keresztül kezelte.

Ehhez hasonlóan ugyan az emberi jogok törvényi védelme – különösen az Emberi 
Jogok Európai Egyezményéről szóló 2003-as  törvény (European Convention on Human 
Rights Act) – a védelem terén olyan elemeket is megenged, mint a megfelelő lakhatáshoz 
való jog,1721 már előre lekorlátozta a szociális jogok által előírt kötelezettségek teljes érvénye-
sülésének hatását,1722 így ez nem játszott különösebb szerepet a válság utáni kontextusban, 
sem a bírósági döntésekben, sem a peres eljárások során.1723

Történelmileg tehát már létezett egyfajta ellenállás a kormányzat részéről, hogy az alap-
vető szociális jogokat kifejezetten „jogi alapon” (rights-based) nyújtsák, tovább redukálva 
ezáltal a szociális jogok terén a „jogalapú” támadások lehetőségét.1724

Ugyan Írország ratifikálta a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi 
egyezségokmányát, az Európai Szociális Chartát és A gyermek jogairól szóló egyezményt 
is, az ezen egyezményekben foglalt jogoknak meglehetősen kevés vagy semmi belső hatá-
suk nincs, tekintettel Írország dualista berendezkedésére, ami alapján ezeket a nemzetközi 
szerződéseket a belső jogba kifejezetten inkorporálni kell ahhoz, hogy a nemzeti bíróságok 
előtt kikényszeríthetőek legyenek. Ez azonban egyetlen emberi jogi ENSZ-egyezmény  
esetében sem történt meg, vagyis ezek a rendelkezések, így a gazdasági és szociális jogok 
sem kényszeríthetőek ki közvetlenül.1725

A válság hatására megszülető szociális intézkedésekkel szemben Írországban meg-
lehetősen kevés jogvita alakult ki, közvetlenül az alkotmány szociális rendelkezéseire 
alapított perről pedig nem is igazán tudni. E kevés ügyek egyikében egy érdekképviselet 
perelt sikertelenül azon az alapon, hogy a hadsereg juttatásainak csökkentésénél be kellett 
volna őket is vonni a döntéshozatalba.1726 A bíróság szerint azonban ilyen történelmi válság-
helyzetben, amikor a kormánynak sürgősen kell cselekednie, nem várható el, hogy bevárja 
minden egyes érdekképviseleti szerv hozzájárulását.1727 A bíróság azzal sem értett egyet, hogy 
a kormánynak az intézkedések meghozatala előtt veszélyhelyzetet kellett volna kihirdetnie.

A McKenzie-ügyben1728 az egészségügyi dolgozók jövedelmét csökkentették 24%-kal, 
ám a bíróság szerint ez nem érinti az alkotmányos tulajdonhoz való jogot, mivel ez a – kö-
vetelés alapjául szolgáló – jogosultság szerződésben található, ám még ha a bíróság el is 
fogadta volna, hogy ez a tulajdon alkotmányos védelme alá tartozik, jelen ügyben akkor 
sem lett volna megállapítható az alkotmányellenesség, lévén, hogy a beavatkozást semmi 
esetre sem lehet „igazságtalannak” tekinteni.1729

Talán a legjelentősebb alkotmányjogi ügy a krízist követően Írországban a Pringle-ügy 
volt,1730 amely eredetileg az európai stabilitási mechanizmusról szóló szerződés (European 

1720 Minister for Social, Community and Family Affairs v. Scanlon [2001] IESC 1, 17.
1721 Lásd erről bővebben Thornton 2009, 159., 168–171.
1722 Nolan 2014b, 32.; lásd még Whyte 2003.
1723 Nolan 2014b, 32.
1724 Nolan 2014b, 32.
1725 Lásd Sumers Jennings v. Furlong [1966] IR 183.; Nolan 2014b, 33.
1726 Nolan 2014b, 36.
1727 Nolan 2014b, 37.
1728 McKenzie v. Minister for Defence & Ors [2010] IEHC 461, 30 November 2010.
1729 Nolan 2014b, 37.
1730 Thomas Pringle v. The Government of Ireland, Ireland and the Attorney General [2012] IESC 47.



239A szociális jogok alkotmányos védelmének joggyakorlata…

Stability Mechanism Treaty, rövidítve: ESM) összhangját vitatta az alkotmánnyal és az uni-
ós joggal, mondván, hogy a szuverenitás korlátozása miatt népszavazásra lenne szükség 
az alkotmány módosításához. Miután a High Court és a Supreme Court is elutasította az in-
dítványát, Pringle végül az EU-jog alapján a szociális jogok védelmére hivatkozott, ám 
az Európai Bíróság (European Court of Justice) ítéletében1731 kimondta, hogy az ESM-nek  
nem tárgya az Alapjogi Charta rendelkezései,1732 vagyis szigorúan lekorlátozta az uniós jog 
alkalmazását az ESM által kezelt válságkezelő alapokra.1733

A szakirodalomban ezzel összefüggésben felmerült, hogy vajon az EU intézményei 
mennyiben kötöttek a Chartához, amikor nem uniós kormányközi megállapodásokat köt-
nek, és mi például a Bizottság felelőssége a Charta vonatkozásában, amikor a fiskális ki-
igazításokat veszi fontolóra.

A Szociális Jogok Európai Bizottsága ugyan határozott álláspontot foglal el a szociá-
lis jogokra kiható megszorító intézkedések terén,1734 2014 elejéig Írországgal szemben még 
nem volt kollektív panaszeljárás folyamatban. Ugyanakkor még egy esetleges elmarasztaló 
döntés esetén is kétséges lenne annak hatékonysága, ugyanis Írország eddig meglehetősen 
elutasító válaszokkal állt a Bizottság korábbi – nem szociális tárgyú – döntéseihez.1735

Mindezekből látható tehát, hogy összességében Írországban a szociális átalakítások-
kal szembeni belföldi és nemzetközi jogi támadások nem voltak sem számottevőek, sem 
eredményesek.

1.4.3. Portugália1736

Az 1976. évi portugál alkotmány a gazdasági, szociális és kulturális jogokat illetően csu-
pán olyan állami kötelezettségeket hozott létre, amelyeknek az előbbiek megvalósulását 
„a gazdasági és társadalmi struktúrák átalakításával és korszerűsítésével” kell elérnie.1737 
Ezenkívül azt is megállapítja, hogy ezeknek a jogoknak a megvalósítását formailag törvény-
hozás útján kell elérni.1738 Az 1982. és az 1989. évi alkotmánymódosítások eredményeként 
a szociális jogok egy része – elsősorban azok, amelyeket szabadság- és nem szolgáltatási 
jogként értelmezhetünk – az alapvető jogokról szóló részbe került.1739

Noha mindhárom dél-európai országban (Olaszországban, Spanyolországban és Por-
tugáliában) felmerült az igény, hogy az alkotmánybíróság mondja ki: az alacsonyabb szintű 
jogszabályok által biztosított szolgáltatások nem csökkenthetőek, erre csupán Portugáliában 

1731 Case C-370/12, Pringle v. Ireland, 27 November 2012). A Pringle-ítéletről bővebben lásd Witte–Beukers 
2013, 805–848.; Van Malleghem 2013,141–168.

1732 Az Alapjogi Charta megalkotásának körülményeiről lásd Móré 2013c, 64–66.
1733 Nolan 2014b, 38.
1734 Nolan 2014b, 39., 74. lj.
1735 Az ír kormány a Bizottságnak egy 2005-ös  megállapítására – miszerint Írország megsértette az Európai 

Szociális Chartát azzal, hogy nem tiltotta meg a gyermekekkel szembeni fizikai bántalmazás minden for-
máját – mindössze annyit reagált, hogy e kérdés „felülvizsgálat alatt” áll. Nolan 2014b, 39., 75. lj.

1736 Ez a szakasz a következő két tanulmány alapulvételével készült: De Brito 2014, 67–77.; valamint  Cisotta–
Gallo 2014, 85–94.

1737 Kardos 1996, 24.
1738 Kardos 1996, 24.
1739 Kardos 1996, 24.
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került sor.1740 A portugál alkotmánybíróság kimondta: „Az állam nem fordulhat vissza, nem 
semmisítheti meg azt, amit már megvalósított.” Az olasz és a spanyol alkotmánybíróság 
ezzel szemben nem állapította meg a szociális visszalépés tilalmát, és ilyen módon széle-
sebb mozgásteret biztosított a szociális törvényhozás számára.1741

Portugáliában a gazdasági válságkezelő program drasztikus változásokat eredményezett 
a jóléti jogosultságok, mint például a lakáshoz, az egészséghez, az oktatáshoz, az élelemhez1742 
és a szociális segélyhez való jogok terén. Ezek a változások a pénzbeli és a természetbeli 
ellátásokat is érintették, kizárva egyes személyi köröket meghatározott szociális ellátások-
ból. Emellett jellemző az állam általános visszavonulása az alkotmányosan védett szociális 
jogok teljesítése terén.1743

A portugál alkotmánybíróság számos döntésében aktivista felfogást képviselt a köz-
alkalmazotti illetmények és nyugdíjak csökkentésének felülvizsgálata (és megsemmisítése) 
során. Ugyanakkor a portugál alkotmánybíróság nem a munkához való jog vagy egyéb 
szociális jogok alapján tiltotta meg a nyugdíjak és munkabérek csökkentéseit – annak elle-
nére, hogy ezeket bőségesen biztosítja a portugál alkotmány –, hanem az alkotmánybíróság 
indokolása az alkotmányjog általános alapelvei felé fordult, úgymint az egyenlőség elve 
(például a privát és a közszféra dolgozói közötti eltérő bánásmód)1744 vagy a jogos váromá-
nyok védelme.1745

A portugál alkotmánybíróság nem kérdőjelezi meg a takarékossági program szük-
ségességét, csak annak tisztességes (fair) alkalmazását a köz- és magánszféra dolgozói 
és nyugdíjasai között. Minden munkavállalónak és nyugdíjasnak közel egyenlő mértékben 
kell viselnie a megszorítások terheit, még akkor is, ha a közszféra dolgozóira és nyugdíja-
saira eső mértékének a tisztességességét az alkotmánybíróság megerősítette. Ez az érvelés 
lehetővé teszi az alkotmánybíróság számára egyrészről az olyan komoly gazdasági és finan-
ciális helyzet elismerését, amelynek során fontos elérni a költségvetési hiánycélokat azért, 
hogy biztosítva legyen az állam financiális fennmaradása,1746 másrészről azt, hogy ezzel 
egyidejűleg alkotmányellenesnek tekintse a költségvetésnek azon rendelkezéseit, amelyeket 
a kormány szükségesnek tart ezeknek a céloknak az eléréséhez. A portugál jogirodalomban 
néha figyelmen kívül hagyják azt, hogy a portugál alkotmánybíróság a megszorító intéz-
kedéseket ténylegesen nem megszorító intézkedésekként semmisítette meg, hanem csak 
a jogegyenlőség elvének sérelme alapján.1747

Egy kivételnek tekinthető az az eset, amikor az alkotmánybíróság egy olyan rendelkezést 
semmisített meg, amely a betegség és munkanélküliség esetére járó szociális juttatásokat 
egy 5%-os  és 6%-os  „hozzájárulássá” (contribution) fokozta le. Az alkotmánybíróság sze-
rint ez nem eredményezte sem a munkavállalók – az alkotmány 59. cikke szerinti – „anyagi 
 segítséghez való jogának”, sem a betegek – az alkotmány 63. cikke szerinti – védelemhez való 

1740 Kardos 1996, 27.
1741 Kardos 1996, 27.
1742 Az élelemhez való jogról lásd bővebben Kovács J. 2011a, 56–70.; Kovács J. M. 2011b, 381.
1743 De Brito 2014, 67.
1744 Lásd a portugál alkotmánybíróság 353/12. sz. döntését. Először még a 396/2011. döntésében a portugál alkot-

mánybíróság úgy foglalt állást, hogy a közkiadásokból fedezett alkalmazottak nincsenek azonos helyzetben 
a többi polgárral, ezért tőlük több áldozat is elvárható, így például az illetményeik csökkentése is.

1745 De Brito 2014, 73.
1746 Lásd Judgment 353/12 CC.
1747 Akrivopoulou 2013, idézi De Brito 2014, 75., 21. lj.
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jogának a sérelmét. Az alkotmánybíróság szerint az alkotmány nem garantál egy konkrét 
mértékű szociális védelmet betegség vagy munkanélküliség esetére. Az alkotmánybíróság 
szerint a betegség és munkanélküliség esetére járó alkotmányos védelem minden történel-
mi időszakban a financiális és anyagi tényezőktől függ, és a törvényhozó feladata, hogy 
meghatározza azokat a helyzeteket, amelyek védelemre szorulnak, és megállapítsa az arra 
vonatkozó szociális jog tartalmát.

Habár a portugál alkotmánybíróság szerint egyes konkrét jogosultságok és váromá-
nyok reverzibilitása önmagában nem vonható ugyan kétségbe, mindig lesz egy limit, még 
gazdasági szükséghelyzetben is, nevezetesen „a megélhetési minimum lényeges magja” 
(vagyis amit már a törvényhozó betegség és munkanélküliség esetére járó juttatásként ha-
tályba léptetett), ezért az ellátások visszavonása a „megfelelő lét” alkotmányos mércéjére 
kihatással lehet.1748 Az alkotmánybíróság ezt a szempontot az arányosság követelménye 
kapcsán értékeli.1749

Miguel Nogueira de Brito kritikája szerint az alkotmánybíróságnak ez az értelmezé-
se megerősíti azt, hogy a testület meglehetősen tartózkodó a megszorító intézkedéseknek 
az alkotmányosan körülbástyázott szociális jogok alapján történő felülvizsgálata során.1750 

A portugál alkotmánybíróság által konstruált „megélhetési minimumhoz való jogot” 
nem az alkotmányos szociális jogokkal összefüggésben mondta ki a testület, hanem köz-
vetlenül az emberi méltóságra alapozva. Gomes Canotilho szerint az alkotmánybíróságnak 
a szociális minimummal kapcsolatos joggyakorlata a szociális jogokat zárójelbe teszi.1751

Portugáliában a szociális reformok felülvizsgálatába bevont alkotmánybíróság előt-
ti támadásokat alapvetően a politika aktorai folytatták. Ez alól egy kivétel a Lisszaboni 
Közigazgatási Bíróság (Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa)1752 egy 2013 júliusi 
döntése, amely felfüggesztette a kormánynak azt a döntését, amely leállította a lisszaboni 
szülészeti kórház bezárását az alkotmány 64. cikkében rögzített, egészségügyi ellátáshoz 
fűződő szociális jog sérelmére hivatkozva. A döntés – de Brito hivatkozott tanulmányának1753 
2014-es  lezárásakor – még nem jogerős, és a tanulmány szerzője azt várja, hogy a Központi 
Közigazgatási Bíróság ezt a döntést felül fogja vizsgálni, tudniillik ez utóbbi bíróság gya-
korlata szerint a kórházak bezárásának felülvizsgálata nem tartozik a bíróságok hatáskörébe 
(lásd például a Supreme Administrative Court 1143/06. döntését).

Az EJEB egy 2013-as  egyesített döntésének1754 alapját az képezte, hogy két portugál 
állampolgár nyugdíját lecsökkentették. A panaszosok állami nyugdíját 14 egyenlő részletre 
osztották, ahogy ez szokás Portugáliában: havonta egy, plusz nyári és karácsonyi pótlék 

1748 De Brito 2014, 75. Drinóczi Tímea ennek kapcsán rámutat arra, hogy ez a portugál alkotmánybírósági gya-
korlat alátámasztja a portugál kutatók által is elismert azon trendet, hogy az alapvető jogok között lényeges 
egység van, és azt az emberi méltósághoz való jog oszthatatlanságának doktrínájával kapcsolják össze. E vé-
leményüket az EU Alapjogi Chartája szabályozására is alapozzák. Drinóczi 2018, 14. Drinóczi e helyütt 
Pereira da Silva és Rendas következő munkájára utal: Pereira da Silva – Rendas 2016, 270.

1749 De Brito 2014, 75.
1750 Egyes szerzők szerint ez a portugál „szociális szuverenitás” megerősítése a jog bíráinak és nem a jog meg-

alkotóinak eszközeivel, ami megváltoztatja a bírósági felülvizsgálat demokratikus legitimációjáról szóló 
vitákat. Ezzel ellentétes álláspontot foglal el Ribeiro 2013, idézi De Brito 2014, 75., 23. lj.

1751 Canotilho 2008, 244., idézi De Brito 2014, 76., 24. lj.
1752 A közigazgatási bíráskodás modelljeiről átfogóan lásd Patyi 2002; Trócsányi 1991, 59–64.
1753 De Brito 2014, 76., 25. lj.
1754 Da Conceição Mateus v. Portugal and Santos Januário v. Portugal, decision of 8 October 2013. 
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júliusban és decemberben. Ez utóbbi támogatásokat 50%-kal  csökkentették, de ez csak 
a júliusi és a decemberi pótlékokat érintette a tervezet szerint a 2012–2014 közötti időre, 
a havi fix összegű nyugdíjuk változatlan maradt. Mindez a nyugdíjuk egyéves összegének 
nagyjából a 10%-nyi csökkentését eredményezte. Az EJEB – szemben a portugál alkotmány-
bírósággal – úgy ítélte meg, hogy a kivételes gazdasági és financiális válságban, amivel 
Portugáliának szembe kell nézni, valamint a nyári és a karácsonyi támogatások csökkenté-
sének korlátozott mértékére és átmeneti jellegére tekintettel, az EJEB szerint a panaszosok 
nem szenvedtek aránytalan és túlzott terhet.

A portugál alkotmánybíróság valamennyi olyan döntését, amely a megszorító intéz-
kedéseket támadta, absztrakt normakontroll keretében hozták meg, amit a portugál alkot-
mány szerint csak a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az ombudsman, a legfőbb ügyész 
és meghatározott számú parlamenti képviselő kezdeményezhet.1755 Ez abból a szempontból 
is érdekes, hogy a portugál alkotmány széles katalógusát tartalmazza a gazdasági, szociális 
és kulturális jogoknak,1756 egyes álláspontok szerint pedig az állam legitimitása szorosan 
kötődik a szociális jogi rendelkezéseihez.1757

Ugyanakkor ez a két tényező – a szociális jogok kiterjedt alkotmányi rendelkezései 
és az állam legitimitásának viszonya a szociális jogokhoz – sem volt képes kialakítani e jo-
gok érvényesítésének kultúráját, és ezáltal csökkenteni a szociális egyenlőtlenségeket.1758

Ennek egyik magyarázata a szociálpolitikai intézkedések „klientelista” (clientelist) mo-
delljének kialakítása,1759 a szociális ellátások jelentős eltérítésével a leginkább rászorulóktól.1760

A portugál alkotmánybíróság a nyugdíjhoz való jogot – amely így kifejezetten nem is 
szerepel az alkotmányban – a tulajdonhoz való jogból és a szociális biztonsághoz való jogból 
vezeti le.1761 A portugál alkotmánybíróság kimondta, hogy mivel a nyugdíjhoz való jog egy 
szociális jog, e jog korlátozásainak meghatározása terén a jogalkotó széles körű mérlegelés-
sel rendelkezik. A jogalkotónak kell megfelelő egyensúlyt találni a nyugdíjasok – eredetileg 
megállapított nyugdíjösszeghez fűződő – érdeke és a közérdek között. Az alkotmánybíróság 
nem vindikált jogot magának arra, hogy meghatározza a pozitív juttatások azon minimális 
tartalmát, amit az államnak kell biztosítania a polgárai számára, vagyis ezeknek a jogok-
nak a magját, amelyek védelme nyilvánvalóan jobban függ az állam erőforrásaitól, mint 
a polgári és politikai jogok.1762

1755 Lásd a portugál alkotmány 278. és 281. cikkeit.
1756 Lásd a portugál alkotmány 63–72. cikkeit.
1757 Pinto 2009, 199–215., idézi De Brito 2014, 77., 26. lj.
1758 Az OECD jelentése alapján mindössze Törökországban és Mexikóban regisztráltak nagyobb jövedelemkü-

lönbségeket. Lásd Growing Unequal: Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, 2008., 
idézi De Brito 2014, 77., 27. lj.

1759 Vesd össze Szilágyi 2015, 31–39.
1760 Ferreira 2005, 12., 18., idézi De Brito 2014, 77., 28. lj.
1761 Portugál alkotmány 62. és 63. cikkei, 72/2002 és 3/2010. döntések.
1762 Cisotta–Gallo 2014, 92.
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1.4.4. Olaszország1763

1.4.4.1. Előzmények – a gazdasági válságot megelőző időszak

Az 1947. évi olasz alkotmány, mivel az emberi méltóságot és a szabadságot, illetve a szo-
lidaritást és az emberi társadalmi létet egyformán fontosnak tekinti, a polgári és politikai 
szabadságot és a gazdasági, szociális és kulturális szolgáltatási jogokat nem választja szét.1764 
Néhány, államcélként megfogalmazott szociális jog esetétől eltekintve szabályozási módju-
kat, illetve rangjukat és súlyukat illetően alig van különbség a polgári és politikai, illetve 
a gazdasági, szociális és kulturális jogok között.1765

Annak ellenére, hogy az olasz alkotmány szép számmal sorol fel jogokat, és ezen belül 
szociális jogokat, az olasz alkotmánybíróság (Corte Costituzionale) szerint ez a lista ko-
rántsem teljes.1766 A testület elismer még egyéb alapvető szociális jogokat, így a megfelelő 
lakáshoz való jogot,1767 vagy az egészséges környezethez való jogot.1768 A hetvenes években 
a testület ilyen jellegű jognak minősítette a „család mint a házasságon alapuló természetes 
közösség” jogait,1769 az egészséghez való jogot,1770 valamint különösen a szociális bizton-
sághoz való jogot.1771 Az alkotmánybíróság a szociális jogokat általában szélesen értelmezi, 
így például az egészség védelme körébe sorolta a szexuális identitáshoz való jogot, amelyet 
a mentális és pszichikai integritáshoz való jog részének tekint.1772 Az alkotmánybíróság 
egyébként is jelentős szerepet játszik általában az alapjogok minősítésében, és ezen belül 
a szociális jogok értékelésében, döntéseivel alapvetően befolyásolta a szociális jogok jogi 
természetének alakulását.1773 Míg korábban a testület – hasonlóan több ország alkotmány-
bírósági gyakorlatához – az úgynevezett önkényességi tesztet alkalmazta (manifesta irrazio-
nalità), ebből a szempontból kiemelkedő az alkotmánybíróság egy még 1982-ből  származó 
döntése, amelyben a testület pontosan kifejtette a szociális jogok megítélésével kapcsolatos 
döntéseinek alapelveit.1774 A nyolcvanas években kialakított új vizsgálati módszer alapja 
az észszerűségi teszt (ragionevolezza).1775 Ez a teszt eredetileg az alkotmány 3. cikkelyének 
(1) bekezdésére épült, amely az egyenlő bánásmód általános alkotmányos követelményét 

1763 Ez a szakasz a következő tanulmány alapján készült: Tega 2014.
1764 Kardos 1996, 24.
1765 Kardos 1996, 24.
1766 Kiss Gy. 2010, 107.
1767 Lásd erről Sciarra 1998, valamint lásd a Corte Costituzionale 404/1988 számú ügyét. Kiss Gy. 2010, 107.
1768 Lásd Matscher 1991, 330–332. Lásd ezzel összefüggésben a Corte Costituzionale 49/1987; 217/1988, vala-

mint a 252/1985 számú ügyét. Kiss Gy. 2010, 107.
1769 Az alkotmány 29. cikkely (1) bekezdése alapján Corte Costituzionale 181/1976; 258/1982. Polakiewicz 1994, 

354.; Kiss Gy. 2010, 107.
1770 Az alkotmány 32. cikkely (1) bekezdése alapján Corte Costituzionale 88/1979; 184/1986; 992/1988.  Polakiewicz 

1994, 354.; Kiss Gy. 2010, 107.
1771 Az alkotmány 38. cikkelye alapján Corte Costituzionale 497/1988. Polakiewicz 1994, 354.; Kiss Gy. 2010, 

107.
1772 Matscher 1991, 330–337.; Kiss Gy. 2010, 107.
1773 Az alkotmánybíróság gyakorlatának és módszertanának elemzését lásd Bin 1992, 107.
1774 Lásd a Corte Costituzionale 180/1982. számú ügyét. Kiss Gy. 2010, 107.
1775 Kiss Gy. 2010, 107.
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fogalmazza meg, és azt a célt szolgálta, hogy a diszkriminációnak nem minősülő megkü-
lönböztetések észszerűségi alapjait kimutassa.1776

A kialakított teszt egyes fázisai az alábbiak. Az elsődleges szempont az állam szol-
gáltatási, pontosabban közszolgálati feladatainak, illetve a szociális jogok viszonyának 
meghatározása az állami feladatokhoz, illetve kötelességekhez. Ez egyben az alkotmányban 
rögzített jogok hierarchiáját is tekintetbe veszi, a fokozatosság elve alapján. Másodlagos 
szempont a döntések kialakításánál az állami költségvetésből adódó korlátozások relevanciá-
jának mérlegelése. Végezetül harmadikként azt kell mérlegelni, hogy egyáltalán elvárható-e 
a jogalkotótól a jogszabályalkotás, amennyiben a jogok realizálásához szükséges kiadások 
eleve kétségessé teszik a jogszabályok végrehajthatóságát.1777 Ez utóbbi ismérv egyben 
az észszerűségi teszt rugalmas alkalmazását is jelenti.1778 Az alkotmánybíróság tesztje sokat 
elárul a szociális jogok alapjogi minősítéséről, valamint a szociális jogok és az alanyi jogok 
kapcsolódási pontjairól.1779 Mindezek történeti fejlődési folyamatukban értékelhetőek.1780 
A nyolcvanas évek elején megfigyelhető volt a szociális jogok viszonylagos gyengülése, 
és nem egy olyan jogszabály született, amelyben a szociális jogok lex imperfectaként jelentek 
meg.1781 Érvényesítésük esetenként a konkrét normától függött, amely viszont nem minden 
esetben állt rendelkezésre.1782 Idővel bebizonyosodott, hogy amennyiben a szociális jogokat 
kizárólag egyéni jogként fogják fel – hasonlóan az eredeti szabadságjogokhoz –, a szociális 
jogok univerzalitása nem lehet biztosított, és így valóban veszélyben forog realizálhatósá-
guk is.1783 Ebből két következtetés levonása kínálkozott.1784 Egyrészről olyan rendszert kellett 
kialakítani, amelyben a szociális jogok egyértelműen állami cselekvési kötelezettséghez kö-
töttek, másrészről érzékeltetni kellett, hogy a szociális jogok amennyire kötődnek az egyes 
egyénhez, olyannyira tartoznak egy adott közösséghez is.1785 Ennek az lett a következménye, 
hogy az alkotmánybíróság a szociális jogok érvényesíthetősége értelmében szigorú értel-
mezést vezetett be.1786 Számos esetben minősített alkotmányellenesnek bizonyos normákat, 
mintegy kényszerítve a jogalkotót olyan szabályok megalkotására, amelyek valamilyen 
szintű cselekvést kívántak meg az államtól, illetve amelyben az egyén nem veszíthet el 
bizonyos jogokat.1787

A kilencvenes évek első felében az olasz alkotmánybíróság aktivista döntései komo-
lyan megterhelték Olaszország költségvetését.1788 Giovanni Bognetti az olasz alkotmány-
bíróság példáján mutatja be, hogy az egyik veszély, ha az eredetileg programnormáknak 

1776 Kiss Gy. 2010, 107.
1777 Bongiovanni 1999, 4.; Kiss Gy. 2010, 107.
1778 Polakiewicz 1994, 363.; Kiss Gy. 2010, 107.
1779 Kiss Gy. 2010, 107.
1780 Kiss Gy. 2010, 107–108.
1781 Kiss Gy. 2010, 108.
1782 Bongiovanni megjegyzi, hogy ebben az időben ugyanaz a vita folyt az olasz irodalomban a jogállam és a szo-

ciális állam viszonyáról, mint a német jogirodalomban. Bongiovanni 1999, 5. Lásd erről bővebben Santi 
1988. Hivatkozik rá Bongiovanni 1999; Kiss Gy. 2010, 108.

1783 Kiss Gy. 2010, 108.
1784 Kiss Gy. 2010, 108.
1785 Kiss Gy. 2010, 108.
1786 Kiss Gy. 2010, 108.
1787 Kiss Gy. 2010, 108.
1788 Kardos 2003e, 40.
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szánt szociális jogokat a felülvizsgálatot végző bírói testület egyéni joggá értelmezi át.1789 
Így erre a következtetésre jutottak az egészséghez való jog kapcsán, amelynek a legfontosabb 
gyakorlati következménye az, hogy az államnak ebből a jogból eredő védelmi kötelezett-
ségének megsértése esetén „biológiai kár” érvényesíthető a polgári törvénykönyv tiltott 
magatartásra vonatkozó rendelkezése alapján! 1790 Bognetti másik példája az egyenlőség 
követelményének szerinte agresszív és indokolatlan alkalmazása az egyes juttatásoknak 
újabb és újabb társadalmi csoportokra történő kiterjesztése érdekében.1791 A program-
jellegű normák átalakítása egyénileg érvényesíthető jogokká – hacsak a szövegezés azt 
lehetővé nem teszi – az alkotmányozó akarat vindikálását jelenti, amelyet a kellőképpen 
nem világos alkotmányi szövegezés tehet lehetővé.1792 Ugyanakkor a szociális jogok relatív 
normatív természete, amely a jog nyelvén fejezi ki a gazdasági korlátokat, nem egyértelmű 
megfogalmazás esetén is indokolhatja a bírói önkorlátozást.1793 Ez azonban, legalábbis meg-
ítélésem szerint, nem szabad, hogy az adott szociális jog tartalmának megfelelően bizonyos 
minőségi követelményeknek a törvényhozás elé tűzése lehetőségét is elvonja.1794 Az egyik 
ilyen minőségi követelmény, amely egyúttal általános emberi jog is, az egyenlőség, amelyet 
az alkotmányos felülvizsgálat érvényesíthet.1795 Nem mindegy azonban, hogy az miként is 
történik valójában.1796 Amint Bognetti rámutat, az olasz alkotmánybíróság ugyanis nem csu-
pán az egyes társadalmi csoportok közötti különbségtételt nyilvánította alkotmányellenessé, 
de a juttatást egyúttal ki is terjesztette a törvényhozás által nem kedvezményezettekre!1797 
Ez, a törvényhozás hatáskörének elvonása, azonban az adott kérdést illetően egyáltalán 
nem szükségszerű, a felülvizsgálat hatása a kabát újragombolása is lehet, és nem feltétlenül 
újabb gombok rávarrása.1798

Az olasz alkotmánybíróság a gazdasági, szociális és kulturális szolgáltatási jogok ér-
vényesülésének ellenőrzésére egy három szemponton alapuló módszert dolgozott ki:

• ellenőrizni kell a végrehajtásra irányuló állami kötelezettség teljesítésének fokoza-
tosan előrehaladó jellegét;

• tekintettel kell lenni az államháztartás anyagi lehetőségeinek korlátozott voltára;
• érvényesíteni kell a ragionevolezzát.1799

A ragionevolezza összefoglaló név, amely több, különböző vizsgálati kritériumot jelöl. 
Idetartozik – többek között – a jogbiztonság érvényesülésével összhangban álló eljárás kö-
vetelményének érvényesítése, a jogszabály nemkívánatos mellékhatásainak vizsgálata – itt 
olyan hatások számbavételéről van szó, amelyek együttesen megkérdőjelezhetik egy adott 

1789 Kardos 2003e, 40.
1790 Kardos 2003e, 40–41.
1791 Bognetti 1995, 93–94., idézi Kardos 2003e, 41., 44. lj.
1792 Kardos 2003e, 41.
1793 Kardos 2003e, 41.
1794 Kardos 2003e, 41.
1795 Kardos 2003e, 41.
1796 Kardos 2003e, 41.
1797 Bognetti 1995, 93–94., idézi Kardos 2003e, 41., 45. lj.
1798 Kardos 2003e, 41.
1799 Kardos 1996, 26.
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jogszabály elfogadhatóságát –, és annak az elemzése, hogy vajon a megtett intézkedés meg-
felelő volt-e a jogszabály céljával összevetve.1800

Az eljárási-jogbiztonsági szempontok alkalmazását illetően az olasz alkotmánybíróság 
szigorú mércét alkalmaz.1801 Így például kifogást emelt amiatt, hogy az özvegyinyugdíj-igény 
bejelentésére és érvényesítésére megadott rövid határidőt a halál időpontjától számítják, 
és nem attól az időponttól, amikor a jogosult tudomásul veszi.1802 Egy másik döntésében 
alkotmányellenesnek minősítette, hogy a törvényi úton létrehozott betegbiztosítás kereté-
ben az orvosi lelet, illetve bizonyítvány benyújtására mindössze két nap állt rendelkezésre, 
amelynek elmulasztása jogvesztő jellegű volt.1803

A jogszabály céljával való megfelelés vizsgálatát illetően az olasz alkotmánybíróság 
gyakorlata – különösen a társadalombiztosítás és nyugdíjjogosultság területén – fokozatosan 
szigorodott.1804 A múltban megfelelőnek tekintett minden olyan intézkedést, amely a jog-
szabály céljához képest nem volt „nyilvánvalóan észszerűtlen”.1805 A kilencvenes években 
már csupán azokat az intézkedéseket tekinti megfelelőnek, amelyek esetében „észszerű 
arányosság” áll fenn a közvetett cél és a megtett konkrét intézkedés között (ragionevole 
bilanciamento).1806 Így 1989-ben  és 1990-ben  az olasz alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 
minősítette azokat a jogszabályokat, amelyek a törvényes nyugdíjak csökkentését célozták 
a vállalkozói tevékenységüket a nyugdíjkorhatár elérését követően is folytató ügyvédek, 
mérnökök és építészek esetében.1807 A jogalkotó célja az volt, hogy az érintett személyeket 
visszatartsa a további munkától, és így biztosítsa a pályakezdők elhelyezkedését.1808 Az olasz 
alkotmánybíróság megállapította, hogy a cél és az elérésére alkalmazott intézkedések között 
csupán akkor lenne összhang, ha a nyugdíj önmagában is méltó életet tenne lehetővé, illetve 
ha az érintett területeken nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó igény változatlan lenne.1809

1.4.4.2. A gazdasági válság által előidézett intézményi és alkotmányossági  
változások

Olaszországban a gazdasági válság által előidézett mélyreható intézményi és alkotmá-
nyossági események nem törték át az alkotmányos legalitást sem a demokratikus eljárás 
és a politikai rendszer, sem a jóléti jogok garanciái tekintetében, még ha ezeket a jogokat 
bizonyos mértékig egyensúlyba kellett is hozni a kiadások sürgető csökkentésével. Olasz-
országban – némiképp hasonlóan Görögországhoz vagy Portugáliához – a gazdasági válság 
együtt járt a politikai válsággal, a végrehajtó hatalom úgy tűnt, hogy a legitimitását inkább 
a szükséghelyzetből, mintsem a normális demokratikus eljárásokból nyerte.1810

1800 Kardos 1996, 26.
1801 Kardos 1996, 26.
1802 Kardos 1996, 26.
1803 Kardos 1996, 26.
1804 Kardos 1996, 26.
1805 Kardos 1996, 26.
1806 Kardos 1996, 26.
1807 Kardos 1996, 26.
1808 Kardos 1996, 26.
1809 Kardos 1996, 26.
1810 Tega 2014, 52.
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A kiegyensúlyozott költségvetés elvének bevezetése Olaszországban 2012-ben  együtt 
járt egy gyors alkotmánymódosítással, amely a politika autonómiája, a demokratikus döntés-
hozatali mechanizmus és az alapvető jogok teljes tisztelete jegyében folyt le. Az 1/2012. tör-
vény szerinti módosítás – amely 2014. január 1-jén  lépett hatályba – eredményeként az olasz 
alkotmány új 81. cikke – egyebek között – az államnak (a bevételek és a kiadások közötti) 
kiegyensúlyozott költségvetés megteremtését írja elő.

Ezt az alkotmányreformot az olasz szakirodalom egy része hevesen kritizálta annak 
gyorsasága miatt,1811 mások hivatkoztak a német Bundesverfassungsgericht 2012. szeptem-
ber 12-i  döntésére,1812 amely megerősítette, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés inkább 
egy fenntartandó érték, mintsem hogy kedvezőtlen lenne a demokráciára.1813 Megint má-
sok azzal érveltek, hogy ez a reform nem is lett volna szükséges, mivel a kiegyensúlyozott 
költségvetés már az EU jogában is megjelenik, amely a nemzeti jog felett áll.1814

A válságkezelés jegyében született szociális reformokat, különösen a Monti-kormány 
idején, meglehetősen gyors beavatkozások jellemezték, és legnagyobb részüket rendeleti 
úton vezették be (az Európai Központi Bank levelében javasoltak szerint1815), meglehetősen 
pátoszos hangvételű elnevezésekkel.1816 Ezeket a rendeleteket aztán többségében az olasz 
parlament is törvénybe iktatta (több kiigazítással).

Az olasz alkotmánybíróság általánosságban úgy ítélte meg, hogy a közkiadások szigorú 
csökkentése még mindig összhangban van az olasz alkotmány által tervezett jóléti modellel. 
Az olasz alkotmányba foglalt szociális jogok garanciái a törvényhozó által rendelkezésre 
bocsátott financiális forrásoktól függnek.1817

Az olasz alkotmánybíróság már a válságot megelőző időben is egy úgynevezett ki-
egyensúlyozó tesztet (balancing test, bilanciamento) alkalmazott a szociális jogok és a ren-
delkezésre álló erőforrások tekintetében, fenntartva a törvényhozó diszkrecionális jogkörét 
a közforrások szétosztására.1818 Az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartotta azt 
a rendelkezést, amely a „lényegi magját” sérti az alkotmányjogi jogosultságnak az egész-
ségüggyel kapcsolatban,1819 illetve a szociális biztonsággal összefüggésben.1820 Ez utóbbiban 
az alkotmánybíróság egy megszorító intézkedést a költségvetési nehézségekre hivatkozással 
fogadott el igazolhatónak.

1811 Lásd például Luciani 2013a, 3., idézi Tega 2014, 53.
1812 2 BvR 1390/12.
1813 Morrone 2014, 79., idézi Tega 2014, 53.
1814 Tosato 2013, idézi Tega 2014, 53. Ehhez a magunk részéről azt tennénk hozzá, hogy az EU-jog elsődleges-

sége a belső jog tekintetében nem feltétlenül áll fenn az alkotmány vonatkozásában, e téren már régóta vita 
zajlik mind a jogirodalomban, mind az egyes országok gyakorlatában, így Tosatónak ez az érve csak abban 
az esetben kaphat helyt, amennyiben az EU-jog szupremáciáját a nemzeti alkotmányok felett is feltétlenül 
elfogadjuk. Ellenkező esetben a kiegyensúlyozott költségvetés uniós jogi követelménye nem szolgálhat érv-
ként egy alkotmányban rögzített jog korlátozásához.

1815 Lásd Tega 2014, 51–52.
1816 Lásd például ’Save Italy’, 201/2011. rendelet, amely – a legtöbb rendelethez hasonlóan – hosszú távú és át-

meneti intézkedéseket is tartalmazott. A ’Save Italy’ konkrétan nyugdíjreformot is tartalmazott, valamint 
egy kétéves moratóriumot a legtöbb nyugdíjtípus inflációkövetésére vonatkozóan. Tega 2014, 53.

1817 Baldassarre 1997, idézi Tega 2014, 54.
1818 455/1990. sz. döntés.
1819 Lásd például 304/1994. sz. döntés.
1820 99 és 390/1995. sz. döntés.
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A közszféra kiadásainak megnyirbálását alkotmányjogi alapon a tisztességes eljárás-
hoz való jog alapján is próbálták megtámadni, és az olasz alkotmánybíróság előtt a bírói 
függetlenség mint a tisztességes eljárás része sikeres hivatkozási alapnak bizonyult az igaz-
ságszolgáltatás kiadásainak csökkentésével szemben.1821

A szerzett jogok védelme is komoly aggályokat vetett fel különösen akkor, amikor 
a szociális biztonság terén hosszabb ideje élvezett jogosultságokról volt szó: a megszorító 
intézkedések legitimitását az a gazdasági szükségszerűség igazolta, hogy kiküszöböljék 
az egyenlőtlen bánásmódot a dolgozók között.1822

Az olasz alkotmánybíróság már a korábbi időkben kidolgozott egy olyanfajta döntést, 
amit úgy neveznek, hogy additiva di principio (olyan döntés, ami egy új alapelvet ad a jog-
rendszerhez), annak érdekében, hogy garantálja a szociális jogok érvényesíthetőségét, amit 
a törvényhozó „elfelejtett”. Ez a fajta döntés egy próbálkozás az olasz alkotmánybíróság 
részéről arra, hogy egyfajta szövetséget hozzon létre közte és a rendes bíróságok bírái kö-
zött. Az olasz alkotmánybíróság egy olyan általános alapelvet fogalmaz meg ennek kere-
tében, amit a rendes bíróságok bírái jogosultak alkalmazni a folyamatban lévő ügyekben, 
még mielőtt a jogalkotó beavatkozna, hogy kitöltse a joghézagot, és megalkossa azokat 
a jogszabályokat, amelyek megfelelnek ennek az alapelvnek. Ez azért különösen indokolt, 
mert nincs garancia arra, hogy a jogalkotó azonnal reagálni fog. Újabban azonban az olasz 
Alkotmánybíróság majdnem teljesen elhagyta ezeket a döntéseket, főleg a jogalkotó be-
avatkozásának hiánya miatt, továbbá azért, mert ezeket az absztrakt alapelveket sokszor 
bonyolult alkalmazni a konkrét ügyek megoldásához.

A 70-es  években, amikor költségvetési problémák miatt a közkiadásokat le kellett 
faragni, egyfajta kulturális harc indult a jóléti állam redukálására. Ez egy vitás időszak 
volt a „jóléti állam költségeiről”, valamint a polgárok jogai és kötelezettségei közötti kap-
csolatról.1823 Ebben a kulturális közegben az olasz jogirodalom egy része a szociális jogok 
különféle rendszerein keresztül bizonygatta, hogy ezek a jogok – szemben a klasszikus pol-
gári jogokkal – „pénzbe kerülnek”, és ezért „feltételesnek” kell tekinteni őket a gazdasági 
erőforrások rendelkezésre állásától függően. A jogok úgynevezett „financiális fedezetének” 
problémaköre a jogirodalomban olyan spekulációkat idézett elő, hogy vajon a közkiadások 
megfelelő fedezete megteremtésének alkotmányos kötelezettsége ugyanúgy vonatkozik-e 
az olyan „költséges” döntésekre is, amelyekben az alkotmánybíróság szociális jogokat ismer el.

1990-től  az olasz alkotmánybíróság kevésbé szigorú kontrollt gyakorol a kiadások csök-
kentésével kapcsolatos törvényhozás felett. Ezt az utat követve, az olasz alkotmánybíróság 
joggyakorlata jóváhagyta a jóléti kiadások jelentős csökkentését, az alkotmányos jogok 
lényeges magja (nucleo essenziale) védelmének tiszteletével (egészen a 304/1994. döntéstől 
kezdve). A lényeges mag elméletét az egészséghez való joggal összefüggésben dolgozta ki 
az olasz alkotmánybíróság,1824 főként azért, mert ez a jog maga után vonja mindenki számára 
a sürgős és halaszthatatlan egészségügyi ellátást, beleértve az irreguláris migránsokat is.

Az olasz alkotmánybíróság a lényeges mag elmélete mellett alkalmaz egy olyan elvi 
tételt is, hogy a kiadások csökkentésének modus operandija nem eredményezheti a nyilván-

1821 Kilpatrick – De Witte 2014a, 6.
1822 349/1985. sz. döntés, hivatkozik rá Tega 2014, 54.
1823 Luciani 2013b, idézi Tega 2014, 55.
1824 Lásd Minni–Morrone 2013, idézi Tega 2014, 55.
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való megsértését az észszerű kritériumoknak.1825 Később az olyan kifejezések, mint a „fel-
tételes jogok” (455/1990. döntés), „az onerózus reformok fokozatossága”, „a rendelkezésre 
álló erőforrások szűkössége”, „a financiális egyensúly értéke” az olasz alkotmánybíróság 
gyakorlatának kulcsszavaivá váltak.

Az olasz alkotmánybíróság gyakorlata elfogadja, hogy a gazdasági élet kritikus pont-
jainál, amikor égető szükségszerűség mutatkozik a költségvetési egyensúly helyreállítására, 
jelentős áldozatok is elvárhatóak, amennyiben azok megfelelnek az egyenlőség és az ész-
szerűség követelményeinek, feltéve, hogy ezek kivételesek, átmenetiek és nem önkényesek 
(vagyis észszerűen oszlanak el a különböző kategóriák között) és az elérni kívánt célokkal 
konzisztensek.1826

Az olasz alkotmánybíróság azonban hangsúlyozta, hogy a megszorító intézkedések 
önmagában nem igazolhatóak a salus rei publicae (vagyis a köztársaság üdve) nevében, 
és ezek az átmeneti korlátozások – amelyek a válság időszakában alkotmányosan igazolha-
tóak – sosem válhatnak permanens korlátozásokká (Dec. no. 193/2012).1827

Az olasz alkotmánybíróság mind ez idáig nem került olyan helyzetbe, hogy olyan szigorú 
intézkedéseket vizsgáljon felül, mint Portugáliában. A portugál Constitutional Tribunal-
nak újra meg kellett erősítenie az alapvető jogok lényeges magvát a megszorító politikával 
szemben (lásd a 2012. július 5-i  döntést, amelyben 3 évre felfüggesztették a köztisztviselők 
nyári és év végi jutalmát.)

Ugyanakkor az olasz alkotmánybíróság 2012–2013-as  döntéseiben a gazdasági válság 
során nagyon óvatos és néha nem egyértelmű álláspontot foglalt el: egyrészt megerősítette, 
hogy az alkotmányos elveket meg kell tartani, és az olyan értékek, mint az egyenlőség vagy 
a szolidaritás, nem hajolhatnak meg a gazdasági tényezők előtt, hanem észszerű egyensúlyt 
kell köztük teremteni. Az Alkotmánybíróság – ahogy tette ezt a korábbi válságok idején 
(lásd például 1992-ben) – ezeket a kérdéseket alapos megfigyelés alatt tartotta, és alaposan, 
esetről esetre megvizsgált minden takarékossági intézkedést, figyelembe véve azok egyedi 
tulajdonságait és hatásait. A gazdasági hatékonyság szempontjai tehát az olasz alkotmány-
bíróság esetjogában nem mindig dominálnak más szempontokkal szemben, ez mindig csak 
esetről esetre dönthető el. A gazdasági válság tehát nem lehet az egyetlen figyelembe veendő 
tényező. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a szociális jogokat túlságosan a törvényhozóra 
bízza az olasz alkotmánybíróság, és az általa végzett alkotmányossági felülvizsgálat túl 
enyhének mutatkozik. Erre az a válasz szokott születni, hogy az alkotmánybíróságnak nem 
feladata a jogalkotás. Diletta Tega szerint nemcsak az olasz alkotmánybíróságnak, de a leg-
több európai alkotmánybíróságnak sincs alternatívája, mivel nincs még kialakult esetjoga 
a szociális jogok kezelésére válsághelyzetben, ezért a bíróságok ítélkezése nem kiszámítható. 
Tega szerint az olasz alkotmánybíróság gyakorlatában megfigyelhető a „szükségállapot” 
lappangó, hallgatólagos, véletlenszerű alkalmazásának egy „halvány fénycsóvája”.1828

Meglepőnek tűnhet, hogy a szociális jogok megvalósítása nemzeti szinten olyan kon-
textusba helyeződik, amelyben a jogalkotó rendkívül gyors, konfliktusos és zavaros módon 
dönt a megszorításokról, az alkotmánybíróságtól pedig elvárják, hogy néhány hónap alatt 

1825 Lásd például Salazar 2000; Salazar 2013; Pezzini 2001; Benvenuti 2012, 219., idézi Tega 2014, 55.
1826 Tega 2014, 55.
1827 Tega 2014, 56.
1828 „in the current jurisprudence of the Italian Court one may see the glimpse of a latent, implicit and random 

use of the ‘state of emergency’.” Tega 2014, 57.
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döntsön ezekről az ügyekről, és ezáltal olyan szerepet játsszon, amire a törvényhozó nem 
volt képes.1829

Ugyanakkor az olasz államadósság elviselhetetlen szintjének következményeként 
a gazdasági válság kihatással van a szociális jogok garanciáira oly módon, hogy az már 
elviselhetetlenné válhat, ha hosszabb ideig elhúzódik.1830

1.4.5. Spanyolország1831

Az 1978. évi spanyol alkotmány a gazdasági, szociális és kulturális jogok túlnyomó több-
ségét államcélként, „A szociális és a gazdaságpolitika alapelvei”-ként fogalmazza meg.1832 
Ezek az alapelvek a jogalkotást, a bírói gyakorlatot és a közhatalom működését vezérlik.1833 
Az alkotmány harmadik fejezetébe foglalt alapelvek csupán az azokra vonatkozó törvé-
nyek alapján válhatnak bírói eljárás tárgyává akkor, ha a jogalkotó kifejezetten szabályozta 
az egyéni igényeket, azok tartalmát és feltételeit.1834

A spanyol kormányzat az euróválságot követően az indokoltnál szélesebb mozgástérrel 
számolt a szociális jogok átalakítása terén,1835 ráadásul a kormány sikeres erőfeszítéseket is 
tett a szociális párbeszéd és a politikai tiltakozások megfékezésére. Mivel így a társadal-
mi csoportok és a politikai kisebbségek ki lettek rekesztve a szociális reformokból, nem 
meglepő, hogy a főbb reformokat meg is támadták az alkotmánybíróság és a közigazgatási 
bíróság előtt. Ugyanakkor a spanyol jogrendszer nem biztosít lehetőséget a szociális jogok 
iránti igények bíróság előtti érvényesítésére.

Az alkotmánybíróság tekintetében a recurso de amparo (egyéni panasz az alapvető 
jogok megsértése esetén) az oktatáshoz való jog kivételével nem biztosít egyetlen szociális 
jogot sem.1836 Emellett törvényhozási aktus nem is lehet tárgya a recurso de amparónak, azt 
csak meghatározott szervek indítványozhatják (így a kormányfő, 50 képviselő, 50 szenátor, 
a regionális kormányok, a regionális parlamentek és a nemzeti ombudsman). A megszorító 
intézkedésekkel szembeni indítványok oroszlánrészét a regionális kormányok és a képviselő-
ház (Congreso de los Diputados) szocialista párti tagjai nyújtották be. Emellett a kormányfő 
is több regionális aktussal szemben kezdeményezett vizsgálatot.

Tekintettel arra, hogy Spanyolországban magánszemélyek közvetlenül nem nyújthat-
nak be alkotmányjogi panaszt normatív aktusokkal szemben, az ombudsmanok szerepe 

1829 Tega 2014, 57.
1830 Olaszországban a jóléti alapra fordított források – amelyeket a régiók között osztanak el, hogy kiegészítsék 

a jóléti szolgáltatásaikat – a 2008-as  656,4 millióról 2012-re  10,8 millióra csökkentek. Tega 2014, 58.
1831 Ez a szakasz a következő két tanulmány alapján született: González Pascual 2014 és Sánchez 2014.
1832 Kardos 1996, 24.
1833 Kardos 1996, 24.
1834 Kardos 1996, 24.
1835 „the Spanish executive counted on a wider-than-considered margin for the re-configuration of social rights 

in the aftermath of the eurocrisis.” Sánchez 2014, 114.
1836 Drinóczi Tímea utal arra, hogy a spanyolhoz hasonló a helyzet Hollandiában is, ahol nincsen alkotmánybírás-

kodás, és az alkotmányban rögzített szociális jogok nem minősülnek alanyi jognak, csak állami kötelezettséget 
fogalmaznak meg, viszont a nemzetközi emberi jogi védelem itt is segítséget nyújt annyiban, amennyiben 
adott nemzetközi eszköz közvetlenül alkalmazható/önvégrehajtó a belső jogban. Drinóczi 2018, 15.
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felértékelődött: 2012-ben  több mint kétszázezer indítvány érkezett a nemzeti ombudsmanhoz 
az iránt, hogy forduljon alkotmányjogi panasszal az alkotmánybírósághoz.1837

Ugyan a spanyol alkotmány széleskörűen elismeri a jóléti jogosultságokat, de az 53. cikk 
3. bekezdés szerint a legtöbbjük törvény alapján biztosított, így ezek bíróság általi felül-
vizsgálhatósága erősen vitatott. A spanyol alkotmánybíróság ráadásul nem kapcsolja össze 
ezeket más jogokkal. A regionális kormányok az egészségügyi ellátások visszaszorítása 
során gyakran hivatkoznak a 135. cikkben szereplő „aranyszabályra”, amely szerint Spa-
nyolország nem teheti ki magát olyan strukturális deficitnek, ami nagyobb, mint az EU 
által megengedett.1838

Spanyolországban a lakáspiac jól illusztrálja a pénzügyi szektor kivételesen kedvező 
kezelését a sérülékeny magánszemélyek rovására.1839 A spanyol törvényhozás az Európai 
Bíróság beavatkozásáig lehetővé tette a visszaélésszerű kikötések jelzálogszerződésekbe 
foglalását, kombinálva mindezt a bíróságok azon hatáskörének hiányával, hogy ideiglenes 
intézkedéseket foganatosítsanak kilakoltatások esetében.

Mikor a spanyol legfelsőbb bíróság az alkotmánybíróság véleményét kérte a spanyol 
jelzálogjogi szabályozás alkotmányosságáról, az alkotmánybíróság nyilvánvalóan mega-
lapozatlannak tartotta, és megvádolta a legfelsőbb bíróságot, hogy az megpróbálja meg-
kérdőjelezni a hatályos jogrendszert egy másik, hipotetikus jogrendszer referenciaként való 
alkalmazásával.1840 A spanyol alkotmánybíróság szűkszavúan döntött az ügyről a jelzálog-
ingatlan-árverések hagyományos elsőbbsége alapján, ami egészen 1872-ig  nyúlik vissza.

Pedig ebben az esetben Leticia Díez Sánchez szerint a lakáshoz való jog kimondása 
esetén nem is lett volna szükség közvetlen állami kiadásra a spanyol kormány részéről, 
csupán a szerződő felek közötti arányos tehermegosztásra, mindkét fél saját szerződéses 
erejének megfelelően. Ez azonban felvet egy további elméleti alapkérdést, hogy tudniillik 
mennyiben érvényesülhetnek – ha egyáltalán – az alapvető jogok a szerződő felek közötti 
magánjogi jogviszonyokban.1841 Ezzel a dogmatikai problémával a magyar Alkotmány-
bíróság is szembesült a devizahitel-szerződésekkel kapcsolatban hozott 8/2014. (III. 20.) 
AB határozatában.1842

Sánchez rámutat arra, hogy a szociális igazságosságnak a pénzügyi szektor és a jel-
zálogadós közötti felelősségben kell kifejezésre jutnia, ám ezt a spanyol alkotmánybíróság 
elmulasztotta, csupán arra alapozta döntését, hogy „egy jelzálogszerződés aláírásakor 

1837 Csak viszonyításképpen: 2011-ben  mindössze 2455 ilyen kérelem érkezett az ombudsmanhoz. González 
Pascual 2014, 98.

1838 González Pascual 2014, 99–100.
1839 Sánchez 2014, 116.
1840 113/2011. sz. döntés.
1841 Az alapjogok magánszemélyek közötti, „horizontális” vagy „harmadik irányú hatása” (Drittwirkung) 

az 1950-es  évektől kezdve jelent meg elsősorban Németországban és az Egyesült Államokban. Ennek negatív 
következményeire mutat rá Pokol Béla több tanulmányában is. Lásd Pokol 2003, 73.; Pokol 2008, 162–165. 
Újabban e kérdésről átfogóan lásd Kiss Gy. 2010; Gárdos-Orosz 2011; Téglási 2015b, 148–157.

1842 Indokolás [56]–[64]. A 8/2014. (III. 20.) AB határozat bővebb elemzését lásd Drinóczi 2014, 3–12.; a 8/2014. 
(III. 20.) AB határozat, valamint az Alkotmánybíróság devizahitelezéssel kapcsolatos további határozatainak 
ismertetését (2014-ig) lásd Téglási 2015a, 315–334.
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 elfogadásra kerül egy időlegesen csökkentett védelem, ezért nem helytálló az ingatlanár-
verés felfüggesztése”.1843

Végül az EJEB volt az, amelyik elrendelte a kilakoltatások felfüggesztését azokban 
a családokban, ahol kiskorú gyermek is lakik.1844

Az Európai Bíróság pedig az Aziz-ítéletben lényegében felhatalmazta a spanyol bírósá-
gokat a kilakoltatási perek felfüggesztésére azáltal, hogy kimondta: sértheti a 93 / 13 / EGK 
irányelv1845 által elérni kívánt védelem tényleges érvényesülését az olyan eljárásjogi rend-
szer, amely nem teszi lehetővé az érdemi ítélkezést végző bíróságnak (amelytől a fogyasztó 
a végrehajtási jogcím alapját képező szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megálla-
pítását kérte) olyan ideiglenes intézkedés meghozatalát, amely alapján a jelzálogjog érvé-
nyesítése iránti végrehajtási eljárás felfüggesztésének vagy megszüntetésének van helye.1846 
Az  Európai Bíróság rámutatott arra, hogy a spanyol eljárásjogi rendszerben a jelzáloggal 
terhelt vagyontárgy harmadik személynek való odaítélése mindig visszafordíthatatlan, tud-
niillik minden olyan esetben, ahol a jelzáloggal terhelt ingatlanra vezetett végrehajtás már 
azelőtt lezajlik, hogy a bíróság a jelzálog alapját képező szerződési feltétel tisztességtelen 
jellegét megállapító és így a végrehajtási eljárást érvénytelenítő határozatát kihirdette vol-
na, e határozat a fogyasztó számára csak kártérítésből álló utólagos védelmet nyújthatna. 
Ez az Európai Bíróság szerint annál inkább érvényes, ha a károk és kamatok megfizetésére 
korlátozódó fogyasztóvédelmi rendszer – tekintve, hogy a jelzálog-biztosíték tárgyát ké-
pező vagyontárgy a sérelmet szenvedett fogyasztónak és családjának a lakása – nem tudja 
megakadályozni e lakás végleges és visszafordíthatatlan elvesztését.1847

Maribel González Pascual úgy véli, hogy ezzel az Európai Bíróság és az Emberi Jogok 
Európai Bírósága is magasabb szintű védelmet biztosít a lakhatással kapcsolatos jogoknak 
(housing rights), mint a spanyol alkotmánybíróság és a rendes bíróságok által biztosított 
védelem.1848

Claire Kilpatrick és Bruno De Witte is úgy véli, hogy az Európai Bíróság – igaz, csak 
közvetett módon, de – lényegében magasabb szintű védelmet biztosított a lakhatáshoz való 
jognak (right to housing) függetlenül attól, hogy ez a jog – amely az EU Alapjogi Chartájá-
ban külön nem is szerepel – kifejezetten nem is jelenik meg az ítélet indokolásában.1849 Úgy 
tűnik azonban, mintha Kilpatrick és De Witte kissé pontatlanul értelmezte volna az Aziz-
ítéletet, amikor arra utalnak, hogy az Európai Bíróság abban az esetben hatalmazta fel 
a spanyol bíróságokat a kilakoltatási perek felfüggesztésére, ha a jelzáloghitel-szerződések 
tisztességtelen kikötéseket tartalmaznak.1850 Az ítélet idézett indokolásából láthattuk, hogy 
nem erről volt szó, tudniillik az Európai Bíróság attól függetlenül követeli meg a (lakás 
végleges elvesztésének potenciális lehetőségével együtt járó) végrehajtási eljárás bírói fel-
függesztésének – mint ideiglenes intézkedésnek – a lehetőségét, hogy az érdemi ítélet végül 

1843 Lásd a spanyol alkotmánybíróság 113/2013. számú döntését, indokolás 4. pont; hivatkozik rá Sánchez 2014, 
119., 34. lj.

1844 Sánchez 2014, 119., 32. lj.
1845 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i  

93 / 13 / EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288.)
1846 ECJ Judgment, Aziz case (C-415/11) 14.3.2013, 59. pont.
1847 ECJ Judgment, Aziz case (C-415/11) 14.3.2013, 61. pont. Kiemelés a szerzőtől.
1848 González Pascual 2014, 103.
1849 Kilpatrick – De Witte 2014b, 3.
1850 Kilpatrick – De Witte 2014b, 3.
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megállapítja-e a szerződés tisztességtelenségét, vagy sem. Az Európai Bíróság tehát nem 
a szerződés tisztességtelenségére tekintettel védte a lakást mint speciális jelzálogtárgyat, 
hanem a szerződés tisztességtelenségének vizsgálatát megelőzően a – spanyol jogban irre-
verzibilis – kilakoltatás felfüggesztési lehetőségének hiánya miatt.

Ez a distinkció azért is lényeges, mert ellenkező esetben összekeveredhet a lakhatáshoz 
való jog és a tisztességtelen szerződések problematikája. Nem véletlen, hogy az Európai 
Bíróság expressis verbis nem is hivatkozott erre a jogra, tudniillik a lakhatáshoz való 
jog – ha ezt az Európai Bíróság kifejezetten elismerné – minden esetben korlátozhatná 
a kilakoltatást, nemcsak a tisztességtelen jelzálogkölcsön-szerződési kikötések esetén. 
A lakhatáshoz való jog tehát akkor is hivatkozási pont lehetne, ha a szerződés önmagában 
tisztességes. A kettőt úgy lehetne összekapcsolni, ha a bíróság előtt azt kellene igazolni, 
hogy a szerződés azért tisztességtelen, mert a lakhatáshoz való alapjogba ütközik,1851 ám 
az Aziz-ítéletben erről nem volt szó.

1.5. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának szociális biztonsággal 
kapcsolatos joggyakorlata

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy miként védi az Emberi Jogok Európai Bírósága (a to-
vábbiakban: EJEB vagy Bíróság) a szociális biztonságot.

Köztudott, hogy az EJEB-et az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmé-
ről szóló, Rómában 1950. november 4-én  kelt egyezmény (a továbbiakban: Emberi Jogok 
Európai Egyezménye, rövidítve: EJEE vagy Egyezmény) hozta létre az általa biztosított 
jogok védelmére.

Az EJEE 1950-es  elfogadásakor az volt az elképzelés, hogy a gazdasági és szociális 
jogok ne tartozzanak az Egyezmény hatálya alá, hanem az majd egy külön dokumentum, 

1851 Ugyanakkor mind az EJEB, mind a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában – még ha ez utóbbi esetben csak 
egy párhuzamos indokolásban is, de – megjelenik a lakhatáshoz való jog mint a magánjogi jogviszonyoknak 
egy alkotmányos korlátozási lehetősége. Salamon László alkotmánybíró egyik párhuzamos indokolásában 
kifejti, hogy az emberi méltóság súlyos sérelmét és ezáltal a szerződési szabadság, illetve a pacta sunt servan-
da elvének alkotmányos korlátozási lehetőségét látja abban, ha a szerződések teljesedésbe menetele, illetve 
a szerződésekhez fűződő jogkövetkezmények érvényesülése a szerződési partner olyan mértékű – egyébként 
vétlen – pauperizálódásával (elszegényedésével) jár együtt, amely az emberhez méltó életkörülmények elvesz-
tését (például hajléktalanná válást) eredményezné. Salamon szerint az állampolgárok legalább elemi szintű, 
emberhez méltó szociális életfeltételei az Alaptörvény védelmét élvező alkotmányos értékeknek minősül-
nek. Ezt egyrészt az Alaptörvény Nemzeti hitvallásának két fordulatából, másrészt az Alaptörvény szociális 
jellegű államcélokat tartalmazó passzusaiból (úgymint a XIX. és XXII. cikkek) látja kikövetkeztethetőnek. 
Lásd Salamon László párhuzamos indokolását a 8/2014. (III. 20.) AB határozathoz. Az Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága a James és társai ügyben a lakhatás és a tulajdonhoz való jog összefüggéseit vizsgálva úgy 
fogalmazott, hogy a modern társadalmak elsődleges társadalmi szükségletnek tekintik a lakhatást, amely-
nek szabályozását nem lehet kizárólag a piaci erők játékára hagyni, ezért indokolt lehet a törvényhozásnak 
a magánfelek szerződéses viszonyaiba való beavatkozása a nagyobb társadalmi igazságosság érdekében. 
A Guzzardi-ügyben az EJEB kimondta, hogy – ugyan az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján nem 
állapítható meg a lakhatáshoz való jog – a hatóságok nem kényszeríthetnek egy egyénre vagy egy családra 
elviselhetetlen életkörülményeket. Kardos 2001, 99.
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az Európai Szociális Charta alá tartozzon.1852 Ugyanakkor az 1961-ben  elfogadott Euró-
pai Szociális Charta nem élvez olyan kikényszerítő mechanizmust, mint az Egyezmény: 
a részes államok arra kötelezik magukat, hogy tiszteletben tartsák a Charta – igaz, nem 
valamennyi – rendelkezését, és erről jelentést készítsenek, szemben az Egyezmény bírás-
kodáson alapuló rendszerével.1853 Az Egyezmény és a Charta parallel együttélése és ezek 
meglehetősen különböző intézményrendszere tanúskodik az emberi jogok „oszthatatlan, 
összefüggő és összekapcsolódó” megközelítésével szembeni politikai ellenállásról.1854

Az EJEE kidolgozása során nem volt politikai akarat arra, hogy bármi olyat belefoglal-
janak az Egyezménybe, amit akként lehet értelmezni, hogy gazdasági és szociális jogokkal 
ruházna fel bárkit.1855 Az az elhatározás, hogy ezeket a jogokat kihagyják az Egyezményből, 
oda vezetett, hogy az eredeti szövegbe nem került utalás sem a tulajdonhoz, sem az oktatás-
hoz való jogra (hasonlóan az időszakosan tartandó szabad választásokra), még ha ezekről 
a jogokról intenzív diskurzus is zajlott 1949–50-ben.1856 Egyetlen formula sem tűnt eléggé 
megfelelőnek annak biztosítására, hogy az ezen jogoknak szánt polgári és politikai tarta-
lom ne hordja magában annak veszélyét, hogy ezeknek a jogoknak egy sokkal szociálisabb 
és gazdaságibb interpretációt adjanak.1857

A tulajdonhoz és az oktatáshoz való jog aztán az 1951-ben  ratifikálásra megnyitott 
1. kiegészítő jegyzőkönyv részévé vált.1858

Az Egyezmény és az 1. kiegészítő jegyzőkönyv szövege azt biztosította, amit a legtöbb 
nyugat-európai politikus természetes, alapvető és megváltoztathatatlan jogi különbségté-
telnek tart a polgári-politikai, valamint a gazdasági-szociális jogok között.1859 Ugyanakkor 
a Bíróság nem érvényesítette ezt az elvet, hogy tudniillik ezeket a jogokat élesen el kell 
választani egymástól, vagy legalábbis nem egyértelműen.1860

Rögtön az elejétől kezdve a Bíróság elfogadta, hogy ugyan az Egyezmény nem teszi 
az államok kötelességévé, hogy bármilyen meghatározott szociális rendelkezést biztosítsa-
nak, ha azonban az állam azt választja, hogy megalkot ilyen rendelkezést, akkor az ahhoz 
való hozzáférést nem korlátozhatja diszkriminatív módon.1861 Az EJEB ezt az elvet a Belgian 
Linguistics-ügyben mondta ki 1968-ban, amely néhány franciául beszélő gyermek jogo-
sultságának hiányát vizsgálta a francia nyelvű iskolákba Brüsszel flamand kerületeiben.1862 
Az EJEB szerint az Egyezmény 14. cikke nem egy önmagában álló rendelkezés, a 14. cikk 
ugyanis azon diszkrimináció ellen nyújt védelmet, amely az Egyezményben garantált jogok 
tekintetében áll fenn.1863 Ugyanakkor a Bíróság azt is kifejtette, hogy a 14. cikket bevonhat-
ják anélkül, hogy önmagában az az adott jog – amelyről azt állítják, hogy diszkriminatív 

1852 Dembour 2012, 692.
1853 Dembour 2012, 692.
1854 Dembour 2012, 692.
1855 Dembour 2012, 692.
1856 Dembour 2012, 692.
1857 Dembour 2012, 692.
1858 Dembour 2012, 692.
1859 Dembour 2012, 692.
1860 Dembour 2012, 692.
1861 Dembour 2012, 692.
1862 Dembour 2012, 692.
1863 Dembour 2012, 692.
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módon biztosítják – sérült volna.1864 Ezzel a Bíróság lehetőséget teremtett magának arra, 
hogy az Egyezményben és a kiegészítő jegyzőkönyveiben biztosított bármely jogot meg-
vizsgálja a 14. cikknek való megfelelőség szempontjából.1865 Ugyan az Egyezmény nem 
biztosít jogot arra, hogy valaki a saját anyanyelvén részesüljön oktatásban, vagyis az a tény, 
hogy Belgiumban nem minden gyerek részesült a származása szerinti oktatásban, nem sér-
ti az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét, ugyanakkor a Bíróság szerint a belga államnak 
a francia nyelvű iskolákhoz való – saját akaratából megállapított – hozzáférés nem objektív 
és arányos kritériumok szerint lett felállítva, ezért a 14. cikknek a 2. cikkel együttes meg-
sértését eredményezte.1866

Ez a korai ügy (Belgian Linguistics) kinyitotta a kaput a Bíróság számára olyan ügyek 
megtárgyalására, amelyeket tradicionálisan a gazdasági-szociális jogok körébe konceptua-
lizáltak.1867 Sőt az EJEB nem korlátozta magát az olyan diszkriminációs ügyekbe való be-
avatkozásokra, amelyeket sokan gazdasági és szociális jogoknak tekintenének.1868 Az EJEB 
az Airey v Ireland ügyben kimondottan elutasította a polgári-politikai és a gazdasági-szociális 
jogok közötti nyílt törésvonalat.1869

Az Egyezmény kidolgozóinak félelme ellenére a gazdasági-szociális jogok behatoltak 
az Egyezménybe, az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke kifejezetten ilyen „behatolásnak” 
lett az áldozata.1870 Kezdetben a várakozásnak megfelelően a tulajdonhoz való joggal kap-
csolatos döntések kisajátítási és tulajdonkorlátozási ügyekben születtek, ám az esetjog tar-
talmazott várományokat és vagyoni jogokat is.1871 A korai periódusában az Emberi Jogok 
Európai Bizottsága támogatta, hogy a járulékfizetéses szociális ellátások az Egyezmény 
1. kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke alá essenek, és az Egyezmény 14. cikke alapján 
vizsgálandók legyenek.1872

Az Egyezmény és a kiegészítő jegyzőkönyvei tehát alapvetően polgári és politikai jogo-
kat tartalmaznak,1873 így nem biztosítanak olyan tipikus szociális jogokat, mint a megfelelő 
minőségű lakáshoz (sőt még a lakáshoz mint olyanhoz sem), a megélhetéshez szükséges 
megfelelő jövedelemhez (sőt egyáltalán bármiféle jövedelemhez sem), a társadalombiztosí-
tási szolgáltatásokhoz általánosságban, az egészséghez vagy a szociális biztonsághoz való 
jog.1874 Ennek köszönhetően sok esetben az EJEB tárgyi okból (ratione materiae) elfogad-
hatatlannak tekinti az olyan kérelmeket, amikor valaki szociális jellegű jogokat próbál előtte 
érvényesíteni.1875 Ugyanakkor számos, az Egyezményben szavatolt jognak van gazdasági 

1864 Dembour 2012, 692.
1865 Dembour 2012, 692.
1866 Dembour 2012, 692.
1867 Dembour 2012, 693.
1868 Dembour 2012, 693.
1869 Dembour 2012, 693.
1870 Dembour 2012, 694.
1871 Dembour 2012, 694.
1872 Lásd X v. The Netherlands 14 YB 224 (1971); 3 CD9; Mrs X v. The Netherlands Application No 5763/72, 

Admissibility, 18 December 1973; and Muller v. Austria, Application No 5849/72, Commission’s Report, 
16 December 1974. A Gaygusuz-ügy volt az első, amelyben a Bíróság ezt megerősítette. A későbbi joggya-
korlatra példaként lásd Van Raalte v. The Netherlands 1997-I; 24 EHRR 503 és különösen Stec and Others 
v. United Kingdom 2006-VI; 43 EHRR 1017; hivatkozik rá: Dembour 2012, 694., 8. lj.

1873 Heredero 2007, 6.
1874 Grád–Weller 2011, 56.
1875 Grád–Weller 2011, 56.
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és szociális természetű jelentősége.1876 Az EJEB – és az Emberi Jogok Európai Bizottsá-
ga – azt a nézőpontot fogadta el, hogy az Egyezmény hatóköre szempontjából nem lehet 
„kristálytiszta határvonalat” (no water-tight division1877) húzni és elhatárolni a gazdasági 
és szociális jogokat, az Egyezmény tehát „permeábilis” (áteresztő, átjárható) a szociális 
jogok területére, ha azok dinamikusan és konstruktív módon kerülnek értelmezésre.1878

Az EJEB szociális biztonsággal kapcsolatos joggyakorlatának ismertetése kapcsán 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az EJEB mindig egyéni panaszok alapján jár 
el. Maga az EJEB is több ügyben leszögezte, hogy az Egyezmény nem olyan jogok garan-
tálását célozza, amelyek teoretikusak vagy illuzórikusak, hanem olyan jogokét, amelyek 
gyakorlatiasak és hatékonyak.1879

A másik szempont, amit az EJEB esetjogának elemzésekor szem előtt kell tartani, 
a „mérlegelési szabadság” (margin of discretion) elve, amely egy nagyon tág, széles körű 
értelmezéshez vezet.1880 A „mérlegelési szabadság” azon a felfogáson alapul, hogy a nemzeti 
hatóságok jobb pozícióban vannak bizonyos – jelen esetben a gazdasági és szociális aspek-
tusú – helyzetek megítélésénél.1881 Az államoknak ezért lehetőségük van a nemzetgazdaság 
javára szolgáló jogkorlátozó intézkedések elfogadására, mindig biztosítva azonban azt, 
hogy ne sérüljön a legalitás, az arányosság és az elérni kívánt legitim cél követelménye.1882 
Annak megítéléséhez, hogy a nemzeti hatóságok túllépték-e a „mérlegelési szabadságu-
kat”, az EJEB figyelembe veszi az érintett országban a vitatott eset előfordulásakor fennálló 
gazdasági és szociális kontextust.1883

1.5.1. A szociális biztonság eljárásjogi garanciái – a tisztességes 
tárgyaláshoz való jog

1.5.1.1. A „polgári jogi jogok és kötelezettségek” fogalmi körének 
kiterjesztése a szociális ügyekkel kapcsolatos jogvitákra

Bizonyos eljárási jogok elismerését a szociális biztonsághoz kapcsolódó jogok terén meg-
lehetősen széleskörűen bontották ki az Egyezményt ellenőrző szervek, az EJEB esetjoga 
jelentősen fejlődött ezen a téren.1884

Az EJEB az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdésében szabályozott tisztességes tárgyalás-
hoz való jogon keresztül biztosít eljárási garanciákat.1885 Ezt a cikket annak eredménye-
ként kezdték alkalmazni a szociális biztonsággal kapcsolatos jogvitákban, hogy az EJEB 

1876 ECHR, Airey v. Ireland, 9 October 1979 (Application no. 6289/73.), hivatkozik rá Heredero 2007, 6., 5. lj.
1877 ECHR, Airey v. Ireland, 9 October 1979 (Application no. 6289/73.), hivatkozik rá Heredero 2007, 6., 6. lj.
1878 Working Group on Social Rights, document reference GT-DH-SOC (2005) 001., hivatkozik rá Heredero 

2007, 6., 7. lj.
1879 Airey v. Ireland, lásd mutatis mutandis a Belgian Linguistic-ügyben, Judgment of 23 July 1968.
1880 Heredero 2007, 8.
1881 Heredero 2007, 8.
1882 Heredero 2007, 8.
1883 Lásd Rasmussen v. Dennmark, Judgment of 28 November 1984, Application no. 8777/79. Heredero 2007, 8.
1884 Heredero 2007, 9.
1885 Heredero 2007, 9.
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az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében szereplő polgári jogi jogok és kötelezettségek1886 
fogalmát dinamikusan és konstruktív módon értelmezte a szociális ellátásokkal és a szoci-
ális hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyekben.1887

A társadalombiztosítási jellegű ügyek tipikusan olyan terület, amelyben közjogi 
és polgári jogi elemek a legtöbb országban egyaránt megtalálhatók.1888 A Bíróság ilyen 
esetekben – „vegytiszta” jogviszonyok híján – kénytelen azt keresni, hogy a két jogterület 
közül az adott ügyben melyiknek az elemei a meghatározóak.1889 A nyugdíjak esetében, 
amennyiben a polgári jogi elemek vannak túlsúlyban, az ügy a 6. cikk hatálya alá tarto-
zik.1890 Tipikusan ilyen, amikor az érintett által befizetett társadalombiztosítási hozzájárulás 
nem folyik bele nyomon követhetetlen módon egy nagy közös rendszerbe (amikor az utóbbi 
részére megállapított juttatásnak számszakilag nincsen köze az általa befizetett összegek-
hez, miként ez korábban Magyarországon is kizárólagosan így történt), hanem a befizetések 
alapján az általa igényelhető ellátás kiszámítható, illetve amikor a társadalombiztosítási 
szerződés eleve polgári jogi jelleggel jön létre.1891 Ilyen rendszer működik többek között 
Hollandiában, Németországban vagy Olaszországban. Ezekben az esetekben a társadalom-
biztosítási járandósággal kapcsolatos vita a 6. cikk hatálya alá tartozik.1892 Nem feltétlen 
előírás egyébként ezzel kapcsolatban a teljes társadalombiztosítási rendszer polgári jogi 
jellege.1893 Amennyiben ugyanis a kérdéses jogviszonyban a rendszer egészétől függetlenül 
a polgári jogi elemek a meghatározóak a közjogiakkal szemben, a 6. cikk hatálya alá tartozás 
szempontjából ez önmagában is elegendő.1894 Más a helyzet a különféle egyéb, eleve nem 
az érintett hozzájárulásának összegétől függő társadalombiztosítási szolgáltatások terén.1895 
A munkanélküli-segély, szociális segély stb. összege és rendszerint megállapíthatósága is 
független az érintett korábbi társadalombiztosítási befizetéseitől.1896 Ezek az esetek a köz-
jogi elemek egyértelmű túlsúlyai miatt általában kívül esnek a 6. cikk fogalmi körén.1897

Az EJEB a „polgári jogi jogok” fogalmát nem csupán az adott ország hazai jogára 
hivatkozással értelmezte,1898 hanem annak egy autonóm fogalmat adott az Egyezménnyel 
való összhang vizsgálata során.1899 A polgári jogoknak a szociális ellátásokkal kapcsolatos 

1886 Az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létre-
hozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn belül tárgyalja, és hozzon 
határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak 
megalapozottságát illetően.”

1887 Heredero 2007, 9.
1888 Grád 2005, 265.
1889 Grád 2005, 265.
1890 Grád 2005, 265.
1891 Grád 2005, 265.
1892 Például Feldbrugge v. the Netherlands judgment of 29 May 1986, Series A no. 99, illetve Deumeland v. 

 Germany judgement of 29 May 1986, Series A no. 100, illetve Salesi v. Italy judgement of 26 February 1993, 
Series A no. 257-E. Grád 2005, 265.

1893 Grád 2005, 265.
1894 Kerojarvi v. Finland judgement of 19 July 1995, Seies A no. 326, idézi Grád 2005, 265.
1895 Grád 2005, 265.
1896 Grád 2005, 265.
1897 Grád 2005, 265.
1898 Judgment in König v. the Federal Republic of Germany, 28 June 1978, Application no. 6232/73.
1899 Judgment in Mennitto v. Italy, 5 October 2000, Application no. 33804/96.; Heredero 2007, 10.
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ügyekben való definiálása egy meglehetősen vitatott kérdés volt, és erre vonatkozóan megle-
hetősen eltérő értelmezések alakultak ki az Egyezményt értelmező szervek gyakorlatában.1900

A szociális biztonsággal kapcsolatos első ügyekben az EJEB-nek  aprólékosan értékel-
ni kellett a kérdéses jogok közjogi és magánjogi aspektusait annak érdekében, hogy meg 
tudják határozni annak polgári természetét.1901

A Bizottság a korai ügyeiben óvatos megközelítést alkalmazott, ugyanis megtagadta 
a társadalombiztosítási jogok polgári jogi karakterét, így visszautasította a tisztességes 
eljárás jogának alkalmazását ezekben az ügyekben.1902 Ez egészen 1986-ig  tartott, amikor 
a Bíróság egy társadalombiztosítási jogot először tekintett az Egyezmény szerinti tisztességes 
eljárásról szóló jog alá tartozónak.1903 A Bíróság ezekben a Feldbrugge-1904 és a Deumland-
ügyekben1905 a 6. cikk 1. bekezdésébe foglalt bírósághoz fordulás jogát kiterjesztette egyes 
társadalombiztosítási ellátások területére, mivel megállapítása szerint az ilyen szolgáltatá-
sok alapvetően magánjogi (polgári jogi) jellegűek, így vonatkozik rájuk az Egyezmény 6. 
cikke.1906 Az említett két ügyben a Bíróság az egészségbiztosítás pénzben történő ellátás 
esetében, illetve az ipari balesetek elleni kötelező biztosítás alapján özvegynek járó nyugdíj 
esetében a magánjogi jelleget a munkaszerződés mint kiindulópont alapján állapította meg.1907

Az első tényező, amit az EJEB a jogvita közjogi jellegét feltételezve azonosított, a jog-
alkotás jellegzetessége, másodsorban a kérdéses társadalombiztosítási rendszer kötelező 
jellege, harmadsorban pedig az állam, illetve a közintézmények szociális védelem garan-
tálásáért való felelősségének a feltételezése.1908

A magánjogi jellegű tények mellett az EJEB a szerzett jogok személyes és gazdasági 
jellegére hivatkozott, a társadalombiztosítási rendszer és a munkaszerződés közötti kap-
csolatra, és végül a hasonlóságra a társadalombiztosítási rendszer és a magánbiztosítások 
között.1909 Az EJEB erre alapozva azt a következtetést vonta le, hogy mindkét ügyben a ma-
gánjogi jelleg túlsúlyban van a közjogihoz képest, ezért az EJEE 6. cikkének 1. bekezdése 
általi eljárási garanciák alkalmazhatóak az ilyen típusú ügyekre.1910

Ugyanakkor a kisebbségben maradt bírák különvéleményükben úgy vélték, hogy 
az EJEE 6. cikkének 1. bekezdése nem lett volna alkalmazható.1911 Az ENSZ és az Európa 
Tanács Egyezményt előkészítő munkálataira alapozva úgy vélték, hogy a „polgári jogi jo-
gok és kötelezettségek” kifejezéssel az Egyezmény szövegezői minden bizonnyal korlátokat 
kívántak felállítani a 6. cikk alkalmazása terén.1912 Arra a következtetésre jutottak, hogy 
léteznek olyan területek a közigazgatás terén, amelyek különleges intézményrendszernek 

1900 Heredero 2007, 10.
1901 Heredero 2007, 10.
1902 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix.
1903 Judgments of 29 May 1986, Feldbrugge v. The Netherlands, Appl. 8562/79. és Deumeland v. Germany, Appl. 

9384/81.
1904 Feldbrugge v. the Netherlands, 1986. május 29-ei ítélet, ECHR Series A, No 99.
1905 Deumeland v. the Federal Republic of Germany, 1986. május 29-ei ítélet, ECHR Series A, no. 100.
1906 Kardos 2000, 11.
1907 Kardos 2003e, 158.
1908 Heredero 2007, 10.
1909 Heredero 2007, 10.
1910 Heredero 2007, 10.
1911 Heredero 2007, 11.
1912 Heredero 2007, 11.
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vannak alávetve, mind például a szociális biztonság rendszere, amelyekben a nem magán-
jogi jellegű egyéni jogokat és kötelezettségeket – különböző okokból – igazoltan speciális 
eljárási szabályok szerint állapítják meg, és nem a 6. cikk 1. bekezdésében meghatározott 
kritériumok szerint felállított bíróságok által.1913

A Feldbrugge- és a Deumeland-ítéletre mint mérföldkő jellegű döntésekre alapozva 
az EJEB folyamatosan fejlesztette ki a joggyakorlatát. A Feldbrugge- és a Deumeland-ügyet 
követően már nem is volt kérdéses a szociális ellátásokkal kapcsolatos jogok polgári jellege.1914

Ugyanakkor különbséget kell tenni aközött, hogy valaki a társadalombiztosítás bizonyos 
szolgáltatásainak, például a nyugdíjának nem kielégítő voltát sérelmezi, amire az Egyez-
mény alapján nincs lehetősége, vagy pedig az Egyezmény 6. cikke alapján azt kifogásolja, 
hogy az érintett állam a magánjogi jellegű társadalombiztosítási szerződésük ellenére nem 
hajlandó megfizetni a szerződés szerint őt megillető ellátmányt.1915 Így például a Bizottság 
1988-ban  egy Svédország elleni ügyben a kérelmező panaszát azért nyilvánította elfogadha-
tatlannak, mert a svéd társadalombiztosításban (a magyarhoz hasonlóan) a közjogi elemek 
a meghatározóak a magánjogiakkal szemben, a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot dek-
laráló 6. cikk pedig csak a kifejezetten polgári jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos 
ügyekre vonatkozik.1916 Így a kérelmező hiába sérelmezte, hogy a táppénze alapjául szolgáló 
jövedelmét a hatóságok tévesen állapították meg, a közjogi jellegű jogvitákban a 6. cikk 
eleve nem biztosít az érintett részére semmiféle emberi jogi jogvédelmet.1917 Döntésének 
indokolásában az EJEB kifejezetten elhatárolta ezt az esetet a Feldbrugge-ügytől, amely-
ben a társadalombiztosítási rendszer és az ehhez való hozzájárulás módozata közelebb állt 
a magánbiztosítókéhoz.

Egy Olaszország ellen indult ügyben viszont a postai dolgozó kérelmező rokkantnyug-
díjával kapcsolatos eljárás vonatkozásában a 6. cikk alkalmazható volt, minthogy az olasz 
szisztéma az érintettek követhető és ellenőrizhető hozzájárulásai miatt alapvetően polgári 

1913 Lásd Ryssdal, Bindschedler-Robert, Lagergren, Matscher, Sir Vincent Evans, Bernhardt és Gersing bírók 
közös különvéleménye, idézi Heredero 2007, 11.

1914 Lásd Nibbio v. Italy, Borges v. Italy, Biondi v. Italy, Monaco v. Italy és Lestini v. Italy, 26 February 1992.; 
Heredero 2007, 11.

1915 Grád–Weller 2011, 56–57.
1916 Grád–Weller 2011, 57. Drinóczi Tímea rámutat arra, hogy Svédországban az EJEB gyakorlata segít véde-

ni a szociális jogokat az EJEE által garantált tisztességes eljáráshoz való jog és a tulajdonhoz való jog által. 
(Drinóczi 2018, 14. Drinóczi e helyütt Gunilla Edelstam következő tanulmányára utal: Edelstam 2016, 
363–365., 373., 376.) Drinóczi ennek kapcsán utal arra is, hogy a svéd alkotmányos rendszerben az alapjogok 
tradicionális felfogása uralkodik, amelyet a svéd jogi realizmus is támogat. E szerint a szociális jogok nem 
kötelező elemei az alkotmánynak, a szociális jogok pozitív kötelezettséget rónak az államra, míg a másik jog-
csoport tartózkodást követel meg. A szociális kérdésekkel foglalkozó svéd alkotmányi rendelkezések célként 
kerülnek megfogalmazásra, az ilyen ügyek alkotmányosságát nem lehet vizsgálni, a szociális jog csak akkor 
létezik, ha ilyen jogosultságot a jogalkotó megalkotott, annak előfeltételeit és a jogkövetkezményeket körülírta. 
Mindebből következően a szociális jogok nincsenek a svéd irodalmi vagy bírósági érdeklődés középpontjá-
ban, ami ellentétben állhat azzal a felfogással, hogy a svéd jóléti rendszer az egyik minta. Az ellentmondás 
azonban Drinóczi szerint nem létező: a svéd nézőpont az, hogy a szociális jog akkor tekinthető jognak, ha 
azt a törvényhozó akként határozta meg. Bár a jogszabályok bírósági felülvizsgálata létezik, a jogalkotói 
mulasztással szemben nem lehet fellépni. Drinóczi 2018, 14.

1917 Wallin v. Sweden, Application no. 11450/85, Dec. 8. 3. 88, D.R. 55, p. 142., idézi Grád–Weller 2011, 57.
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jogi jellegű, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a kérelem – legalábbis tárgyi összeférhe-
tetlenség okából – nem minősült elfogadhatatlannak.1918

1992-ben  az EJEB kimondta, hogy a 6. cikk a köztisztviselők (civil servants) társa-
dalombiztosítási eljárásaira is alkalmazható.1919 Egy évvel később a szociális segélyekkel 
kapcsolatos eljárást is bevonták ebbe a körbe.1920

Az EJEB – hasonlóan az 1. cikkhez – a 6. cikk 1. bekezdésének alkalmazását fokoza-
tosan kiterjesztette a magánjogi elemek által dominált társadalombiztosítási jogviszonyo-
kon túl a közjogi jellegű társadalombiztosítási és szociális ellátásokra is.1921 A Salesi-1922 
és Schuler-Zgraggen-1923 ügyekben a Bíróság kiterjesztette a méltányos bírósági eljáráshoz 
való jogot a közjogi alapon járó szociális segítségnyújtás területére is.1924 A két ügyben a pa-
nasz törvény alapján járó fogyatékosság, illetve munkaképtelenség esetére szóló pénzbeli 
járadékkal volt kapcsolatos.1925 A Salesi-ügyben az eljárás több mint 6 évig folyt, és mivel 
az EJEB szerint az ügy nem volt komplexnek tekinthető, és a kérelmező, Salesi kisasszony 
sem járult hozzá az ügy elhúzódásához, ezért ezt az eljárási időtartamot túlzónak és ész-
szerűtlennek tekintette.

A Salesi- és a Schuler-Zgraggen-ügyben az EJEB megerősítette, hogy a főszabály az, 
hogy az EJEE 6. cikkének 1. bekezdése alkalmazandó a társadalombiztosítás terén. Az állami 
beavatkozás önmagában nem elegendő annak igazolására, hogy a 6. cikk 1. bekezdése nem 
alkalmazható. Ezzel szemben a Salesi- és a Schuler-Zgraggen-ügyekben a 6. cikk 1. bekezdését 
azzal igazolták, hogy a kérelmezők „megélhetési eszközeibe” történt beavatkozás, és olyan 
egyéni, gazdasági jogot követeltek, amely különleges szabályból eredt: a Salesi-ügyben 
magából az alkotmányból, a Schuler-Zgraggen-ügyben pedig a szövetségi törvényből.1926

1918 Catanoso v. Italy, Application no. 11362/85, Dec. 3. 12. 86, D.R. 50, p. 168., idézi Grád–Weller 2011, 57.
1919 Judgment of 26 November 1992, Lombardo v. Italy, Appl. 11519/85.
1920 Judgment of 26 February 1993, Salesi v. Italy, Appl. 13023/87.
1921 Grád–Weller 2011, 698.
1922 Salesi v. Italy, 1993. február 26-ai  ítélet, ECHR Series A, no. 257-E.
1923 Schuler-Zgraggen v. Switzerland, 14518/89. A Bíróság 1994. június 24-én  hozott érdemi ítéletével (1994. jú-

nius 24-i  ítélet, A sorozat 263. kötet) megállapította, hogy a Szövetségi Társadalombiztosítási Bíróság ítélete 
indokolásának egyetlen alapja a nyugdíjmegállapító bizottság azon feltételezése volt, amely szerint a gyerme-
ket szülő nők munkájukat abbahagyják, ekképpen kizárólag a nemek közötti megkülönböztetésre alapozott 
diszkriminációt alkalmazott. Miután az Európa Tanács tagállamainak kiemelkedő célja a nemek közötti 
egyenlőség biztosítása irányába fejlődés, ezért csak nagyon súlyos indokok vezethetnek arra, hogy az Egyez-
ménnyel összeegyeztethetőnek ítéljék az ilyen megkülönböztető bánásmódot, a Bíróság pedig jelen esetben 
nem talált erre utaló jeleket, továbbá az indokolásból hiányzott az észszerű és tárgyilagos megalapozottság, 
ezért úgy határozott, hogy a 14. cikket a 6. cikk 1. bekezdésével összefüggésben megsértették. (Fordítás: 
http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/schuler-zgraggen-svajc-elleni-ugye-1451889 [Letöltés ideje: 2016. 02. 21.])

1924 Kardos 2000, 11.
1925 Kardos 2003e, 158.
1926 Heredero 2007, 11. A 6. cikk 1. bekezdése attól függetlenül alkalmazandó, hogy milyen a felek státu-

sza, a „jogvitát” rendező jogalkotás jellege és az adott ügyben hatáskörrel felruházott szerv karaktere. 
(Lásd  Georgiadis v. Greece, 29 May 1997, 34. bekezdés, Application no. 26643/95.) A Salesi-ügyben – majd 
a Mennitto-ügyben is – az EJEB azt is megismételte, hogy a korábbi esetjogában lefektetett elveknek meg-
felelően ahhoz, hogy az eljárási garanciák alkalmazhatóak legyenek, a jogvitának egy, a hazai jog által már 
elismert „joggal” kapcsolatosnak kell lennie. A jognak valódinak és komolynak kell lennie, és nemcsak a jog 
aktuális fennállásához kapcsolódhat, hanem annak tartalmához vagy gyakorlásának módjához. (Salesi v. Italy 
és Mennitto v. Italy, 23. bekezdés)

http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/schuler-zgraggen-svajc-elleni-ugye-1451889


261A szociális jogok alkotmányos védelmének joggyakorlata…

1995-re  a Bíróság kijelentette, hogy a 6. cikk 1. bekezdése alkalmazható a társadalom-
biztosítási rendszerek járulékfizetéseivel kapcsolatos eljárásokra.1927 A Schouten and Meldrum 
v. The Netherlands ügyben az EJEB kiegészítette a 6. cikk 1. bekezdésében szereplő „polgári 
jogi jogok és kötelezettségek” definícióját. Az ügyben a jogvita két fizioterapeuta és a holland 
egészség- és munkanélküli-biztosítást menedzselő szakmai szövetség között folyt. A szövetség 
azon az alapon számlázta ki a kérelmezőknek a hozzájárulás összegét, hogy ők munkavál-
lalóknak és nem független vállalkozóknak tekintendők, vagyis olyan jogalanyoknak, akiket 
munkaszerződés vagy azzal „szociálisan egyenértékű” szerződés köt. A kérelmezők ezt kö-
vetően arra kérték a szövetséget, hogy írásban, indokolással ellátva erősítse meg a döntését, 
mert ez előfeltétele az ügy bíróság elé vitelének. A szövetségnek több mint 19 hónapig tartott 
a válasz megírása Schouten úr ügyében és 17 hónapig Meldrum ügyében.

A holland kormány azzal érvelt, hogy a jogvita nem társadalombiztosítási ellátásra, 
hanem hozzájárulásra vonatkozott, ami hasonló jellegű az adózáshoz, és ezért nem esik 
a „polgári jogi jogok és kötelezettségek” definíciója körébe. Az EJEB kimondta, hogy 
a 6. cikk 1. bekezdésének alkalmazhatóságához önmagában nem elegendő a jogvita „anyagi” 
természetét kimutatni, ugyanis létezhet olyan „anyagi” kötelezettség az állammal szemben, 
amely kizárólag a közjogi tartományban mozog. Az EJEB ugyanazt a megközelítést fogad-
ta el, mint a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos vitákban. Megjegyezte, hogy 
a jogok és kötelezettségek „polgári” természetének autonóm fogalma van, és megvizsgálta 
a különböző releváns magánjogi és közjogi elemeket annak meghatározásához, hogy a vi-
tatott kötelezettség „polgárinak” tekinthető-e. Az EJEB arra a konklúzióra jutott, hogy 
a magánjogi jellemzők túlsúlyban vannak a közjogi jellegzetességekkel szemben, különö-
sen a hozzájárulás fizetése és a munkaszerződés közötti kapcsolat relációjában. Ez alapján 
emellett analógiát vont a társadalombiztosítási rendszerek és a magánbiztosítási rendszerek 
között. Megállapította, hogy a követelt hozzájárulás a „polgári jogi jogok és kötelezettségek” 
definíciója alá tartozik, ezért alkalmazandó rá az EJEE 6. cikkének 1. bekezdése.

A Schouten- és Meldrum-ítéleteket követő ügyekben már nem is merült fel többé 
az a kérdés, hogy a szociális hozzájárulások az EJEE 6. cikke alá tartoznak-e.1928

1.5.1.2. Az eljárás hossza

Az EJEB az eljárás hosszának megítélésére vonatkozó kritériumokat is kidolgozta a jog-
gyakorlatában, beleértve az ügy komplexitását, a kérelmező és az ügyben eljáró hatóság 
magatartását is.1929 Ez utóbbi tekintetében a bíróság a kérelmező ügyének a jellegét veszi 
figyelembe.1930

1927 Judgment of 9 December 1994, Schouten and Meldrum v. The Netherlands, Appl. 19005/91.; Kapuy– Pieters–
Zaglmayer 2007, xix.; Heredero 2007, 19–20.

1928 Lásd Perhirin and 29 others v. France, judgment of 14 May 2002, M.B. v. France, judgment of 13 September 
2005, Diaz Ochoa v. Spain, judgment of 22 June 2006.; Heredero 2007, 20.

1929 Heredero 2007, 13.
1930 Lásd Nuutinen v. Finnland, Judgment of 27 June 2000, Application no. 32842/96., Lásd még Trikovi v. 

 Slovenia, no. 39914/98, 12 June 2001, 44. bekezdés; Diaz Aparicio v. Spain, no. 49468/99, 11 October 2001, 
20. bekezdés; H.T. v. Germany, no. 38073/97, 11 October 2001, 31. bekezdés; Becker v. Germany, no. 45448/99, 
26 September 2002, 20. bekezdés; Heredero 2007, 13.
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A Deumeland-ügyben a kérelmező, Deumeland úr az anyja által kiegészítő özve-
gyi nyugdíj iránt megindított eljárását folytatta, és a jogvita majdnem 11 évig tartott.1931 
Az ügy sok vitát generált a tekintetben, hogy itt a kérdéses jog valóban „polgári jognak” 
tekinthető-e.1932 Az EJEB végül megállapította a 6. cikk 1. bekezdésének alkalmazható-
ságát, és azt is, hogy ezt a rendelkezést – az észszerű idő követelményének való meg nem 
felelés miatt – megsértették.1933 A Salesi-ügyben az eljárás több mint 6 évig folyt, és mivel 
az EJEB szerint az ügy nem volt komplexnek tekinthető, és a kérelmező, Salesi kisasszony 
sem járult hozzá az ügy elhúzódásához, ezért ezt az eljárási időtartamot túlzónak és ész-
szerűtlennek tekintette.1934

Az 1994-es  Schouten és Meldrum v. Netherlands ügyben a szövetségnek több mint 
19 hónapig tartott a válasz megírása Schouten úr ügyében és 17 hónapig Meldrum ügyé-
ben.1935 Az EJEB mindkét esetben megállapította, hogy a panaszosok „polgári jogi jogait 
és kötelezettségeit” nem bírálták el „észszerű időn” belül, ezáltal sérült az Egyezmény 6. 
cikkének 1. bekezdése.1936

Mindezek alapján úgy tűnik tehát, hogy a társadalombiztosítási ügyekben, ahol rend-
szerint az érintettek szociális biztonsága is kockán forog, a perek által érintett jogviszonyok 
természetére tekintettel az EJEB sürgősebb ügyintézést vár el az érintett államoktól, és ez-
zel párhuzamosan viszonylag rövidebb pertartamok mellett is hajlik az elmarasztalásra.1937 
Ezen esetekben előfordul, hogy a Bíróság három évet alig meghaladó pertartam mellett 
is elmarasztaló döntést hoz, amennyiben az ügy elbírálása során inaktivitás mutatható ki 
a hatóság részéről.1938

1.5.2. Az anyagi jogi jogvédelem a szociális biztonság területén

Az anyagi jogi jogvédelem meglehetősen komplex, mivel ezen a területen az államok bi-
zonyos diszkréciót élveznek, és felmerül annak a veszélye, hogy olyan kötelezettségeket 
hárítanak rájuk, amelyek iránt az államok nem kötelezték el magukat.1939 Ugyanakkor 
a jog folyamatosan fejlődik, és gondoskodni kell arról, hogy az Egyezmény folyamato-
san egy dinamikus intézmény maradjon, és mindig az aktuális körülmények fényében 
 értelmezzék.1940 Ezzel a progresszív megközelítéssel összhangban az EJEB pozitív kötele-
zettségeket is előírhat, amelyek közül néhány pénzügyi természetű.1941 Az EJEB tisztában 

1931 Heredero 2007, 14.
1932 Heredero 2007, 14.
1933 Heredero 2007, 14.
1934 Heredero 2007, 14.
1935 Heredero 2007, 19.
1936 69. bekezdés.
1937 Grád–Weller 2011, 348.
1938 Grád–Weller 2011, 348.
1939 Heredero 2007, 22.
1940 Heredero 2007, 22.
1941 Heredero 2007, 22.
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van azzal, hogy a  szociális és gazdasági jogok további érvényesítése nagyban függ az adott 
állam – különösen pénzügyi – helyzetétől, másrészről pedig az Egyezményt a mindennapi 
körülmények fényében kell értelmezni.1942

Ezáltal az EJEB az esetjogán keresztül reflektál a tagállamokon belül a szociális vé-
delemmel kapcsolatos ügyek fejlődésére.1943 Különösen az egyes szociális jogok vagyoni 
természetének elismerése azt jelenti, hogy azok az Egyezmény 1. kiegészítő jegyzőköny-
vének 1. cikke szerinti tulajdonhoz való jog védelmi köre alá tartozónak tekinthetők.1944

Ehhez hasonlóan a Bíróságnak a 14. cikk értelmezése lehetővé tette, hogy foglalkoz-
zon a szociális ellátások és juttatások megítélésével kapcsolatos egyenlő bánásmóddal.1945

Az EJEB ítéletei egyfajta javuló tendenciát mutatnak a nyomorban, szegénységben 
vagy szociális nélkülözésben élő személyek védelme terén.1946

1.5.2.1. A tulajdonhoz való jog

A tulajdonhoz való jogra történő hivatkozás a társadalombiztosítási ügyekben nem új keletű, 
egészen az 1960-as  évekre nyúlik vissza.1947

Mivel a szociális ellátáshoz és a szociális segélyhez való jog közvetlenül nem követke-
zik az Egyezményből, a Bizottság számos olyan kérelmet elutasított, amelyek a nem járu-
lékalapú ellátások megítélésére irányultak.1948 Ezen kérelmeknek a tárgyát egyebek között 
rokkantsági, öregségi és özvegyi juttatás, munkanélküli- és családi ellátások, betegségi 
és lakhatási juttatások képezték.1949

A kezdeti időszakban az Emberi Jogok Európai Bizottsága még visszautasított egy 
nyugdíjemelésre vonatkozó kérelmet azzal az indokkal, hogy a nyugdíjhoz való jog mint 

1942 Judgment in the Marckx case of 13 June 1979. Lásd még Airey v. Ireland, judgment of 9 October 1979, App-
lication no. 6289/73.

1943 Heredero 2007, 22.
1944 Heredero 2007, 22.
1945 Heredero 2007, 22.
1946 A Szociális Jogok Munkacsoportja (Working Group on Social Rights, GT-DH-SOC) szerint: „Úgy tűnik, 

hogy a joggyakorlat kilátása, amely ebbe az irányba fejlődik tovább, az emberi méltóság tiszteletben tartását 
tükrözi, és azokat a vonatkozásokat, amelyek az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának »R (2000) 3« sz. 
ajánlásában fejeződnek ki.” Lásd Recommendation no. R (2000) 3 of the Committee of Ministers to member 
states on the Right to the Satisfaction of Basic Material Needs of Persons in Situations of Extreme Hardship 
(Adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2000 at the 694th meeting of the Ministers’ Deputies); 
Heredero 2007, 22.

1947 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1948 Heredero 2007, 23.
1949 Lásd például: Application No. 92/55. v. Belgium (nyugdíjak), decision of 16 December 1955, Yearbook I, p. 

1990, No. 2114/64 v. the Federal Republic of Germany (nyugdíj), decision of 17 December 1966, Collection 
of Decisions no. 23, p. 10, no. 2374/64 v. Norway and Denmark (betegség), decision of 15 December 1967 
(publikálatlan), no. 2380/64 v. Federal Republic of Germany (öregség), decision of 7 February 1967 (publi-
kálatlan); idézi Heredero 2007, 23.
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olyan nem tartozik az Egyezmény által garantált jogok és szabadságok közé,1950 ezért a ké-
relmet tárgyi okból (ratione materiae)1951 befogadhatatlannak tartotta.1952

A hozzájáruláson alapuló nyugdíjak és segélyek terén egy másfajta álláspontot fogad-
tak el.1953

Pár évvel később, 1971-ben  a Bizottság már alaposabban megvizsgálta a nyugdíjjogo-
sultságok tulajdoni védelmének kérdését.1954 Ennek során megállapította, hogy a nyugdíjalap 
részére történő kötelező járulékfizetés meghatározott körülmények között tulajdonjogot 
keletkeztethet a járulék összegének arányában, és erre a jogra hatással van az alap elosz-
tásának módja.1955 A szociális biztonsági rendszerhez való hozzájárulási kötelezettség által 
keletkeztetett tulajdonjognak a fennállása tehát annak módjától függhet, hogy ezt a vagyont 
felhasználják-e a nyugdíjak kifizetésére.1956

A Bizottság rámutatott arra, hogy a nyugdíjhoz való kötelező hozzájárulás tulajdoni 
jogot hozhat létre az így keletkező alapban, legalábbis az alap egy részére, de ennek a jognak 
a tényleges érvényesíthetőségét meghatározhatja az a mód, ahogyan az elosztást végzik.1957

A kérelmet azonban a konkrét ügyben elutasították arra hivatkozva, hogy a források 
elosztása a szolidaritás elvén alapult, ez az elv pedig a közösség mint egész felelősségét 
tükrözi, ami maga után vonja azt, hogy senkinek nincs azonosítható részesedése az alap-
ból.1958 Következésképpen ezen társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szerinti jogok nem 
keletkeztetnek az 1. cikk védelmi körébe tartozó tulajdonjogot.1959 A Bizottság tehát élesen 
megkülönböztette a hozzájáruláson alapuló társadalombiztosítási juttatást a szolidaritási 
alapon nyugvó juttatástól, és csak az elsőt ismerte el a tulajdonjog tárgyának.1960

Ez az esetjog tovább fejlődött, noha nem teljesen ellentmondásmentesen, a védelem 
kiterjesztése irányában.1961 Nem sokkal ezután a döntés után a Bizottság kiterjesztette 
az érvelését: feltéve, hogy egy öregségi biztosítórendszer egy, az 1. cikk által védett jogot 
idéz elő, az a kérdés merült fel, hogy a kedvezményezett jogosult lehet-e egy konkrét  összegű 
 ellátásra.1962 A Bizottság elutasította ezt a megközelítést, és inkább csak a rendszerből 
származó ellátásra való jogot biztosította, mintsem egy meghatározott összegben történő 

1950 Decision of 17 December 1966, X. v. Germany, Appl. 2116/64.
1951 A tárgyi okból (ratione materiae) elfogadhatatlanság mint elutasítási ok az EJEB eljárásában rendkívül gya-

kori, aminek a legfőbb oka az, hogy a kérelmezők nem az Egyezmény által garantált jogokra hivatkoznak. 
Grád–Weller 2011, 56.

1952 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1953 Heredero 2007, 23.
1954 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1955 Decision of 20 July 1971, X. v. The Netherlands, Appl. 4130/69.
1956 Müller v. Austria, decision of 16 December 1974; Heredero 2007, 23.
1957 Appl. 4130/69., hivatkozik rá Kardos 2003e, 159.
1958 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1959 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1960 Kardos 2003e, 159.; Kardos 2000, 11. Korábban az Emberi Jogok Európai Bizottsága nem fogadta el a fo-

gyatékosság esetére szóló nyugdíjat a tulajdonhoz való jog által védett javak egyikeként, arra hivatkozva, 
hogy ezt a társadalmi szolidaritás alapján az általános társadalombiztosítási rendszer fedezi, így nincs köz-
vetlen kapcsolat a hozzájárulás és a juttatás között, következésképpen egyetlen pillanatig sincs azonosítható 
és igényelhető része a társadalombiztosítási alapban. Appl. 10971/84.; hivatkozik rá Kardos 2003e, 158–159.; 
Kardos 2000, 11.

1961 Heredero 2007, 23.
1962 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
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kifizetést.1963 Azzal a ténnyel támasztotta alá a döntését, hogy a társadalombiztosítási rend-
szer lényegesen különbözik a magánbiztosító társaságok menedzsmentjétől.1964 Közösségi 
jelentőségére tekintettel a társadalombiztosítás rendszerének figyelembe kell vennie a poli-
tikai – különösen a gazdaságpolitikai – megfontolásokat.1965 Elképzelhető, hogy például egy 
deflációs időszak az államot a nyugdíjak nominális összegének csökkentésére kötelezi.1966 
Az ilyen jellegű ingadozások nem tudnak mit kezdeni a tulajdonjoggal mint emberi jog-
gal bizonyos esetekben, a nyugdíj összegének lényeges csökkentése úgy tekinthető, mint 
amely érinti az öregségi nyugdíjbiztosítási rendszerből származó ellátás fenntartásához 
(megőrzéséhez) való jog lényeges tartalmát.1967

1994-ben  a Bizottság egy másik társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos kérelmet 
fogadott be az 1. cikkre hivatkozva.1968 A kérelem alapját az képezte, hogy egy török állam-
polgár, aki előzőleg Ausztriában dolgozott, azért nem részesült munkanélküli-ellátásban, mert 
nem rendelkezett osztrák állampolgársággal.1969 A Bizottság jelentésében a 6. cikk 1. pontjá-
nak megsértését nem állapította meg, a 14. cikknek az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével 
együttesen történt megsértését azonban egyhangúlag megállapította, valamint ugyancsak 
egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a 8. cikk szemszögéből nem kell vizsgálni az ügyet.1970 
Az ügyet a kérelmező török állampolgár 1995-ben  a Bíróság elé terjesztette, amely azt 
érdemi vizsgálatra befogadta. Ez a Gaygusuz-ügy1971 volt az első olyan eset, ahol a Bíró-
ságnak érdemben kellett dönteni egy ilyen kérelemről,1972 és a Bíróság először ismerte el, 
hogy egy szociális biztonsági juttatás az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. kiegészítő 
jegyzőkönyve által védett tulajdon fogalma alá vonható.1973

Az állampolgársággal függött össze az az Ausztria ellen indult ügy, amelynek alapjául 
az szolgált, hogy a vendégmunkás kérelmező kizárólag azért nem részesülhetett munka-
nélküli-segélyben annak ellenére, hogy minden egyéb feltételnek megfelelt, mert nem volt 
osztrák állampolgár.1974 Hiába élt ott érvényes letelepedési engedély birtokában hosszú éve-
kig, hiába fizette a munkanélkülisegély-hozzájárulást a jövedelméből, az osztrák hatóságok 

1963 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1964 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1965 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xvii.
1966 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xviii.
1967 Report of the Commission of 1 October 1975, Müller v. Austria, Appl. 5849/72.
1968 Decision of 11 January 1994, Gaygusuz v. Austria, Appl. 17371/90.
1969 Kézikönyv 2011, 120. 1987-ben  a kérelmező a munkanélküli-ellátásról rendelkező törvény (Arbeitslosenversiche-

rungsgesetz – ALVG) alapján sürgősségi ellátásként (Notstandshilfe) előleg kiutalását kérte. A linzi munkaügyi 
hivatal és a felső-ausztriai regionális munkaügyi hivatal a kérelmezőt azzal utasította el, hogy nem felel meg 
azon törvényi követelményeknek, amelyek szerint kizárólag osztrák állampolgárok részesülhetnek ebben a fajta 
ellátásban. Az érintett ekkor az alkotmánybírósághoz fordult, ahol panaszát azzal az indokkal utasították el, 
hogy az ügy nem vezetett volna eredményre, és azt nem lehet a közigazgatási bíróság hatásköréből elvonni. 
Ezt követően a közigazgatási bíróság, ahová áttették az ügyet, azzal az indokkal utasította el a keresetet, hogy 
a törvények alkotmányosságát érintő döntés az alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. (Fordítás: http://kuria-
birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 [Letöltés ideje: 2016. 02. 21.])

1970 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2016. 02. 21.)
1971 Judgment of 16 September 1996, Gaygusuz v. Austria, Appl. 17371/90. Reports of Judgments and Decisions, 

1996-IV., no. 14.
1972 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xviii.
1973 Kardos 2000, 11.
1974 Grád–Weller 2011, 683–684.
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pusztán idegen állampolgárságára tekintettel elutasították a kérelmét.1975 A Bíróság a tény-
állás alapján egyhangúlag elmarasztalta Ausztriát, megállapítva, hogy az állampolgárság 
önmagában nem elegendő indok egy ilyesfajta megkülönböztetéshez.1976

A Bíróság megállapította, hogy a vitatott ellátás, az osztrák gyorssegély1977 járulék-
fizetéshez volt kötve,1978 és a biztosított személynek járulékot kellett fizetnie azért, hogy 
megkapja az ellátást, ezáltal a hozzájáruláshoz kötött ellátáshoz való jog vagyoni jogo-
sultságként a tulajdon védelme alá esik.1979 A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a sürgősségi 
juttatásra való jog – az alkalmazható jog szerint – az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 
szerint vagyoni jog, következésképpen ezt a rendelkezést kell alkalmazni anélkül, hogy 
egyedül arra a kapcsolatra kellene alapítani, amely a sürgősségi juttatás és az „adók és egyéb 
hozzájárulások” megfizetésének kötelezettsége között fennáll.1980 A Bíróság tehát nem 
hangsúlyozta a járulékfüggő és nem járulékfüggő szociális ellátások közti különbséget, de 
azért szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy az ügyben szereplő juttatás igénybevétele 
végső soron járulékfizetéstől függ,1981 a hozzájárulás nem fizetése esetén pedig a kérelmező 
a sürgősségi segélyhez kapcsolódó minden jogból ki van zárva.1982 Az a konkrét esetben 
nem volt vitás, hogy a kérelmező ezeknek a feltételeknek ne felelt volna meg, a szociális 
juttatás kiutalásának megtagadása kizárólag azon alapult, hogy a panaszos nem volt osztrák 
állampolgár, és nem szerepelt azon személyek között, akik felmentést kaptak e feltételnek 
való megfelelés alól.1983 Ennélfogva e szociális juttatás megkapásához való jogot illetően 
az osztrák állampolgárokéhoz hasonló helyzet állt fenn a kérelmező számára is, ezért a Bíró-
ság úgy ítélte meg a Bizottsággal egyetemben, hogy a sürgősségi juttatás kiutalását illetően 
az osztrák állampolgárok és az idegenek közötti különböző bánásmódot – amelynek áldozata 
volt a kérelmező is – semmiféle „objektív és észszerű indokok” nem igazolják.1984 Ebből 
következően a Bíróság egyhangúlag arra a döntésre jutott, hogy az Egyezmény 14. cikkét 
az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével együttesen megsértették.1985

Ezzel az ítélettel a strasbourgi bíróság gyakorlata nemcsak a 14. cikk kapcsán, ha-
nem az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke területén is új irányt vett, ugyanis elfogadta 
a  társadalombiztosítási jogoknak az 1. cikk szerinti tulajdonvédelem alá tartozását olyan 
ellátások esetében, amelyek járulékfizetésen alapultak.1986

A Gaygusuz-eset áttörést jelentett az EJEB gyakorlatában, a Bíróság ugyanis el-
tért a korábban követett gyakorlatától, amely az ilyen igény tulajdoni védelemben való 

1975 Grád–Weller 2011, 684.
1976 Grád–Weller 2011, 684.
1977 Más fordításokban: sürgősségi ellátás, eredeti német terminológiával: Notstandshilfe, angolul: emergency 

assistance.
1978 Kardos Gábor szerint ugyanakkor – noha a kifizetett rendkívüli pénzügyi segítségben való részesedés elő-

feltétele a munkanélküli-biztosításhoz való hozzájárulás volt, amelyet a panaszos meg is tett – itt nem lehetett 
hozzájárulás alapú szolgáltatásról beszélni, mivel a pénzügyi alaphoz a kormányzat is hozzájárult. Kardos 
2003e, 130.

1979 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xviii.
1980 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2018. 02. 21.)
1981 Kardos 2003e, 159.
1982 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2018. 02. 21.)
1983 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2018. 02. 21.)
1984 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2018. 02. 21.)
1985 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2018. 02. 21.)
1986 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xviii.
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 részesítéséhez megkövetelte a kifizetés alapjául a személyes hozzájárulást.1987 Láthattuk, 
hogy a Bizottság és korábban a Bíróság egyértelműen úgy foglalt állást, hogy amennyiben 
a társadalombiztosítási járulék összege kapcsolódik a befizetett pénz nagyságához, akkor 
kiterjed rá a tulajdon fogalma,1988 ha azonban a járulék összege a biztosított helyzetéhez 
kapcsolódik, a társadalmi szolidaritás dönt, és az nem tekinthető tulajdonnak.1989

A Gaygusuz-ügyben azonban az EJEB a korábbiaktól eltérő módon elismerte, hogy 
egy társadalombiztosítási juttatás az Egyezmény 1. kiegészítő jegyzőkönyve által védett 
tulajdon fogalma alá vonható.1990 Az ügyben szereplő juttatás olyan személyeknek jár, akik 
már nem kaphatnak munkanélküli-segélyt, de az igénybevétel alapja az, hogy a kedvezmé-
nyezett fizette járadékát a munkanélküliség elleni biztosítás alapjába, amelyhez azonban 
a kormányzat is hozzájárult.1991 A Bíróság az ilyen juttatásra való jogot pénzügyi jogosít-
ványként a tulajdonhoz való jog védett tárgyaként ismerte el.1992

A Gaygusuz-ítélethez az ügy elbírásában hivatalból részt vevő osztrák bíró részben eltérő 
különvéleményt csatolt: úgy látta, hogy napjainkban valamennyi társadalomban a szociális 
állam kihasználása igen elterjedőben van, és ez nem csupán a külföldi vendégmunkásokra 
korlátozódik, ezért sajnálja, hogy a Bíróság döntésével ezeket a tendenciákat erősíti.1993

Marie-Bénédicte Dembour egy 2013-as  tanulmányában rámutat arra, hogy a Gaygu-
suz-ügy manapság az EJEB meghatározó döntésének számít, noha ez a hírnév még az íté-
let meghozatalakor nem volt előre látható, a döntés 1996-os  kihirdetését követő 15 évben 
nem vezetett a Bíróság esetjogának fejlődéséhez.1994 Noha ezt az ítéletet az egyenjogúság 
állampolgársági státusztól független széles körű értelmezése kapcsán emlegetik, a döntés 
ugyanakkor valójában csupán a legálisan az adott országban tartózkodó migráns munka-
vállalóknak a szociális biztonsági ellátásokból való kizárását célozta, ami akkor még csak 
egy kivételes jelenségnek számított az 1990-es  évek közepén.1995 A Gaygusuz-ügy dön-
tően tehát nem szolgált az egyenlőség elvének (akár állampolgár – nem állampolgár vagy 
reguláris  – irreguláris migránsok közötti megkülönböztetésre történő) kiterjesztésére.1996

Nyilvánvalóan a Bíróságnak finomítania kellett az 1. cikk alkalmazásának területeit 
sok felmerülő ügy során, ahol az ellátáshoz való hozzáférés, annak mértéke vagy a teljes 
visszavonása volt a tét.1997

2003-ban, amikor a Bíróság azzal a kérdéssel találkozott, hogy a járulékfizetés nél-
küli ellátás képezhet-e tulajdont az 1. cikk alapján, azt a választ adta, hogy az a tény, hogy 
a kérelmező járulékfizetésre volt köteles, és így jogosult volt gyorssegélyre, még nem jelenti 
azt, hogy a contrario a nem járulékalapú társadalombiztosítás ne keletkeztethetne ugyan-
úgy az 1. cikk által védelmezett tulajdonjogot, vagyoni jogosultságot.1998 A Koua Poirrez 

1987 Kardos 2003e, 129.
1988 Kardos 2003e, 129.
1989 Tóth A. 1996, 138., idézi Kardos 2003e, 129.
1990 Kardos 2003e, 158.
1991 Kardos 2003e, 158.
1992 Kardos 2003e, 158.
1993 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/gaygusuz-ausztria-elleni-ugye-1737190 (Letöltés ideje: 2018. 02. 21.)
1994 Dembour 2012, 689.
1995 Dembour 2012, 689.
1996 Dembour 2012, 689.
1997 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xviii.
1998 Judgment of 30 September 2003, Koua Poirrez v. France, Appl. 40892/98, 37.
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kontra Franciaország ügyben a szóban forgó ellátás folyósítása nem függött attól, hogy 
a kedvezményezett fizetett-e járulékokat a nemzeti szociális biztonsági rendszer részére, 
ami a fő oka volt annak, hogy nem volt megengedhető az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés.1999 Az ügyben egy elefántcsontparti állampolgár fogyatékossággal élők-
nek járó ellátást kérelmezett.2000 Kérelmét elutasították arra hivatkozva, hogy az ellátást 
csak francia állampolgárok, illetve olyan államok állampolgárai igényelhetik, amelyekkel 
Franciaország kölcsönös szociális biztonsági megállapodást kötött.2001 Az EJEB megálla-
pította, hogy a kérelmező valójában a francia állampolgárokéhoz hasonló helyzetben volt, 
mivel eleget tett az ellátás igénylésére vonatkozó összes többi jogszabályi követelménynek, 
és részesült már más, állampolgárságtól független szociális biztonsági ellátásokban.2002 A bí-
róság kijelentette, hogy „különösen nyomós okokra” lenne szükség ahhoz, hogy igazolják 
a kérelmezővel szembeni és a más állampolgárokkal szembeni bánásmód különbségét.2003 
A bíróság nem találta meggyőzőnek Franciaország azon érvét, hogy az állami bevételeket 
és kiadásokat egyensúlyban kell tartani, illetve hogy tényszerű különbséget jelent, hogy 
Franciaországnak nincs kölcsönösségi megállapodása Elefántcsontparttal.2004

2005-ig  azonban a társadalombiztosítási és szociális ellátások „javakkénti” minősítése 
tekintetében sokáig nem volt teljesen egyértelmű a strasbourgi gyakorlat.2005

Az ügyek egy részében a Bíróság határozataiból úgy tűnt, hogy az 1. kiegészítő jegyző-
könyv 1. cikke alkalmazhatóságának megállapításánál a Bíróság döntő szempontként vette 
figyelembe azt, hogy a juttatásra való jogosultság a hozzájárulások előzetes befizetésén 
alapult-e,2006 más ügyekben azonban a Bíróság nem hozzájárulás-függő szociális ellátások 
tekintetében is megállapította ezen rendelkezés alkalmazhatóságát.2007

2005-ben  viszont egy brit ügyben a Bíróság egyértelművé tette, hogy az Egyezmény 
belső összhangjának védelme érdekében a tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezést 
is olyan módon kell értelmezni, amely által elkerülhetők azon egyenlőtlenségek, amelyek 
a ma már illogikus vagy fenntarthatatlan különbségtételeken alapulnak.2008 Ettől a Stec and 

1999 Kézikönyv 2011, 121.
2000 Kézikönyv 2011, 120.
2001 Kézikönyv 2011, 120.
2002 Kézikönyv 2011, 120.
2003 Kézikönyv 2011, 120.
2004 Kézikönyv 2011, 120.
2005 Grád–Weller 2011, 697.
2006 Vesd össze Gaygusuz v. Austria judgement of 16 September 1996, no. 17371/90; Stawicki v. Poland decision 

of 10 February 2000, no. 47711/99; Jankovic v. Croatia decision of 12 October 2000, no. 43440/98; Kohls v. 
Germany decision of 13 November 2003, no. 72719/01; Kjartan Asmundsson v. Iceland judgement of 12  October 
2004, no. 60669/00.; hivatkozik rá Grád–Weller 2011, 697–698.

2007 Vesd össze Buchen v. the Czech Republic judgement of 26 November 2002, no. 36541/97; Koua Poirrez v. 
France judgement of 30 September 2003, no. 40892/98; Wessels-Bergervoet v. the Netherlands judgement of 
4 June 2002, no. 34462/97; Van den Bouwhuijsen and Schuring v. the Netherlands decision of 16 December 
2003, no. 44658/98, hivatkozik rá Grád–Weller 2011, 697–698. Az Azinas v. Cyprus ügyben a Bíróság egyik 
kamarája a kérelmező által már megszerzett társadalombiztosítástól való önkényes megfosztást az Egyezmény 
hatálya alá tartozónak tekintette, és meg is állapította az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének sérelmét, 
utóbb azonban a Nagykamara többségi ítéletével e döntést megváltoztatta, és az ügyet elfogadhatatlannak 
minősítette azon az alapon, hogy a kérelmező nem hivatkozott hazájában az Egyezményre, ekként nem me-
rítette ki a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket (Azinas v. Cyprus judgement of 28 April 2004, no. 
56679/00). Grád–Weller 2011, 71.

2008 Grád–Weller 2011, 698.
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others v. the United Kingdom ügytől2009 kezdve az EJEB jogértelmezése a tulajdonhoz való 
jog védelmi körét mind a járulékalapú, mind a nem járulékalapú szociális juttatásokra ki-
terjesztette,2010 tehát ettől kezdve a „javak” fogalma az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkében 
kiterjed minden vagyoni jogra, beleértve mind a járulékfizetéshez kötött, mind az ahhoz 
nem kötött szociális juttatásokat.2011

Az ügy kérelmezői nem járulékfizetésen alapuló ellátásban részesültek a munka-
képtelenségük miatt, amely ellátás a korábbi átlagkeresetükhöz igazodott.2012 Amikor Stec 
kisasszony elérte a 60 éves nyugdíjkorhatárt, ezt az ellátást felváltotta egy adóból finanszí-
rozott nyugellátás, amely viszont alacsonyabb volt, mint a fogyatékossági ellátás.2013 Ezzel 
szemben a férfiak a rájuk irányadó 65 éves nyugdíjkorhatár betöltéséig magasabb összegű 
ellátásban részesülhettek.2014

A különböző országokban az alanyi jogként biztosított társadalombiztosítási és szo-
ciális ellátásokat igen változatos módokon finanszírozzák, a többféle finanszírozási mó-
dozatból és a legtöbb jóléti rendszerben az ellátások egymásba illeszkedő természetéből 
adódóan egyre mesterkéltebbnek tűnik fenntartani azt a különbségtételt, amely szerint csak 
a befizetéseket felhalmozó speciális alapokból fedezett juttatások essenek az 1. cikk sze-
rinti „javak” fogalma alá.2015 Ráadásul azzal, ha az általános költségvetésből finanszírozott 
juttatásokat kirekesztenénk ebből a körből, figyelmen kívül hagynánk azt a tényt, hogy 
a legtöbb esetben a kérelmezők az adók befizetése révén ténylegesen hozzájárulnak ezek 
finanszírozásához.2016 A modern demokratikus társadalmakban az egyének létfenntartása 
életük egészében vagy egy részében a jóléti juttatásoktól függ, ezért számos jogrendszer 
(bizonyos feltételek teljesülése esetén) alanyi jogokként biztosítja ezeket az ellátásokat.2017 
Az ilyen rendelkezések pedig tulajdonjogi érdekeket keletkeztetnek attól függetlenül, hogy 
előzetes járulékfizetéstől függnek-e, vagy sem, tehát a Bíróság a jövőben ilyen alapon nem 
tesz különbséget a különböző jóléti juttatások tekintetében az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 
1. cikkének alkalmazhatóságát illetően.2018 A Bíróság ugyanakkor megerősítette, hogy 
az Egyezmény nem keletkeztet jogot bizonyos szociális ellátásokra, az nem korlátozza 
az államokat abban a döntésben, hogy biztosítsanak-e bizonyos társadalombiztosítási vagy 

2009 Case of Stec and others v. the United Kingdom, Applications nos. 65731/01 and 65900/01, Judgment Stras-
bourg, 12 April 2006.

2010 Grgić–Mataga–Longar–Vilfan 2007, 40.
2011 Ezt a gyakorlatát az EJEB 2010-ben  is megerősítette. Plalam S.P.A. kontra Olaszország, 2010. május 18., 36.
2012 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, 16.
2013 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, 16.
2014 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, 16. Az ügyben a Bíróság kimondta, hogy nem jelent a tulajdonhoz való 

jog tekintetében hátrányos megkülönböztetést, ezért nem sérti az Egyezmény 14. cikkét és azzal összefüggés-
ben az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti tulajdonhoz való jogot az a jogszabály, amely az Egyesült 
Királyságban – a nők hátrányosabb gazdasági helyzetének kiegyenlítése céljából – eltérő nyugdíjkorhatárt 
állapított meg a férfiak és nők tekintetében.

2015 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix.; Grád–Weller 2011, 698.
2016 Grád–Weller 2011, 698.; Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix.
2017 Grád–Weller 2011, 698.
2018 Vesd össze Stec and Others v. the United Kingdom [GC] decision of 6 July 2005, nos. 65731/01 and 65900/01. 

hivatkozik rá Grád–Weller 2011, 698.
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szociális ellátásokat, illetve hogy milyen formában vagy összegben biztosítják azokat.2019 
Ha azonban az államok úgy döntenek, hogy ilyen juttatásokat biztosítanak, akkor ez a jog-
alanyok oldalán tulajdoni igényt keletkeztet.2020

A társadalombiztosítási juttatások egyezményi megítélése tehát meglehetősen speciális, 
ezek ugyanis alapvetően nem járnak az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alapján, vagy-
is önmagában a hiányukra nem lehet kérelmet sikeresen alapozni, ami ugyanakkor nem 
azt jelenti, hogy velük kapcsolatban az állam diszkriminációt alkalmazhatna, vagy hogy 
a jogszerűen megítélt összegek kifizetését elszabotálhatná, vagy akár a tévesen megítélt 
juttatásokat feltétlenül és következmények nélkül megvonhatná.2021

Az EJEB a Stec and Others v. the United Kingdom ügyet követően nem sokkal már 
azzal kapcsolatban, hogy egy szociális ellátás tulajdonjogot eredményez-e, egyenesen 
szükségtelennek tartotta ennek a kérdésnek a további vizsgálatát,2022 és csupán visszautalt 
erre a korábbi döntésére.

1.5.2.2. Az élethez való jog2023

Az élethez való jog a demokratikus társadalom alapértéke, ezért a 2. cikk az Egyezmény 
egyik legfontosabb rendelkezése, amely azt a kötelezettséget rója az államokra, hogy meg-
tegyék a megfelelő lépéseket a joghatósága alá tartozó személyek életének védelme iránt.2024

A La Parola and others v. Italy ügyben2025 a kérelmező három olasz állampolgár közül 
az első kettő munkanélküli volt, és ők voltak a harmadik kérelmezőnek a szülei.2026 A kisko-
rú gyermekük születése óta fogyatékosságban szenvedett, és 100%-os  fogyatékosként lett 
regisztrálva a helyhatóságnál.2027 Azt vitatták, hogy nem kapták meg az 1986-os  törvény 
által garantált pénzügyi támogatást, és így – azáltal, hogy a gyermekük nem kapta meg 
a megfelelő egészségügyi és pénzügyi támogatást – az állam megsértette a gyermek élethez 
és egészséghez való jogát.2028

Az EJEB ugyanakkor kimondta, hogy a 2. cikkre nem lehet hivatkozni ebben az ügy-
ben, mivel a kérelem nincs kapcsolatban a gyermek élethez való jogának sérelmével, hanem 
a szülőknek járó egészségügyi ellátást és segélyt érinti.2029 Megjegyezte emellett, hogy 

2019 Grád–Weller 2011, 698–699.
2020 Grád–Weller 2011, 699. Ennek a felfogásnak a veszélyére hívta fel a figyelmet Borrego bíró a döntéshez írt 

különvéleményében. A strasbourgi bíróság olasz bírája arra figyelmeztet, hogy a tulajdon védelmének ilyen 
széles körű kiterjesztése azzal a következménnyel jár, hogy Európa valamennyi polgára, a legszegényebbtől 
a milliomosig tulajdonossá, és ezáltal az Egyezmény tulajdonvédelmi körébe tartozóvá válik.

2021 Grád–Weller 2011, 724.
2022 Decision of 10 January 2006, Sali v. Sweden, Appl. 67070/01.
2023 Heredero 2007, 38–40.
2024 L.C.B v. the United Kingdom, judgment of 9 June 1998.
2025 Decision of 30 November 2000, Application no. 39712/98.
2026 Heredero 2007, 38.
2027 Heredero 2007, 38.
2028 Heredero 2007, 38.
2029 Heredero 2007, 38.
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a szülők folyamatos ellátásban részesültek, hogy megbirkózzanak gyermekük fogyaté-
kosságával, és az ellátás mértéke azt mutatta, hogy Olaszország már teljesítette a pozitív 
kötelezettségeit.2030

A Nitecki v. Poland ügyben2031 a kérelmező életveszélyes betegségben szenvedett, 
és ezért egy nagyon drága gyógyszert írtak fel számára, amelynek 70%-át a nemzeti biz-
tosítási alap megtérítette.2032 A kérelmező ugyanakkor a fennmaradó 30%-ot sem tudta 
kifizetni, ezért a helyi szociális szolgálattól és a szociális minisztériumtól is kérelmezte 
a gyógyszer teljes árának megtérítését.2033 A hatóságok ezt a kérelmét elutasították.2034 Ezt 
követően a kérelmező az EJEB-hez fordult azzal, hogy a gyógyszer teljes költségének csak 
részleges megtérítése sértette a 2. cikk szerinti élethez való jogát.2035 Az EJEB kimondta, 
hogy nem zárható ki, hogy a hatóságok aktusai és mulasztásai az egészségpolitika terén 
bizonyos körülmények között megalapozzák a 2. cikk szerinti felelősségüket.2036 Hang-
súlyozta, hogy az államnak az egészségügy terén meglévő pozitív kötelezettségeit tekintve 
a 2. cikk kapcsán felmerülhet olyan eset, amelyben kimutatható, hogy a szerződő felek 
hatóságai veszélyeztetik az egyén életét a lakosság részére általánosságban biztosított 
egészségügyi ellátás megtagadásával.2037

A konkrét esetben azonban az EJEB azt is megjegyezte, hogy a kérelmező szociális 
biztonsági hozzájárulása révén jogosulttá vált a közegészségügyi ellátásra.2038 Az EJEB azt 
a következtetést vonta le, hogy figyelembe véve a kérelmező számára biztosított egészség-
ügyi kezeléseket és ellátásokat, ideértve az igényelt gyógyszerköltség nagyobb részének 
megtérítését, az érintett állam a jelen ügy speciális körülményei között nem sértette meg 
az EJEE 2. cikke szerinti kötelezettségeit azáltal, hogy nem térítette meg a gyógyszer árá-
nak fennmaradó 30%-át.2039

1.5.2.3. A magán- és családi élet védelméhez való jog

Társadalombiztosítási ügyekben gyakran hivatkoznak az EJEB előtt a 8. cikkre (magán- 
és családi élet védelméhez való jog), a konkrét ügyek azonban lényegesen különböznek 
egymástól.2040

2030 Heredero 2007, 38.
2031 Decision of 21 March 2002, Application no. 65653/01.
2032 Heredero 2007, 39.
2033 Heredero 2007, 39.
2034 Heredero 2007, 39.
2035 Heredero 2007, 39.
2036 Heredero 2007, 39.
2037 Heredero 2007, 39.
2038 Heredero 2007, 39.
2039 Heredero 2007, 39–40.
2040 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix.
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A Bizottság először 1995-ben  fogadott el olyan ügyet, amely a családi élet védelméhez 
való jogra hivatkozott társadalombiztosítási ellátás megtagadásakor.2041 Nagyjából 10  évvel 
később a Bíróság a 14. cikk sérelmét állapította meg a 8. cikkel összefüggésben abban az eset-
ben, amelynek során külföldieket az eltérő tartózkodási engedélyeik miatt különböztettek 
meg hátrányosan a gyermeknevelési segélyre való jogosultság tekintetében.2042

Az ügyek egy másik része a transzszexuális személyek nemének átalakítása utáni tör-
vényes elismerés hiányával foglalkozik, amely bizonyos szociális ellátások megvonásával 
járt.2043 Bár a Bíróság már 1986-ban  is tisztában volt a transzszexuális személyek problémái-
nak súlyosságával, egészen 2002-ig  tartott, hogy a Bíróság először ítélje az ilyen elismerés 
hiányát a magánélethez való jogba ütközőnek.2044

Emellett a 8. cikk olyan ügyekben is felmerült, ahol az egészségügyi problémáktól 
szenvedő illegális bevándorlókat a kitoloncolás fenyegette.2045

Az EJEE 8. cikkének fő célja az egyének védelme az állam önkényes beavatkozásával 
szemben.2046 A 8. cikk azonban nem értelmezhető egyszerűen akként, hogy az államnak 
tartózkodnia kell a családi és magánéletbe történő beavatkozástól, tudniillik viszonylag 
korán kialakult az az azóta is töretlenül követett gyakorlat, miszerint a családi élet tiszte-
letben tartása adott esetben kifejezett tevőleges magatartást tesz szükségessé az adott állam 
oldalán.2047 A 8. cikk tehát pozitív kötelezettségeket is háríthat az államra, ami a magán- 
és családi élet hatékony „tiszteletének” biztosításához tartozik.2048

Mivel a tisztelet fogalma nincs pontosan definiálva, az államok ugyancsak nagy mérle-
gelést élveznek abban, hogy ezeket a kötelezettségeiket hogyan teljesítik a gyakorlatban.2049

Ez természetesen nem jelenthet valamiféle parttalan kötelezettséget, tehát az államok 
nem kötelesek bármit megtenni, ami a családi élet zavartalanságát szolgálja, így például 

2041 Decision of 5 July 1995, Petrovic v. Austria, Appl. 20458/92.; Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix. Az ügy 
alapját az képezte, hogy az anyákkal szemben az apák számára nem biztosítottak gyermekgondozási segélyt. 
Ez a Bíróság akkori megítélése szerint nem ütközött az Egyezménybe. A Bíróság ebben az ügyben arra hivat-
kozott, hogy az egyes tagállamok gyakorlata erősen eltér e tekintetben, ráadásul az osztrák törvényhozó ezen 
a téren élen járt, mert az elsők között vezette be – igaz, hogy csak a kérelmező gyermekénél később született 
gyermekek tekintetében – annak lehetőségét, hogy a gyermekgondozási szabadságot az apák is igénybe vehessék, 
ezért ilyen körülmények között indokoltnak látta, hogy részükre viszonylag széles mérlegelési jogkört biztosít-
sanak (Petrovic v. Austria judgement of 27 March 1998, Reports 1998-II., 579.). Grád és Weller szerint azonban 
valószínűleg a korábbitól eltérő döntéshez vezetne a jogfejlődés akkor is, ha olyan ügy kerülne a Bíróság elé, 
mint ez az osztrák ügy. A gyakorlat hatályosságát illetően felvetődő kétségek abból fakadnak, hogy – a majd 
később részletesebben is ismertetett – jóval újabb keletű, új összetételű Bíróság által tárgyalt Willis-ügy azzal 
volt kapcsolatos, hogy az özvegyi jogon járó társadalombiztosítási juttatások szintén csak a nőket illették meg, 
és amely ilyen alapon egyhangúlag diszkriminatívnak minősült. Grád–Weller 2011, 666.

2042 Judgment of 25 October 2005, Niedzwiecki v. Germany, Appl. 58453/00 és Okpisz v. Germany, Appl. 59140/00.; 
Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix.

2043 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix
2044 Judgment of 11 July 2002, I. v. United Kingdom, Appl. 25680/94. és Goodwin v. United Kingdom, Appl. 

28957/95.; Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xix–xx.
2045 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2046 Heredero 2007, 44.
2047 Vesd össze Hokkanen v. Finland judgement of 23 September 1994, Series A no. 299-A, illetve Szegő v. Hun-

gary, Dec. 16. 1. 96, publikálatlan kamarai döntés, hivatkozik rá Grád–Weller 2011, 452–453.
2048 Heredero 2007, 44.
2049 Heredero 2007, 44.
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nem kötelesek olyan családi pótlékot folyósítani, amely lehetővé tenné, hogy valamelyik 
szülő otthon maradhasson a gyermek nevelése érdekében.2050

A Jitka Zehnalová and Otto Zehnal v. the Czech Republic ügyben2051 ugyan az EJEB 
elismerte, hogy az államnak lehetnek pozitív kötelezettségei a 8. cikk alapján, ám azt is 
kifejtette, hogy közvetlen kapcsolatnak kell lenni az államtól elvárt intézkedések és a pa-
naszos magánélete között.2052

A Roche v. the United Kingdom ügyben2053 a kérelmező azt vitatta, hogy az egészségügyi 
problémáit mustárgázos és ideggázos teszteknek köszönheti, amelyeken a brit fegyveres 
erők utasítására vett részt Port Downban.2054 A panaszos szolgálati nyugdíjért folyamodott, 
de a kérelmét azon az alapon utasították el, hogy nem tudott felmutatni okozati kapcsolatot 
a tesztek és az egészségügyi problémái között. A kérelmező megpróbált hivatalos informá-
ciókhoz jutni azért, hogy ezzel a nyugdíjügyekben eljáró bíróság dönteni tudjon arról, hogy 
a kérelmező helyzetét a Port Down-i  teszteken való részvétele okozta vagy súlyosbította.2055 
Kérelmét arra alapozta, hogy megtagadták tőle a releváns információkhoz való megfelelő 
hozzáférést, és ezzel sérültek az Egyezmény 8. és 10. cikkei.2056

Az EJEB kimondta, hogy az a hosszú ideig tartó bizonytalanság, hogy vajon a ké-
relmező kockázatnak volt-e kitéve a teszteken való részvételével, stresszt és szorongást 
okozott neki.2057

Az Egyesült Királyság nem teljesítette azokat a pozitív kötelezettségeit, hogy olyan 
hatékony és hozzáférhető eljárást biztosítson a kérelmezőnek, amely lehetővé teszi számára, 
hogy minden olyan releváns és megfelelő információhoz hozzájusson, ami alapján fel tudta 
volna mérni azokat a kockázatokat, amelyeknek ki volt téve.2058

1.5.2.4. A kínzás tilalma

Az EJEE 3. cikkében szereplő kínzás tilalma azokban az ügyekben vált fő hivatkozássá, ahol 
az egészségügyi problémáktól szenvedő illegális bevándorlóknak a kiutasítás fenyegetett-
ségével kellett szembenézniük.2059 Rossz egészségi állapotuk miatt valamennyi kérelmező 
egészségügyi ellátást kapott a kiutasítást foganatosító államtól.2060 Így tisztázni kellett, hogy 
a kiutasítás következményeként az egészségügyi ellátás hozzáférésének a származási orszá-
gukban meglévő állítólagos nehézségei az Egyezmény embertelen és megalázó bánásmód 
tilalmát előíró 3. cikkének sérelmét eredményezik-e.2061 1997-ben  a Bíróság először találta 
úgy, hogy a kitoloncolásról szóló döntés az érintett személyt komoly életveszélynek teszi 

2050 Grád–Weller 2011, 453.
2051 Decision of 14 May 2002, Application no. 38621/97.
2052 Heredero 2007, 45.
2053 Judgment of 19 October 2005, Application no. 32555/96.
2054 Heredero 2007, 45.
2055 Heredero 2007, 45.
2056 Heredero 2007, 45.
2057 Heredero 2007, 45.
2058 Heredero 2007, 46.
2059 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2060 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2061 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
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ki a legnyomorúságosabb körülmények között, ami sértheti a 3. cikkben foglaltakat,2062 bár 
a Bíróság egyértelműen leszögezte, hogy ennek az ügynek a körülményei nagyon kivételesek, 
és főszabály szerint nem lehet kieszközölni az Egyezményben részes állam területén való 
maradás jogát annak érdekében, hogy az érintett a kiutasító állam szociális, egészségügyi 
és egyéb segélyezési formáiból részesülhessen.2063

Az EJEE 3. cikke – a 2. cikkhez hasonlóan – a demokratikus társadalom egyik alap-
értékét testesíti meg, amely ugyancsak pozitív kötelezettségeket ró az Egyezményt ratifikáló 
államokra a tekintetben, hogy megelőzzék az ott feltüntetett bánásmódokat.2064

A Larioshina v. Russia ügyben az EJEB egy újfajta megközelítést vezetett be a szociális 
jogok védelmére, kimondva, hogy egy teljesen elégtelen mértékű szociális ellátással kapcso-
latos kérelem főszabály szerint felvetheti az EJEE 3. cikke szerinti embertelen és megalázó 
bánásmóddal kapcsolatos ügyet.2065

A konkrét ügyben azonban nem történt utalás arra, hogy a kérelmező szociális jutta-
tásainak összege révén oly mértékben sérült volna az ő fizikai és mentális egészsége, hogy 
elérte a komolyságnak azt a minimumszintjét, hogy az Egyezmény 3. cikkének hatásköre 
alá essen.2066

A S.C.C. v. Sweden ügyben2067 az AIDS-beteg kérelmezőnek megtagadták a munka-
vállalási engedélyét, és a svéd bevándorlási hatóság elrendelte a hölgy deportálását, aki arra 
hivatkozva fordult az EJEB-hez, hogy Svédországban szeretné az ellátást igénybe venni, 
és humanitárius okokat is felhozott a foglalkoztatásának támogatása mellett.2068 Azzal érvelt, 
hogy ha visszaküldenék őt Zambiába, akkor az egészségi állapota drasztikusan megromlana, 
mivel a származási országában a szükséges egészségügyi ellátás nem áll rendelkezésre.2069

Az EJEB újból felidézte azt az elvet, hogy a külföldieket nem illeti meg az a jog, hogy 
egy adott állam területén maradhassanak pusztán azért, hogy egészségügyi ellátást tudja-
nak igénybe venni.2070 Kivételes körülmények között azonban a kiutasító határozat jogerőre 
emelkedése sértheti az EJEE 3. cikkét döntő humanitárius megfontolásokból.2071 Ebben 
az ügyben azonban, mivel az AIDS orvosi kezelése Zambiában biztosított, és a kérelme-
ző egész családja már amúgy is Zambiában tartózkodik, a kérelmet mint megalapozatlant 
elutasították.2072

2062 Judgment of 2 May 1997, D. v. United Kingdom, Appl. 30240/96.
2063 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2064 Heredero 2007, 40.
2065 Heredero 2007, 40.
2066 Heredero 2007, 40.
2067 Decision of 15 February 2000.
2068 Heredero 2007, 42.
2069 Heredero 2007, 42.
2070 Heredero 2007, 42.
2071 Heredero 2007, 42.
2072 Heredero 2007, 42.
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1.5.2.4.1. Ingyenes állami egészségügyi ellátás és pénzbeli ellátás  
és az EJEE 3. cikke

A Pancenko v. Latvia ügyben2073 a kérelmező nagy összegű köztartozást halmozott fel, ezért 
panaszt nyújtott be a gazdasági és szociális helyzetének nehézségei miatt Lettországban, 
kérelmét a munkanélküliségének tényére, valamint arra alapozva, hogy nem kapott az ál-
lamtól egészségügyi ellátást és pénzügyi támogatást.2074

Az EJEB tisztázta, hogy az Egyezmény nem biztosít szociális és gazdasági jogokat, 
mint olyat, különösen a munkához való jogot, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való 
jogot vagy a meghatározott életszínvonal fenntartásához szükséges állami támogatáshoz 
való jogot.2075

Ugyanakkor elfogadta, hogy az egyén életkörülményei a 3. cikk alá eshetnek, ha el-
érik a komolyság egy minimumszintjét.2076 Az EJEB azonban kimondta, hogy a benyújtott 
panasz nem eredményezte az Egyezmény sérelmét.2077

1.5.2.4.2. Szociális szolgáltatások és az EJEE 3. cikke

A Z and others v. the United Kingdom ügy2078 azokról a megalázó körülményekről szól, 
amelyek között a négy kiskorú kérelmező nevelkedett.2079 A kérelmezők 1987-ben  szűkös 
anyagi körülmények között éltek, alultápláltak voltak, és pszichológiai zavar jeleit mutat-
ták.2080 A panaszosokat kezelő gyermekpszichiáter megállapította, hogy ez a durva érzelmi 
bánásmód és nélkülözés legszörnyűbb esete volt, amivel a karrierje során találkozott.2081 
A Bíróság előtt a gyermekek képviselői azt állították, hogy a helyhatóságok nem tették meg 
a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a gyermekeket attól, hogy ilyen 
súlyos mulasztást és durva bánásmódot kelljen elszenvedniük, ezáltal sérült az Egyezmény 
3. cikke.2082 Az EJEB szerint a négy gyermek által elszenvedett mulasztás és durva bánásmód 
elérte a komolyságnak azt a szintjét, hogy az már embertelen és megalázó bánásmódnak 
minősüljön.2083

A szociális szolgáltatások – a szituáció tudatában – pozitív kötelezettséget rónak 
a gyermekek védelmére.2084 Jelen ügyben kétség sem férhetett annak a rendszernek a hiá-
nyosságaihoz, amely a panaszos gyermekeket megóvja a hosszú távú nélkülözéstől és durva 
bánásmódtól.2085

2073 Decision of 28 October 1999, Application no. 40772/98.
2074 Heredero 2007, 43.
2075 Heredero 2007, 43.
2076 Heredero 2007, 43.
2077 Heredero 2007, 43.
2078 Judgment of 10 May 2001, Application no. 29392/95.
2079 Heredero 2007, 43.
2080 Heredero 2007, 43.
2081 40. bekezdés; Heredero 2007, 43.
2082 Heredero 2007, 43.
2083 Heredero 2007, 43.
2084 Heredero 2007, 44.
2085 Heredero 2007, 44.
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1.5.2.5. A ne bis in idem elve

Az EJEE 7. kiegészítő jegyzőkönyvének 4. cikkét (ne bis in idem elve) is felhívták egy-egy 
olyan esetben, ahol a társadalombiztosítási ellátások megvonása büntetőjogi elítélés ered-
ményeként következett be.2086 Ezekben az esetekben az EJEB-nek  azoknak a (potenciális) 
ellátottaknak az aktuális és jövőbeli nyugdíjkifizetései felfüggesztéséről kellett döntenie, 
akiket bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek.2087

1.5.2.6. A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság joga

Az EJEE 9. cikke szerinti gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság joga is felmerül 
időnként egy-egy szociális ügyben.2088 Néhány érintett a kötelező járulékalapú társada-
lombiztosítási vagy egyéb szociális biztonsági rendszerekben való részvételt és – ennek 
következtében – az ehhez való anyagi hozzájárulást az alapvető vallási értékeikkel össze-
egyeztethetetlennek vélte, ezért az EJEB-hez fordult.2089

1.5.2.7. A diszkrimináció tilalma

Az EJEE 14. cikke nem önmagában létezik, hanem egy meghatározott összetevőjét képezi 
valamennyi Egyezmény által szavatolt jognak.2090 Az egyes cikkekbe foglalt jogok tehát 
megsérthetőek önmagukban vagy a 14. cikkel együttesen.2091 Ha az EJEB nem állapítja 
meg a felhívott cikkek valamelyikének sérelmét akár önmagában, akár a 14. cikkel együt-
tesen, akkor az ügyet az utóbbi rendelkezés alapján is vizsgálnia kell.2092 Másrészről viszont 
ez a vizsgálat nincs általánosságban megkövetelve, amikor az EJEB már megállapította 
valamelyik cikk önmagában való megsértését.2093

Más a helyzet, ha a kérdéses jog élvezetével kapcsolatos tisztán diszkriminatív bánás-
mód az ügy alapvető aspektusát képezi.2094

Az EJEB joggyakorlatában a megkülönböztetés az EJEE 14. cikke szerint akkor diszk-
riminatív, ha nincs „objektív és észszerű igazolhatósága”, másként megfogalmazva, ha nem 
szolgál „legitim célt”, vagy nincs „észszerű arányossági kapcsolat az alkalmazott eszköz 
és az elérni kívánt cél között”.2095 Ezenkívül a szerződő államok bizonyos mérlegelési sza-
badságot (margin of appreciation) élveznek annak értékelésében, hogy az egyébként hasonló 
helyzetek jog általi eltérő kezelése hogyan és milyen mértékben igazolható.2096

2086 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2087 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2088 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2089 Kapuy–Pieters–Zaglmayer 2007, xx.
2090 Lásd többek között a Marckx-ítéletet, Judgment of 13 June 1979, 32. bekezdés. Heredero 2007, 30. 
2091 Heredero 2007, 30.
2092 Heredero 2007, 30.
2093 Heredero 2007, 30.
2094 Judgment in the case of Airey v. Ireland, 9 October 1979. Heredero 2007, 31.
2095 Heredero 2007, 31.
2096 Heredero 2007, 31.
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A Velencei Bizottság az új magyar Alkotmányról szóló 2011-es  véleményében is fel-
hívta a figyelmet az EJEB ezzel kapcsolatos gyakorlatára:

„Amint azt a Bíróság esetjoga megállapítja, ahhoz, hogy egy kérdés a 14. Cikk alá 
essen, különbségnek kell fennállnia az összehasonlítható helyzetben levő személyekkel 
való bánásmódban, amely különbségtétel az e rendelkezés által kifejezetten vagy nem ki-
fejezetten lefedett okokon alapszik. Az ilyen különbségtétel a bánásmód tekintetében akkor 
 diszkriminatív, ha nincs ésszerű és objektív magyarázata, azaz nem szolgál semmilyen 
legitim célt vagy nincs ésszerű arányossági kapcsolat az alkalmazott eszköz és az elérni kí-
vánt cél között. Az államoknak mérlegelési szabadságuk van a tekintetben, hogy értékeljék, 
a különbségek igazolják-e, és ha igen, mennyiben az amúgy hasonló helyzetben levőkkel 
szembeni eltérő bánásmódot, és ez a mérlegelési szabadság általában tág, ha gazdasági vagy 
szociális stratégiához kapcsolódó általános intézkedésekre vonatkozik.”2097

Az EJEB a szociális jogok élvezete terén is kifejlesztette a diszkrimináció tilalmával 
kapcsolatos joggyakorlatát.2098 Ezek között megkülönböztethetjük azokat, amelyek a ne-
mek alapján történő diszkrimináció kérdésével foglalkoznak, ezen belül egyes ügyek a 14. 
cikknek a 12. cikkel (házassághoz való jog) együttes értelmezésével,2099 az 1. kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikkével (tulajdonhoz való jog) együttes értelmezésével,2100 valamint a 14. 
cikknek a 6. cikk 1. bekezdésével (tisztességes tárgyaláshoz való jog) együttes értelmezé-
sével2101 foglalkoznak. Elkülöníthetjük az állampolgársági alapon történő diszkrimináció 
kérdésével foglalkozó ügyeket, ezen belül azokat, amelyek a 14. cikknek az 1. kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikkével együttes értelmezésével2102 foglalkoznak.2103

1.5.2.7.1. A nemek alapján történő diszkrimináció

1.5.2.7.1.1. Az EJEE 14. cikke a 12. cikkel együtt (házassághoz való jog)

A Rita Cannatella v. Switzerland ügyben2104 a Svájcban lakó kérelmező bőrbetegségben 
szenvedett, és a Svájci Nemzeti Biztosítási Alap mindenféle olyan munkától eltiltotta, amely 

2097 A Velencei Bizottság utalt a J.M. kontra Egyesült Királyság, valamint a Carson és mások kontra Egyesült 
Királyság ügyekre.; lásd Opinion on the New Constitution of Hungary. Opinion no. 621/2011, Venice Com-
mission. A magyar fordítást lásd a Helsinki Bizottság honlapján: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/
Velencei_Bizottsag_CDL-AD2011016_Velemeny_Magyarorszag_uj_alkotmanyarol_HUN.pdf (Letöltés 
ideje: 2018. 02. 15.)

2098 Heredero 2007, 31.
2099 Rita Cannatella v. Switzerland, (decision of 11 April 1996, Application no. 25928/94).
2100 Van Raalte v. the Netherlands (judgment of 21 February 1997, Application no. 20060/92), Michael Matthews 

v. the United Kingdom (decision of 28 November 2000, Application no. 40302/98.), WesselsBergervoet v. 
the Netherlands (judgment of 4 June 2002, Application no. 34462/97., Ítéletek és Határozatok Tára 2002IV.), 
Willis v. the United Kingdom (judgment of 11 June 2002, Application no. 36042/97); Stec and others v. the 
United Kingdom (judgment of 12 April 2006, Applications nos. 65731/01 and 65900/01.).

2101 Schuler-Zgraggen v. Switzerland, judgment of 24 June 1993, Application no. 14518/89.
2102 Gaygusuz v. Austria, judgment of 16 September 1996, Case no. 39/1995/631; Koua Poirrez v. France, judg-

ment of 30 September 2003, Application no. 40892/98.
2103 Heredero 2007, 31–36.
2104 Decision of 11 April 1996, Application no. 25928/94, ismertetését lásd Heredero 2007, 31.

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Velencei_Bizottsag_CDL-AD2011016_Velemeny_Magyarorszag_uj_alko
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Velencei_Bizottsag_CDL-AD2011016_Velemeny_Magyarorszag_uj_alko
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során nikkellel érintkezhetett.2105 Miután a munkáltatója felmondta a munkaszerződését, 
kompenzációs ellátásban részesült a munkahelyváltás miatt.2106 Mikor a kérelmező terhes 
lett, és jelezte a szándékát, hogy felfüggeszti az álláskeresést, az Alap nem fizetett neki 
ellátást.2107 Az EJEE 12. cikkére alapozva a 14. cikkel együtt a kérelmező elsődlegesen 
azt állította, hogy a családalapításhoz való jog sérült, másodlagosan pedig, hogy ő a nők-
kel szembeni diszkrimináció áldozatává vált azáltal, hogy csak a nőket lehet megfosztani 
az ellátástól a terhességre alapozva.2108

A Bizottság a határozatában kimondta, hogy az Egyezmény nem garantál jogot az ál-
lami segélyre egy meghatározott életszínvonal fenntartásához, az EJEE 12. cikke pedig 
nem követeli meg a szerződő felektől, hogy anyagilag támogassanak egy szülőt, aki családi 
okokból önkéntesen feladja a fizetett állását.2109 A Bíróság ezért elutasította a kérelmet, azt 
tárgyi okból (ratione materiae) összeegyeztethetetlennek minősítve az Egyezmény ren-
delkezéseivel.2110

1.5.2.7.1.2. A 14. cikk az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével együtt 
(tulajdonhoz való jog)

A Van Raalte v. the Netherlands ügyben2111 az EJEB elmarasztalta Hollandiát. A panasz 
a férfiak és nők közötti egyenlőtlen bánásmódot érintette az általános gyermekgondozási 
díjról szóló törvény által megteremtett, a szociális biztonsági rendszerhez való hozzájáru-
lás kapcsán.2112 Az egyedülálló, gyermektelen férfiaknak 45 éves kortól kellett fizetni ezt 
a hozzájárulást, ugyanakkor az ugyanilyen kondíciókkal rendelkező nők kivételt képeztek 
ez alól,2113 vagyis a 45 éves korukat elért egyedül élő és gyermektelen nők mentesülnek a to-
vábbiakra nézve a szociális hozzájárulás fizetése alól, miközben a hasonló helyzetben lévő 
ugyanilyen korú férfiakat ezen kedvezmény nem illette meg. A Bíróság álláspontja szerint 
a holland kormány semmilyen elfogadható érvvel nem tudta alátámasztani a fenti, nemek 
közötti megkülönböztetést, vagyis nem volt objektív és észszerű oka az eltérő bánásmódnak 
(például 45 évnél idősebb nő is szülhet, illetve 45 évnél fiatalabb vagy idősebb férfi egy-
aránt lehet nemzőképtelen stb.), ezért egyezménysértőnek minősítette ezt a Hollandiában 
1989-ig  fennálló helyzetet az EJEE 14. cikkének az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével 
együttes megsértésére tekintettel.2114

A Michael Matthews v. the United Kingdom ügyben2115 a kérelmező, aki 1997-ben  
töltötte be a 64. életévét, azt kifogásolta, hogy a helyi hatóságok megtagadták tőle az in-
gyenes buszbérletet, mivel még nem töltötte be a 65. életévét, miközben a nők már 60 éves 

2105 Heredero 2007, 31.
2106 Heredero 2007, 31.
2107 Heredero 2007, 31.
2108 Heredero 2007, 31.
2109 Heredero 2007, 32.
2110 Heredero 2007, 32.
2111 Judgment of 21 February 1997, Application no. 20060/92.
2112 Heredero 2007, 32.
2113 Heredero 2007, 32.
2114 Heredero 2007, 32.; Grád–Weller 2011, 686–687.
2115 Decision of 28 November 2000, Application no. 40302/98.
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koruktól ingyen utazhattak.2116 A kérelmet befogadta az EJEB, mivel az ügy az Egyezmény 
14. cikkének az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével való együttes komplex kérdését ve-
tette fel.2117 A Bíróság azonban sosem tudta érdemben elbírálni az ügyet, mivel az érintett 
felek peren kívüli egyezséget kötöttek.2118

A Willis v. the United Kingdom ügy2119 férfi kérelmezője azt sérelmezte, hogy nem jogo-
sult elhunyt felesége után özvegyi társadalombiztosítási juttatásokra, mivel ez csak a nőket 
illeti meg.2120 A panaszos adminisztrátorként dolgozott néhai feleségének az ingatlanán.2121 
A kérelmező felesége korábban a családban a fő kenyérkereső volt, és alkalmazottként tel-
jes összegű társadalombiztosítási járulékot fizetett,2122 azonban 39 évesen rákban elhunyt, 
és a kérelmezőnek egyedül kellett tovább nevelnie két kiskorú gyermeküket, miközben 
rászorultsága ellenére özvegyi juttatásokra nem vált jogosulttá.2123 A kérelmező a felesége 
halálát követően abbahagyta a munkát azért, hogy teljes idejét gyermekei nevelésére for-
díthassa. Kérelmet nyújtott be olyan ellátás iránt, amelyet egy ugyanolyan helyzetben lévő 
özvegy nő kaphatott, aki ugyanolyan feltételekkel rendelkezett, mint Willis úr egykori fe-
lesége.2124 A Bíróság előtt a kérelmező azt állította, hogy azzal, hogy az Egyesült Királyság 
megtagadta tőle azt a szociális ellátást, amelyre egy vele hasonló helyzetben lévő özvegy nő 
jogosult lenne, nemek szerinti diszkriminációt valósított meg vele szemben a tulajdonhoz 
való joggal összefüggésben.2125 A Bíróság igazat adott a kérelmezőnek, megjegyezve, hogy 
a kérelmező a kérdéses ellátás folyósításához szükséges különféle jogi kritériumoknak meg-
felelt, és a hatóság a pénzbeli ellátást kizárólag férfi mivoltára tekintettel tagadta meg.2126

Hasonlóképpen Ausztriát is elmarasztalta a Bíróság amiatt, hogy egy jogszabályválto-
zás folytán az özvegyi nyugdíjra jogosult férfiak számottevő hátrányba kerültek az özvegyi 
nyugdíjra jogosult nőkkel szemben. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a nemek közötti súlyos 
diszkriminációval kapcsolatban az osztrák kormány semmiféle elfogadható magyarázattal 
nem tudott szolgálni.2127

A probléma a nemeket tekintve fordított előjellel vetődött fel abban az ügyben, amely 
azon alapult, hogy a holland jogban egy nő társadalombiztosítotti léte, illetve ennek hiánya 
azon múlt, hogy férje biztosítottnak számított-e, míg fordított helyzetben ennek semmiféle 
relevanciája nem volt.2128 A Bíróság a Wessels–Bergervoet v. the Netherlands ügyben2129 

2116 Heredero 2007, 32.
2117 Heredero 2007, 32.
2118 Heredero 2007, 32.
2119 Judgment of 11 June 2002, Application no. 36042/97. Lásd még a Cornwell v. the United Kingdom és a Leary 

v. the United Kingdom ügyeket is, amelyekben az ítélet meghozatalára 2000. április 25-én  került sor: ezeknek 
az ügyeknek a kérelmezői azt vitatták, hogy az Egyesült Királyság jogában nem volt szabályozva a gyerme-
küket nevelő özvegyeknek járó szociális ellátás. Mindkét ügy peren kívüli megegyezéssel zárult. Heredero 
2007, 33.

2120 Grád–Weller 2011, 687.
2121 Heredero 2007, 33.
2122 Heredero 2007, 33.
2123 Grád–Weller 2011, 687.
2124 Grád–Weller 2011, 687.
2125 Grád–Weller 2011, 687.
2126 Grád–Weller 2011, 687.
2127 Vesd össze Zeman v. Austria judgement of 29 June 2006, no. 23960/02., idézi Grád–Weller 2011, 687.
2128 Grád–Weller 2011, 687.
2129 Judgment of 4 June 2002, Application no. 34462/97., Ítéletek és Határozatok Tára 2002IV.
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lényegében a fenti indoklás alapján marasztalta el Hollandiát.2130 A kérelem az EJEE 1. ki-
egészítő jegyzőkönyvének (a tulajdonhoz való jogot védő) 1. cikkével együttesen értelmezett 
(a hátrányos megkülönböztetést tiltó) 14. cikke alapján előterjesztett keresetre vonatko-
zott.2131 Ezen ügy felperese, aki az általános öregségi biztosításról szóló törvény (Algeme-
ne Ouderdomswet; a továbbiakban AOW) szerinti öregségi nyugellátásokra volt jogosult, 
azt állította, hogy az illetékes holland intézménynek a nyugdíját csökkentő határozatából 
kifolyólag nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés érte őt, mivel a csökkentés indoka 
az volt, hogy akkor a férjezett nőket csak azon időszakra vonatkozóan illette meg a bizto-
sítás, amelynek során férjük biztosított volt, miközben a nős férfiak esetében nem állt fenn 
ezzel egyenértékű korlátozás.2132

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező nyugdíját érintő csökkentés 
kizárólag azon alapult, hogy ő házas volt.2133 Habár ez a szabályozás 1985-ben  megváltozott 
Hollandiában, aminek révén a házas nők a szociális ellátások terén független státusba kerül-
tek, a Bíróság elmarasztalta a korábbi jogi szabályok diszkriminatív hatását, megállapítva, 
hogy a kérelmező eltérő kezelése nem alapult semmilyen objektív és észszerű igazolha-
tóságon.2134 Ezért megállapította az EJEE 1. kiegészítő jegyzőkönyvének (a tulajdonhoz 
való jogot védő) 1. cikkével együttesen értelmezett (a hátrányos megkülönböztetést tiltó) 
14. cikke sérelmét.2135

A Stec and others v. the United Kingdom ügy két indítvány alapján indult.2136 Az a ka-
mara, amelyikre eredetileg ki lett szignálva az ügy, úgy döntött, hogy egyesíti a kérelmeket, 
és az Egyezmény 30. cikke alapján a Nagy Kamarához utalta az ügyet.2137

A kérelmezők valamennyien brit állampolgárok voltak, akik a nemi alapon történő 
diszkrimináció miatt fordultak az EJEB-hez a csökkentett ellátás (reduced-earnings allo-
wance, REA), valamint nyugellátás folyósítása kapcsán.2138 Ezeket a keresethez kapcsolódó 
ellátásokat azoknak a munkavállalóknak vagy korábbi munkavállalóknak folyósítják, akik 
a munkájuk során szenvedtek balesetet, vagy foglalkozási betegségben szenvednek, ezáltal 
kompenzálva a keresőképesség romlását.2139 1986-ig  az REA-ben  részesülők az öregségi 
nyugdíjuk mellett is részesültek az REA-ben, ám ezt követően egy sor törvényhozói in-
tézkedés következtében lecsökkentették ezt az aktív kor betöltésének végéig. Ennek az el-
látásnak a megszüntetése, illetve csökkentése tehát a nyugdíjkorhatártól érvényesült, ami 
férfiak esetében 65 év, nők esetében 60 év.2140 Az EJEB előtt a kérelmezők a nemi alapon 
történő diszkriminációt vitatták, mint amely annak a törvényhozásnak az eredménye, amely 
az REA-re  való jogosultságot a nyugdíjrendszerhez kötötte. Az EJEB konklúziója szerint 
nem sérült a 14. cikk az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével összefüggésben.2141 Elismerte, 

2130 Grád–Weller 2011, 687.
2131 Heredero 2007, 33.
2132 Heredero 2007, 33.
2133 Heredero 2007, 33.
2134 Heredero 2007, 33.
2135 Heredero 2007, 33.
2136 Application nos. 65731/01. és 65900/01.; Heredero 2007, 34.
2137 Heredero 2007, 34.
2138 Heredero 2007, 34.
2139 Heredero 2007, 34.
2140 Heredero 2007, 34.
2141 Heredero 2007, 34.
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hogy a férfiak és nők közötti eltérő nyugdíjkorhatár az Egyesült Királyságban eredetileg 
a nők hátrányos gazdasági helyzetét volt hivatott korrigálni, így ez észszerű és objektíve 
igazolható.2142 Az Egyesült Királyság kormányának döntései nem voltak olyan mértékben 
nyilvánvalóan észszerűtlenek, hogy túllépték volna a mérlegelési lehetőségük (margin of 
appreciation) kereteit.2143

Az REA-re  való jogosultságnak a nyugdíjrendszerhez való kapcsolása észszerű és ob-
jektíve igazolható volt, tekintettel arra, hogy az REA az egyéneknek a munkában eltöltött 
idejük alatti csökkent munkaképességük kompenzálását célozta.2144

A Stec and others v. the United Kingdom ügyhöz hasonlóan szintén nem állapította 
meg a 14. cikk sérelmét a Bíróság néhány brit ügyben, amelyekben a férfiak és nők társa-
dalombiztosítási juttatásai közötti kisebb mértékű különbség volt a kérelmek tárgya, főként 
a nyugdíjkorhatár eltérő voltára tekintettel.2145 Minthogy azonban a nem vitásan fennálló 
különbségek – amelyek kezdetben a nők munkaerőpiaci hátrányait kívánták ellensúlyozni, 
és amelyek több európai országban még ma is léteznek – a brit jogszabályok alapján néhány 
éven belül fokozatosan amúgy is eltűnnek, a Bíróság erre is figyelemmel mellőzte az Egye-
sült Királyság elmarasztalását, nem rótta fel a brit kormányzatnak, hogy nem kezdte meg 
előbb a nyugdíjkorhatárok egységesítését, és hogy az egyenlősítést 2020-ig  fokozatosan 
valósítja meg.2146

Azt sem találta a Bíróság az Egyezménybe ütközőnek, hogy egy svéd ügyben a kérel-
mező nyugdíját házasságkötése után havi 50 euróval csökkentették annak ellenére, hogy 
házastársának nem volt semmilyen jövedelme.2147 A jogalkotó a vonatkozó szabályozást arra 
az általánosításra alapozta, hogy a megélhetési költségek (egy főre számítva) alacsonyab-
bak, ha azokon egy házaspár osztozik, mint az egyedülálló személy megélhetési költségei 
(különösen a lakásfenntartással kapcsolatban).2148 Annak ellenére, hogy a kérelmező az ál-
talános szabály alóli kivételnek tekinthető, a Bíróság ezt a szabályozást az állam mérlegelési 
jogkörén belül megengedettnek találta.2149

A 14. cikk megsértése megállapításának egyik előfeltétele, hogy azok, akikhez ké-
pest a kérelmező eltérő bánásmódban részesül, a kérelmezővel azonos (összehasonlítható) 
helyzetben lévőnek minősüljenek.2150 Egy ügyben például a kérelmezők, akik az Egyesült 
Királyságban nyugdíjjogosultságot szereztek, de külföldre költöztek, azt sérelmezték, 
hogy a nyugdíjba vonulásukkor megállapított állami nyugdíjukat – az Egyesült Király-
ság területén maradó, illetve az Egyesült Királysággal viszonossági megállapodást kötött 
országokba költöző nyugdíjasokkal ellentétben – nem emelték évente az infláció növeke-
dési ütemének megfelelően.2151 A Bíróság úgy ítélte meg, hogy – tekintettel arra is, hogy 

2142 Heredero 2007, 34.
2143 Heredero 2007, 34–35.
2144 Heredero 2007, 35.
2145 Grád–Weller 2011, 689.
2146 Pearson v. the United Kingdom judgement of 22 August 2006, no. 8374/03, Barrow v. the United Kingdom 

judgement of 22 August 2006, no. 42735/02, illetve Walker v. the United Kingdom judgement of 22 August 
2006, no. 37212/02), hivatkozik rá Grád–Weller 2011, 689.

2147 Grád–Weller 2011, 689.
2148 Grád–Weller 2011, 689.
2149 Zubczewski v. Sweden decision of 12 January 2010, no. 16149/08.; hivatkozik rá Grád–Weller 2011, 689.
2150 Grád–Weller 2011, 689.
2151 Grád–Weller 2011, 689–690.
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az  állami  nyugdíjak indexálásának célja, hogy az Egyesült Királyságban megfelelő meg-
élhetést biztosítsa nak – a különböző országok eltérő szociális biztonsági és adózási rend-
szere, a különböző valuták eltérő értékállósága miatt nem összehasonlítható az Egyesült 
Királyságban élők helyzetével, akik ráadásul az adózás útján még nyugdíjasként is hozzá-
járulnak az  indexálás fedezetének biztosításához, sem azoknak a helyzetével, akik olyan 
országokban élnek, amelyekkel az Egyesült Királyság viszonossági megállapodást kötött, 
hiszen teljesen értelmetlen lenne egy ilyen nemzetközi megállapodás két állam között, ha 
ez más államokban élők tekintetében is jogokat keletkeztetne.2152

1.5.2.7.1.3. A 14. cikk a 6. cikk 1. bekezdésével összefüggésben

A Schuler-Zgraggen v. Switzerland ügyben2153 a kérelmező 1979 és 1986 között betegség 
miatti keresőképtelenségére tekintettel ellátásban részesült.2154 1986-tól  azonban ezt az ellátást 
már nem folyósították tovább számára azon az alapon, hogy a gyermekének megszületésével 
a kérelmező egészsége javult, és így már képes volt otthon gondoskodni magáról és gyer-
mekéről. 2155 Schuler-Zgraggen asszony a Szövetségi Társadalombiztosítási Bíróság (Federal 
Insurance Court) előtt támadta meg ezt a döntést.2156 A Bíróság fontolóra vette, hogy a ké-
relmező anyaként és háziasszonyként milyen mértékben lett korlátozva a tevékenységében, 
de visszautasította annak értékelését, hogy vajon képes volt-e a korábbi munkakörét ellátni, 
figyelembe véve, hogy feladta volna a fizetett állását, még ha az egészsége nem romlott vol-
na meg.2157 A Szövetségi Társadalombiztosítási Bíróság azon az alapon igazolta a döntését, 
hogy a „mindennapi élet tapasztalatai alapján” számos házas asszony feladta a munkáját, 
amikor az első gyermeke megszületett, és nem folytatta azt később sem.2158

Az EJEB figyelembe vette, hogy ez az értékelés nem volt döntő a bíróság döntésében, 
és ekképpen kizárólag a nemek közötti megkülönböztetésre alapozott diszkriminációt 
alkalmazott, amire nem volt objektív és észszerű indoka, ezért sérült a 14. cikk a 6. cikk 
1. bekezdésével összefüggésben.2159 Miután napjainkban az Európa Tanács tagállamainak 
kiemelkedő célja a nemek közötti egyenlőség biztosítása irányába való fejlődés, ezért csak 
nagyon súlyos indokok vezethetnek arra, hogy az Egyezménnyel összeegyeztethetőnek ítél-
jék az ilyen megkülönböztető bánásmódot, és a Bíróság jelen esetben nem talált erre utaló 
jeleket, továbbá az indokolásból hiányzott az észszerű és tárgyilagos megalapozottság, ezért 
úgy határozott, hogy a 14. cikket a 6. cikk 1. pontjával összefüggésben megsértették.2160

2152 Carson and Others v. the United Kingdom [GC] judgement of 16 March 2010, no. 42184/05, hivatkozik rá 
Grád–Weller 2011, 690.

2153 Judgment of 24 June 1993, Application no. 14518/89.
2154 Heredero 2007, 35.
2155 Heredero 2007, 35.
2156 Heredero 2007, 35.
2157 Heredero 2007, 35.
2158 Heredero 2007, 35.
2159 Heredero 2007, 35.
2160 Fordítás: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/schuler-zgraggen-svajc-elleni-ugye-1451889 (Letöltés ideje: 2018. 08. 08.)

http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/schuler-zgraggen-svajc-elleni-ugye-1451889
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1.5.2.7.2. Állampolgársági alapon történő diszkrimináció

1.5.2.7.2.1. A 14. cikk az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével összhangban

A Gaygusuz v. Austria ügyben2161 a kérelmező, egy török állampolgár éveken keresztül 
élt jogszerűen Ausztriában, ám a munkaügyi központ megtagadta tőle a sürgősségi ellá-
tást azon az alapon, hogy ez a típusú ellátás az osztrák törvények szerint csak az osztrák 
állampolgároknak jár.2162

Kérelmét arra alapozta, hogy ő ezáltal a migráns munkavállalókkal szembeni állam-
polgársági alapú diszkrimináció áldozatává vált.2163 Az EJEB megjegyezte, hogy a vitatott 
ellátásra való jogosultság hozzájárulás fizetéséhez volt kötve, amit a munkanélküli biztosí-
tási alap részére kellett fizetni, és ezt a feltételt a kérelmező teljesítette.2164 Kimondta, hogy 
a sürgősségi segélyhez való jog az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerinti vagyoni jognak 
minősül, és ennek az osztrák és nem osztrák állampolgárok közötti különbségtételnek nem 
volt semmilyen objektív és észszerű indoka.2165

Ugyancsak elmarasztaló ítélet született az 1. kiegészítő jegyzőkönyvre tekintettel 
a 14. cikk megsértésében abban a francia ügyben, amelynek kérelmezője azt panaszolta, 
hogy a hatóságok az összes egyéb feltétel megléte ellenére azon az alapon nem biztosítottak 
a számára szociális juttatást, hogy származási országával, Elefántcsontparttal Franciaor-
szágnak e téren nem volt viszonossági szerződése.2166 A Koua Poirrez v. France ügyben2167 
Koura Poirrez úr, egy Franciaországban élő elefántcsontparti állampolgár 80%-os  csökkent 
munkaképességű volt, ám megtagadták tőle az ellátást azon az alapon, hogy nem volt francia 
állampolgár, és a két ország között nem volt viszonossági megállapodás.2168 1998-ban, még 
az EJEB érdemi döntése előtt elfogadtak egy törvényt, amely az állampolgárság feltétele-
ként eltörölte az állampolgársági kritériumot, és ezáltal a kérelmező egyből meg is kapta 
a segélyt.2169 Az EJEB ettől függetlenül elbírálta a korábban hatályos törvényt, és a munka-
képtelen felnőtteknek járó, nem járulékalapú ellátást is tulajdonnak minősítette.2170 1998 előtt 
a kérelmező minden feltételt teljesített az ellátás folyósításához.2171 A Bíróság hangsúlyozta, 
hogy Franciaországot csakugyan nem kötötte kétoldalú viszonossági szerződés az ügyben, 
az Egyezmény viszont annál inkább, amelyet a konkrét esetben nem tartott be.2172 Vagyis 
ha még Franciaországot abban az időben nem is kötötte volna viszonossági egyezmény, 
az Egyezmény ratifikálásával elkötelezte magát arra, hogy az egyezményi jogokat  mindenki 

2161 Judgment of 16 September 1996, Case no. 39/1995/631.
2162 Heredero 2007, 35.
2163 33. bekezdés; Heredero 2007, 36.
2164 30. bekezdés; Heredero 2007, 36.
2165 50. bekezdés; Heredero 2007, 36.
2166 Grád–Weller 2011, 687.
2167 Judgment of 30 September 2003.
2168 Heredero 2007, 36.
2169 Heredero 2007, 36.
2170 37. bekezdés; Heredero 2007, 36.
2171 Heredero 2007, 36.
2172 Grád–Weller 2011, 687.
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számára biztosítsa a joghatóságán belül. Ennek megfelelően a szabályozás megsértette 
az Egyezmény 14. cikkét az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével összhangban.2173

1.5.2.7.2.2. A Gaygusuz-ügy jelentősége és hatása az EJEB későbbi 
joggyakorlatára

Az 1996-os  Gaygusuz-ügy révén az EJEB-ről széleskörűen elismerték, hogy úttörő sze-
repet játszott az állampolgárságon alapuló eltérő bánásmód szigorú felülvizsgálatával.2174 
A döntést ugyan egyhangúlag fogadta el a testület, ám nem sokkal a döntés meghozatalát 
követően Paul Lemmens belga professzor és az EJEB jelenlegi bírája feltette azt a kérdést, 
hogy vajon ez a döntés ugyanolyan jelentős lesz-e, mint a Marckx v. Belgium ügy, amely 
forradalmasította a belga családjogot azzal, hogy 1979-ben  a „törvénytelen gyermek” fo-
galmát az Egyezménybe ütközőnek mondta ki.2175

Marie-Bénédicte Dembour szerint 15 év távlatából a Gaygusuz-üggyel kapcsolat-
ban úgy fogalmaz, hogy az meglehetősen csekély jelentőségűnek tekinthető, nem hozott 
nagy horderejű változásokat sem Ausztriában, sem másutt, de a strasbourgi esetjogra sem 
gyakorolt jelentős hatást.2176 A nagy fokú várakozások a Gaygusuz-üggyel kapcsolatban 
onnan eredtek, hogy a döntésből magából az egyenlőség igen széles értelmezése fejeződik 
ki, viszont a gyakorlatban ez a döntés alig tett többet, mint az abban a korban Európában 
már meggyökeresedett igazságot deklarálta, nevezetesen, hogy lehetséges és kívánatos is 
a nemzeti szociális rendszereket kinyitni az adott nemzeti közösségen kívülről származó 
munkásoknak, ha ezek a munkások jogszerűen vannak foglalkoztatva.2177 Az állampolgár-
ságon alapuló eltérő bánásmód továbbra is itt él velünk az „irreguláris” vagy „illegális” 
migránsok kategóriáinak széles körű elfogadásával.2178

Olvasatomban azonban a Gaygusuz-ügy üzenete – akár a mai migránshelyzetre vonat-
koztatva – nem az, hogy valaki csak azért kapjon meg egy – az adott ország állampolgáraival 
azonos – szociális ellátást, mert ő külföldi, hanem épp ellenkezőleg: az ne fordulhasson elő, 
hogy valaki csak azért ne kaphassa meg – az adott ország állampolgáraival azonos – szo-
ciális juttatást, mert külföldi.

Kérdésként merül fel, hogy miért kezelték ezt az ügyet majdnem indifferens módon 
a strasbourgi intézmények, és miért nem vonzott magával széles körű esetjogot, ha poten-
ciálisan a migránsok jogainak lényeges fejlődését testesítette meg.2179

A Gaygusuz-ügyet követően – a 2013-as  tanulmány megjelenéséig – kevesebb mint 
egy tucat ügyben merült fel hasonló kérdés, ami alapján a „poszt-Gaygusuz” esetjog 

2173 Heredero 2007, 36.
2174 Dembour 2012, 690.
2175 Lemmens 1997, 25.; Dembour 2012, 690., 2. lj. A Marckx v. Belgium döntés lényegét Grád és Weller úgy 

foglalja össze, hogy a családi kapcsolatok nem értelmezhetők oly módon megszorítóan, hogy csak az adott 
állam által hivatalosan elismert családi kapcsolatokra vonatkozhatnának, így például a szülők és a házas-
ságon kívül született, adott esetben az illető állam joga szerint „törvénytelen” gyermek közötti kapcsolat is 
az Egyezmény hatálya alá tartozik. Grád–Weller 2011, 453.

2176 Dembour 2012, 690.
2177 Dembour 2012, 690.
2178 Dembour 2012, 690.
2179 Dembour 2012, 691.
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 meglehetősen „alulfejlettnek” tekinthető.2180 Ennek az esetjognak az áttekintése alapján úgy 
tűnik, hogy ha egy állam állampolgársági alapon kezel eltérően egyéneket, az az Egyezmény 
szempontjából meglehetősen aggályos, ezzel szemben viszont a migránsok eltérő kezelése 
az irreguláris státusz alapján már nem vet fel hasonló kételyeket.2181

Ez a cikk rámutat arra, hogy a Gaygusuz-ügy nem járt azzal a következménnyel, hogy 
a migránsok szociális védelemben részesüljenek, „szociális védelem” alatt értve egyebek 
mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, vagy a munkanélküliség, betegség, öreg-
ség esetére szóló, vagy egyéb családi ellátásokat, valamint a közszolgáltatásokhoz (például 
az oktatáshoz) való hozzáférést.2182 Mindez önmagában nem tűnik problematikusnak azok 
számára, akik úgy vélik, hogy a strasbourgi gyakorlatnak soha nem is volt célja a szociális 
védelem, a gazdasági és szociális jogokat pedig az Egyezményen kívül kell kezelni. Az ezen 
felfogást vallók szerint már a Gaygusuz-ügy is túl messzire ment.2183 Az ügy ugyanakkor 
egy másik nézőpontból valójában nem is erről szólt, hanem arról, hogy az azonos helyzetben 
lévők között nem lehet különbséget tenni jogok élvezete tekintetében.

Dembour elégedetlenségének ad hangot amiatt, hogy – szemben a közfelfogással – a stras-
bourgi bíróság nem bástyázta körül a migránsok jogait, hogy szociális védelemhez jussanak 
az Egyezmény alapján, nem elhallgatva azt a tényt, hogy a strasbourgi bírák közül néhányan 
védelmezték ezt a jogot, ám kevés sikerrel.2184

Ezen alcím bevezetőjében is láthattuk, hogy a Gaygusuz-ügy alapjait már egy meg-
lehetősen korai időszakban lefektették, még ha az a kérdés, hogy az Egyezmény értelmez-
hető-e úgy, hogy az kiterjed a gazdasági és szociális jogokra, ellentmondásos maradt is.2185

Dembour a Gaygusuz-ügyet rövidnek és meglepőnek titulálja.2186

Abban az időszakban, amikor a Gaygusuz-döntés megszületett, az ügyet nem tekin-
tették leading case-nek.2187

A Gaygusuz-ügyet az iratok alapján – tehát személyes meghallgatás nélkül – döntötte 
el az EJEB egyik kamarája, tehát nem került a Nagykamara elé, és egyhangúlag fogadták el 
(ami azt sugallja, hogy a kérdéseket nem érzékelték különösebben ellentmondásosnak).2188 
Ugyanakkor az ügy potenciálisan nagy jelentőségűnek tűnt, mivel egyből az akadémiai 
kollokvium tárgyává vált, amely összegyűjtött egy tucat szakértőt hét országból, és kiadták 
a Social Security, Non-discrimination and Property című könyvet.2189 Paul Lemmens – jó 
okkal – a könyvbe írt tanulmányában azon tűnődött, hogy vajon ez az ítélet a kezdeti pont-
jául szolgálhat-e egy új szociális jogi kódex kidolgozásának.2190

A Gaygusuz-ügyben az EJEB kimondta, hogy „nagyon komoly okok” szüksége-
sek ahhoz, hogy az állampolgárságon alapuló diszkrimináció elfogadható legyen, majd 

2180 Dembour 2012, 691.
2181 Dembour 2012, 691.
2182 Dembour 2012, 691.
2183 Bossuyt 2007, 321., idézi Dembour 2012, 691., 3. lj.
2184 Dembour 2012, 691.
2185 Lásd N v. United Kingdom 47 EHRR 39.; Dembour 2012, 694.
2186 Dembour 2012, 694.
2187 Lemmens 1997, 25., hivatkozik rá Dembour 2012, 697.
2188 Lemmens 1997, 25., idézi Dembour 2012, 697.
2189 Ed. Van den Bogaert, Antwerpen, MAKLU, 1997.; hivatkozik rá Dembour 2012, 697.
2190 Lemmens 1997, 33., idézi Dembour 2012, 697.
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 mindenféle felhajtás nélkül folytatja a következő pontot.2191 A „nagyon súlyos” formula 
elsőként az Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom ügyben2192 jelent meg 
a nemi alapon történő diszkrimináció esetében. Az EJEB érvelése ebben az ABC-ügyben 
(ahogy erre abban az időben nem hivatalosan utaltak) rövid és meglehetősen kevés magya-
rázatot adott erre a kijelentésére.2193 Az EJEB úgy fogalmazott, hogy „kimondható, hogy 
az állampolgárok és nem állampolgárok közötti egyenlőség elősegítése manapság az Európa 
Tanács tagállamainak egyik fő célja”.2194

Ez a kijelentés abszolút igaznak cseng emberi jogi perspektívából, de természetesen 
épp az ellenkezője a kortárs politikai gondolkodásnak Európa nagy részén.2195 Ezért ezt 
nem lehetett volna a Bíróságnak ilyen egyszerűen kijelentenie.2196 Ez a talány a liberális 
eszmében és gyakorlatban rejlő ellentmondásnak köszönhető, nevezetesen az univerzaliz-
mus (azaz hogy minden embernek vannak emberi jogai) és a partikularizmus (vagyis hogy 
csak az emberek egy része tartozik a létrehozott liberális közösséghez, és csak ők férhetnek 
hozzá az ezen közösség által rájuk ruházott jogokhoz) között feszül.2197

Cole kifejti, hogy a liberalizmus elkötelezett az ember morális egyenlősége iránt, 
ugyanakkor a liberális közösség gazdagsága megtagadható azoktól, akiket outsidereknek 
sorolnak be olyan kritériumok alkalmazása alapján, mint az állampolgársági státusz, ami 
liberális szemszögből teljesen önkényes, abból fakadóan, hogy ez a születésen alapul.2198

Ez az ellentmondás a jogi kódexekben is megjelenik.2199 A faji megkülönböztetés va-
lamennyi formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény2200 az 1. cikkében a faji 
diszkriminációt meglehetősen széles terminológiákkal definiálja,2201 ugyanakkor egyből 
utána azt is kimondja, hogy az Egyezmény nem alkalmazandó az olyan megkülönbözteté-
sekre, korlátozásokra vagy kedvezményekre, amelyeket a részes államok az állampolgáraik 
és a nem állampolgáraik között tesznek.2202

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendszerében is kifejeződik ez az ellent-
mondás, az esetjogot mindig áthatja az államok szuverén jogának tisztelete arra, hogy 
szabályozzák az idegenek belépését és tartózkodását (ez az elv az, amellyel az Bíróság 
a legtöbb migrációs ügyet kezdi, lásd: ABC-ügy az első ilyen jelentős ügy e vonatkozás-
ban), majd egyből megállapítja – mindenféle magyarázat nélkül –, hogy „nagyon súlyos 

2191 Dembour 2012, 698.
2192 A 94 (1985), 7 EHRR 471.
2193 Dembour 2012, 698.
2194 Dembour 2012, 698.
2195 Dembour 2012, 698.
2196 Dembour 2012, 698.
2197 Cole, P. 2000, 2., idézi Dembour 2012, 698.
2198 Dembour 2012, 698.
2199 Dembour 2012, 698.
2200 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Magyarországon ki-

hirdette az 1969. évi 8. törvényerejű rendelet.
2201 1. cikk 1. Ezen egyezmény szövegében a „faji megkülönböztetés” kifejezés minden olyan különbségtételt, 

kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nem-
zetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kul-
turális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, 
egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása.

2202 1. cikk 2. Ez az egyezmény nem vonatkozik a szerződésben részes állam által állampolgárok és nem állam-
polgárok között tett különbségekre, kizárásra, megszorításra vagy előnyben részesítésre.
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érvek” szükségesek az államok részéről, hogy az emberek között állampolgársági alapon 
eltérő bánásmódot – igazolhatóan – alkalmazzanak.2203

A Gaygusuz-ügyben Ausztria azzal érvelt, hogy a kérelmező és az osztrák állampol-
gárok közötti eltérő bánásmód azon az elven alapult, hogy az államnak különleges felelős-
sége van a saját állampolgárai felé, gondoskodnia kell róluk, és biztosítania kell számukra 
az alapvető szükségleteiket.2204 Ez az érv – Dembour szerint – nem tekinthető túlzásnak, 
ellenkezőleg: ez azt az elvet tükrözi, hogy a szociális biztonsági rendszert az állam azon 
emberek számára állította fel, akik az államhoz tartoznak, és ennek kinyitása a külsősök 
részére veszélyes lehet a rendszer túlélése szempontjából.2205 Az a hit, hogy a jóléti államnak 
szükségszerűen zártnak kell lennie, messzire nyúlik vissza, bár aktualitása napjainkban is 
van, ahogy egy nemrégiben megjelent tanulmány, az Open Borders and the Welfare State 
erre rámutat. A Beyond the Welfare State című könyvében a híres svéd Nobel-díjas köz-
gazdász, Gunnar Myrdal kijelenti – visszamenve 1960-ra  –, hogy a jóléti állam esszenciáját 
tekintve protekcionista és nacionalista.2206

A jóléti állam csak úgy tud rendesen működni, ha a belföldiek és a külföldiek elhatárolása 
kristálytiszta, mivel bárki, aki hozzájárul a másikéhoz, az ugyanúgy potenciális haszon-
élvező is, és vice versa. Mindezen túl úgy tartják, hogy a jóléti állam a szűkös erőforrások 
elosztásáról szól egyének között, generációk között és néha régiók között.2207

Ezek a transzferek mindig a jómódúaktól a kevésbé jómódúak felé realizálódnak egy 
adott társadalmon belül, valamint egy és ugyanazon rendszeren belül.2208

Ehhez képest Dembour nem osztja ezt az álláspontot.2209

Az az elmélet, hogy a bevándorlás aláássa az erős jóléti állam létét, általánosságban 
megtalálható a politikában és a tudományos szakirodalomban.2210 A bevándorlást gyak-
ran a fő okként hozzák fel arra, hogy az USA tartózkodott a szociális biztonsági rendszer 
kifejlesztésétől azon a vonalon, amely Európában a második világháború után megjelent. 
Ugyancsak széleskörűen érzékelhető, hogy a bevándorlás jelenlegi helyzete az európai jó-
léti államok jövőjét veszélyezteti.2211 Az egyik gyakori kérdés a migráció és a jóléti állam 
közötti viszonyról szóló vitában, hogy vajon a migránsok tisztán befizetők, vagy tisztán 
haszonélvezetői a jóléti rendszernek. A migránsoktól óvakodó politikusok ez utóbbihoz csat-
lakoznak, ugyanakkor Dembour szerint valójában erre a választ senki sem tudja biztosan 
megadni, mert ez csak igen bonyolult kalkulációk útján lenne hitelesen megállapítható.2212 

Miközben nem egyszerű a nemzeti szociális rendszernek, hogy hozzáigazodjon a más 
államokból jövő hozzájárulók/haszonélvezők mozgalmához, Dembour szerint épp ez az, 
amire az Európai Unió joga az EU tagállamait kötelezi.2213

2203 Dembour 2012, 698.
2204 Lásd Gaygusuz v. Austria, 45. bekezdés. Dembour 2012, 699.
2205 Dembour 2012, 699.
2206 Dembour 2012, 699.
2207 Dembour 2012, 699.
2208 Entzinger 2007, 119., idézi Dembour 2012, 699–700.
2209 Dembour 2012, 700.
2210 Lásd például Barry 2001; Phillips 1999; Bommes–Geddes 2000; és Brücker et al. 2001, idézi Dembour 

2012, 700., 32. lj.
2211 Lásd például Eger 2010, 203.; és Crepaz 2008, idézi Dembour 2012, 700.
2212 Dembour 2012, 700.
2213 Dembour 2012, 700–701.
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Eredetileg a közösségi jog ezt annak érdekében tette, hogy megkönnyítse a munka-
vállalók mozgását, ma azonban már ez egyre inkább annak érdekében történik, hogy az eu-
rópai polgárság eszméjét és realitását mozdítsa előre.2214 Vagyis az EU gyakorlata az élő 
bizonyíték arra, hogy helytelen annak leszögezése, hogy „a jóléti államok csak a belföldiek 
és külföldiek krisztálytiszta elválasztása esetén működhetnek megfelelően”.2215 Dembour 
szerint a legtöbb közgazdász Myrdal elméletét követi, ugyanakkor legalább egy neves köz-
gazdász, a francia zöldpártból amellett érvel, hogy a jóléti állam kompatibilis a nyílt határok 
(open-border) politikájával.2216

A Gaygusuz-ügy épp egy olyan eset volt, amely ebben a kontextusban – vagyis a mig-
ráció és a jóléti állam kompatibilitásának relációjában – merült fel, ugyanakkor az EJEB 
ebben a kérdésben nem foglalt állást.2217 A magunk részéről tegyük hozzá: szerencsére! 
Az EJEB – megítélésem szerint helyesen – nem kívánt belefolyni ebbe a nemzeti szociális 
rendszerek migránsok részére történő megnyitásának meglehetősen érzékeny problematiká-
jába. Úgy vélem, ilyen horderejű politikai kérdéseknek nem a bíróságon és nem egy egyedi 
eset elbírálása kapcsán kell eldőlnie, hanem politikai tárgyalások és megegyezés révén. 
Az EJEB-nek  sem lehet célja, hogy olyan hosszú távú kötelezettségeket rójon az Egyez-
ményben részes tagállamokra, amelyeket ők kifejezetten nem fogadtak el magukra nézve 
kötelezőnek, sőt adott esetben kifejezetten ellenzik is azt. Ez esetben ugyanis felmerülhet 
annak a veszélye, hogy az egyes tagállamok nem igazodnak a bírósági döntésekhez, ami 
az EJEB tekintélyét is rombolja.

Ausztria a Gaygusuz-ügyben azt állította, hogy felelősnek tartja magát a saját állam-
polgári alapvető szükségleteinek fedezéséért, de ez nem vonatkozik az egyéb személyek-
re.2218 Dembour szerint a legegyszerűbb és legmeggyőzőbb érv, amit az EJEB felhozhatott 
volna Ausztria védekezésével szemben, hogy ha egyszer az állam befogad egy külföldit 
a munkaerőpiacára, akkor azt is el kell fogadja, hogy ez az egyén hamarosan annak az em-
bercsoportnak a tagjává válik, amelyért – állampolgárságától függetlenül – felelősséget kell 
vállaljon.2219 Erre ellenérvként – pontosabban további kérdésként – még mindig felvethető, 
hogy akkor ezek alapján a munkavállalók családja is ugyanúgy a szociális rendszer részé-
vé válik-e, vagyis mikor kezdődik ez az integráció, és melyek a határai.2220 A szociológiai 
indíttatású szakemberek kifejthették volna, hogy ez az ítélet hogyan helyezte éles megvilá-
gításba a migráció és a globalizáció elkerülhetetlen hatását a nemzeti munkaerőpiac sajá-
tosságaira, a szociális biztonsági rendszerek résztvevőinek identitására, sőt még a nemzeti 
vagyon fogalmára is.2221

Matscher bíró különvéleményében vitatta az EJEB által a kérelmező részére megítélt 
vagyoni kártérítés mértékét.2222 Matscher kijelentette, hogy az egész ügy háttere tipikus pél-
da a jóléti állammal való visszaélésre, amely az egész társadalmunkban igen  széleskörűen 

2214 Dembour 2012, 701.
2215 Dembour 2012, 701.
2216 Moulier-Boutang 2006, 27.; Multitudes 97.; Moulier-Boutang 2012.
2217 Dembour 2012, 701.
2218 Dembour 2012, 702.
2219 Dembour 2012, 702.
2220 Dembour 2012, 702.
2221 Dembour 2012, 702.
2222 Dembour 2012, 702.
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elterjedt trenddé vált.2223 Álláspontja szerint sajnálatos, hogy az EJEB támogatta ezt a trendet 
egy „rendkívüli” allokációval a kérelmező részére, noha azt is leszögezte, hogy a megjegy-
zései nem kifejezetten a külföldieket célozták.2224

Marc Bossuyt ugyanakkor nemrégiben azt javasolta, hogy további kutatások szükségesek 
annak tisztázásához, hogy vajon minden állampolgársági alapú megkülönböztetés a szociális 
biztonság és a jóléti szabályozás terén diszkriminatívnak tekintendő-e.2225 Bossuyt nincs 
meggyőződve arról, hogy az EJEB általános kitétele, miszerint az állampolgársági alapon 
történő megkülönböztetés a priori kifogásolható a szociális biztonság területén. Bossuyt 
szerint az EJEB-nek  inkább fel kellett volna ismernie az állam szuverenitását, és egy széles 
körű mérlegelési lehetőséget biztosítani számára.2226 Az EJEB azonban a Gaygusuz-ügyben 
nem ezt a nézetet – és az osztrák kormány érveit – fogadta el. Dembour kérdésként veti fel, 
hogy az EJEB vajon miért tett egy ilyen átfogó megállapítást az egyenlőség terén. Dembour 
megjegyzi, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága számos szociális ellátással kapcsolatos 
ügyben a 80-as  évek közepén hasonló irányba ment.2227

A közös piac az 1950-es  évek végén arra az alapelvre épült, hogy felszámolja a közösség 
tagállami polgárainak egy másik közösségi tagállam polgárával szembeni privilégiumait.2228

A Gaygusuz-ítélet meghozatalakor a közösségi jog már közel négy évtizedes fejlő-
désen volt túl, és az állampolgárságon alapuló diszkriminációtilalom az egyik mantrájává 
vált.2229 Feltételezhetően ez az új jogi habitus játszott – tudatosan vagy tudat alatt – szerepet 
a strasbourgi bíróságnál abban, hogy – nyilvánvalóan hátsó gondolatok nélkül – az állam-
polgárságon alapuló megkülönböztetés nemcsak szükségtelen, hanem egyenesen rémisz-
tő, amit csak „nagyon súlyos” indokokkal lehet igazolni.2230 Dembour megjegyzi, hogy 
ezt a „Gaygusuz-hozzáállást” nemrégiben megerősítette és sok tekintetben kiszélesítette 
az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Bizottsága a 19. számú, a GSZKE 9. cikke 
szerinti szociális biztonsághoz való jogról szóló általános kommentárjában.2231

Dembour szerint nehezen képzelhető el, hogy az EJEB azt az elvet kívánta volna 
ellenezni, hogy a migráció kontrollálásának célja egy ilyen fontos oknak tekinthető.2232 
Ez ugyanis – mint arra Dembour már rámutatott – a liberális filozófia középpontjában áll, 

2223 Dembour 2012, 702.
2224 Dembour 2012, 702.
2225 Bossuyt 2007, 325.; Dembour 2012, 702.
2226 Ugyanakkor észre kell venni, hogy az alkotmánybírósági gyakorlatok már évtizedek óta abba az irányba ha-

tottak, hogy az „állampolgárok” kitétel mindenkire vonatkozik. Lásd különösen az olasz alkotmánybíróság 
gyakorlatát, amely 2005-ben  diszkriminatívnak tekintett bármilyen olyan, olasz állami hatóság által állított 
akadályt a nem olasz állampolgárokkal szemben, amely miatt nem tudnak hozzájutni a szociális lakásokhoz. 
Decisione 2 Dicembre 2005, no. 432., Giur. Cost. 2005, 4657. Idézi Drinóczi 2018, 13., 72. lj.

2227 Sudre 1997, 966., 970–971. Noha az európai bíróság hajlamosnak látszik arra, hogy más nemzetközi em-
beri jogi szervezetektől izoláltan működjön, előfordulhat, hogy ez a kvázibíráskodási trend befolyásolta 
a strasbourgi bírákat. Ez az, amit Trindade bíró sugall egy különvéleményében [lásd OC-18/2003, Juridical 
Condition and Rights of Undocumented Migrants IACtHR Series A 18 (2003) 61. bekezdés], idézi Dembour 
2012, 702–703., 38. lj.

2228 Dembour 2012, 703.
2229 Dembour 2012, 703.
2230 Dembour 2012, 703.
2231 4 February 2008, E/C.12/GC/19; 15 IHRR 605 (2008), 36–38. bekezdések, hivatkozik rá Dembour 2012, 703.
2232 Dembour 2012, 703.
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és erre az EJEB folyamatosan utal is, amikor migrációs ügyekkel foglalkozik.2233 Ez azt 
jelenti, hogy amit az EJEB nem talált igazolhatónak a Gaygusuz-ügyben, az az a gyakorlat, 
ahogy az állam – legitim módon gyakorolva hatalmát a bevándorlás kontrollálása felett, kü-
lönösen azzal, hogy a területére beenged nem állampolgárokat is – a területére beengedett 
külföldieket diszkriminálja.2234 Az EJEB mielőtt megállapította az EJEE 14. cikkének sé-
relmét, utalt Gaygusuz úr jogi státuszára, az Ausztriában eltöltött munkaidejére, valamint 
arra is, hogy hozzájárult a munkanélküli-biztosítási alaphoz.2235

Dembour szerint azonban ezek az elemek nagyobb hangsúlyt kaphattak volna a Gaygu-
suz-ítéletben, és az EJEB ezeket bővebben is kifejthette volna.2236 Vélelmezhetően az EJEB 
jobban kifejthette volna, hogy a kérelmező legálisan lépett be Ausztria területére, ott jog-
szerűen tartózkodott és dolgozott több mint tíz éven át.2237 Az EJEB nem ment bele ilyen 
részletekbe, és még csak nem is vezette fel a jogsérelmet olyan kitétellel, hogy „az EJEB 
szerint a jelen ügy különleges körülményei alapján az eltérő bánásmód nem volt igazol-
ható”.2238 Az EJEB valójában nem adott semmilyen célzást arra, hogy a konkrét ügyben 
az eltérő bánásmód miért eredményezett meg nem engedett diszkriminációt, nem beszélve 
néhány általános iránymutatásról azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárságon alapuló 
eltérő bánásmód mikor tekinthető elfogadhatónak, és mikor nem.2239

Dembour szerint a Gaygusuz-ítélet szövegét meglepően általános terminológiákkal 
fogalmazták meg.2240 Az EJEB-et gyakran kritizálják a kazuisztikus megközelítéséért, 
valamint azért, hogy az egyezménysértéseket az adott ügyben állapítja meg, az adott ügy 
nagyon sajátságos körülményeire tekintettel.2241 Az EJEB-nek  ez a tipikus megközelítése 
azt jelenti, hogy általában meglehetősen bonyolult megjósolni, hogy vajon a korábbi ügy-
ben megfogalmazott válasz a következő ügyre is alkalmazandó-e, amely ugyan hasonló, de 
bizonyos szempontból mindig eltérő.2242 Ennek eredményeként a kérelmezők és a jogászok 
mindig rá vannak kényszerítve arra, hogy újra meg újra visszatérjenek Strasbourgba, hogy 
kiderítsék az Egyezményből származó követelményeket.2243 Ezzel szemben a Gaygusuz-
ítéletet nagyon széles terminológiákkal fogalmazták meg, ám úgy tűnik, nem sok jogászt 
ösztönzött ez arra, hogy ügyfeleik számára a külföldi létük alapján történő diszkriminációra 
tekintettel igényeket támasszanak.2244 Dembour felveti azt a kérdést, hogy vajon az EJEB 
átfogó megállapításai paradox módon leállították, mintsem bátorították volna a Gaygusuz-
ítélet utáni esetjog továbbfejlesztését.2245

2233 Dembour 2012, 703.
2234 Dembour 2012, 703.
2235 Gaygusuz v. Austria, 46. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 703.
2236 Dembour 2012, 703.
2237 Dembour 2012, 703.
2238 Dembour 2012, 703.
2239 Dembour 2012, 703–704.
2240 Dembour 2012, 704.
2241 Lásd például Dembour 2011, 75., 82., idézi Dembour 2012, 704., 42. lj.
2242 Dembour 2012, 704.
2243 Dembour 2012, 704.
2244 Dembour 2012, 704.
2245 Dembour 2012, 704.
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1.5.2.7.2.3. A Gaygusuz-ítélet utáni esetjog

A Gaygusuz-ügy megerősítette, hogy az EJEE nem biztosít az egyének számára meghatá-
rozott szociális ellátást, de ha az állam úgy dönt, hogy egy meghatározott juttatást biztosít, 
akkor az ehhez való hozzáférés nem lehet diszkriminatív.2246 Ehhez még hozzátette azt is, 
hogy a kizárólag állampolgársági alapú diszkriminációt nagyon nehéz igazolni.2247

Ez a megállapítás ugyanakkor nem nyitott meg zsilipeket.2248 Hét évbe telt, amíg a kö-
vetkező olyan ítélet született, amely egyezménysértést állapított meg: ez a 2003-as  Koua 
Poirrez v France ügy.2249 Az ezt követő ügyek kétéves intervallumokkal követték egymást: 
2005-ben  a Niedzwiecki v Germany és az Okpisz v Germany ügy, 2007-ben  a Luczak v 
Poland ügy és 2009-ben  az Andrejeva v Latvia ügy.2250 Ezt követően az esetjog felgyorsult 
és diverzifikálódott anélkül, hogy valaha is túlságosan bővelkedővé vált volna. Dembour 
által a HUDOC-adatbázisban lefolytatott keresés alapján – 2011 végéig – a very weighty 
reasons (nagyon súlyos indokok) és az on the ground of nationality (állampolgársági alapon) 
keresőszavakra – és azok francia megfelelőire (considérations trés fortes és fondée sur la 
nationalité) – meglehetősen korlátozott számú találat jött ki.2251

A Dembour által talált keresési eredményekből azt a következtetést vonja le, hogy ezek 
az ügyek általában egyhangúlag születnek, és gyakran az EJEE 14. cikkének megsértését 
állapítják meg.2252 A 2010-ig  vizsgált ügyek nagy része azt igazolja, hogy az állampolgárság 
meglehetősen gyanús megkülönböztetési kritériummá vált.2253 A 2011-ben  megvizsgált 
két ügyben ezzel szemben úgy tűnik, hogy egyes bírók szerint az irreguláris és a feltételes 
bevándorlási státusz alapján történő megkülönböztetés alkalmas az államok általi eltérő 
bánásmódra.2254

18 hónappal a Gaygusuz-ügyet követően született meg 2003-ban  a Koua Poirrez v 
France ítélet.2255

A francia kormány a Koua Poirrez v France ügyben arra hivatkozott, hogy az igényelt 
ellátás nem járulékfizetéses ellátás, ezért el kell határolni az Egyezmény 1. kiegészítő jegy-
zőkönyv 1. cikke alá eső fizetési kötelezettségektől.2256 Az EJEB ugyanakkor a Gaygusuz-
ítélet indokolását copy-paste-elve megállapította a 14. cikknek az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 
1. cikkével való együttes sérelmét.2257

Az ügyben azonban két kulcspontot érdemes kiemelni: az első, hogy az EJEB nem 
reagált a francia kormány azon felvetésére, hogy a kérelmező számára nyitva állt volna 
annak lehetősége, hogy francia állampolgárrá váljon, és ezáltal jogosulttá vált volna arra 

2246 Dembour 2012, 704.
2247 Dembour 2012, 704.
2248 Dembour 2012, 704.
2249 Dembour 2012, 704.
2250 Dembour 2012, 704.
2251 Az ügyeket táblázatba foglalva lásd Dembour 2012, 706–707.
2252 Dembour 2012, 705.
2253 Dembour 2012, 705.
2254 Dembour 2012, 705.
2255 Az ügy tényállásának ismertetését lásd az előző alcím alatt.
2256 Dembour 2012, 705.
2257 Dembour 2012, 705.
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az ellátásra, amelyet tőle megtagadtak.2258 Ez a kérdés később az Andrejeva v Latvia ügyben 
is visszatért.2259 A másik, hogy a döntéshez egyetlen különvélemény született,  Mularoni bí-
rótól, aki kifogásolta, hogy a nem járulékfizetéses szociális ellátást „javaknak” kell tekinteni 
az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alapján.2260 A bírónő kijelentette, hogy az ügy az EJEE 
8. cikkének szívébe hatolt.2261 Ez később azzal a következménnyel járt, hogy a későbbi eset-
jog két irányba fejlődött: egyrészről születtek olyan döntések, amelyek (az 1. kiegészítő 
jegyzőkönyv 1. cikke szerinti) a javak békés élvezetének joga tekintetében állapítottak meg 
diszkriminációt, másrészről pedig olyan ítéletek is napvilágot láttak, amelyek Mularoni 
álláspontját követték, és az Egyezmény 8. cikke szerinti magán- és családi élethez való jog 
tekintetében állapították meg a diszkrimináció sérelmét.2262

A Gaygusuz-ítéletre történő korai reakciók többsége és a Koua Poirrez-ügy továbbra 
is az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének sérelmét állapította meg.2263 A Luczak v Poland 
ügy2264 például nagyon nyilvánvaló alkalmazása a Gaygusuz-ítéletnek.2265 Az ügyben a Len-
gyelországban tartózkodó, lengyel származású, évek óta Lengyelországban élő és dolgozó, 
de francia állampolgár kérelmezőt – miután lengyel feleségével együtt vásárolt egy farmot, 
és önálló gazdálkodó lett – nem engedték csatlakozni a farmerek speciális társadalom-
biztosítási rendszeréhez, amelyet a hozzájárulásokon kívül jelentős állami támogatásokból 
tartottak fenn, így többek között öregségi nyugdíjjárulékot sem tudott fizetni, és az eltelt 
évek alatt szolgálati időt sem szerezhetett.2266 Az EJEB – a Gaygusuz- és a Koua Poirrez-
ítéletekhez képest sokkal alaposabb indokolással – megállapította, hogy az adott helyzetben 
a kormány nem hozott fel semmilyen meggyőző magyarázatot arra nézve, hogy miként 
szolgálja a közérdeket a kérelmezőtől a farmerek szociális rendszeréhez való hozzáférés 
megtagadása, a Bíróság pedig – az állam széles mérlegelési jogköre ellenére – semmilyen 
gazdasági és közérdekkel nem látta indokolhatónak azt, hogy valakit teljes mértékben kívül 
rekesszenek a társadalombiztosítás rendszerén kizárólag állampolgárságára tekintettel,2267 
ezért megállapította az Egyezmény 14. cikke sérelmét az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cik-
kével összefüggésben.2268

Ezt követte a Nagykamara egyik ítélete, az Andrejeva v Latvia ügy,2269 amelyben 
Lettországot is elmarasztalta a Bíróság. Az ügy kérelmezője egy Lettország területén fo-
lyamatosan, évtizedek óta tartózkodó és dolgozó, de nem lett állampolgár, aki a korábbi 
Szovjetunió 12 éves állampolgáraként telepedett le, jóval Lettország 1990-es  függetlene-
dése előtt.2270 Az ország függetlenné válásakor nem kapta meg a lett állampolgárságot, 

2258 Dembour 2012, 705.
2259 Dembour 2012, 705.
2260 Dembour 2012, 705.
2261 Dembour 2012, 705.
2262 Dembour 2012, 705.
2263 Dembour 2012, 705.
2264 Luczak v. Poland Application No 77782/01, Merits and Just Satisfaction, 27 November 2007.
2265 Dembour 2012, 705.
2266 Grád–Weller 2011, 684.
2267 Grád–Weller 2011, 684.
2268 Dembour 2012, 705.
2269 Andrejeva v. Latvia Application No 55707/00; Merits and Just Satisfaction, 18 February 2009; hivatkozik rá 

Dembour 2012, 705.
2270 Dembour 2012, 705.
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csak „állandó  letelepedett nem állampolgári” státussal rendelkezett.2271 Amikor betöltötte 
a nyugdíjkorhatárt, a lett hatóságok csak a Lettországban munkaviszonyban töltött időszak 
alapján számították ki a nyugdíját, kizárva ebből azt az időt, amikor a korábbi Szovjet-
unióban, Lettországon kívül dolgozott,2272 így nem biztosítottak számára nyugdíjat azokra 
az évekre, amikor az őt foglalkoztató vállalat székhelye (a kérelmező munkavégzési helyétől 
függetlenül) az egykori Szovjetunió más tagköztársaságaiban volt bejegyezve, ellentétben 
a hasonló helyzetben lévő (ugyanannyi ideig, ugyanott dolgozó) lett állampolgárokkal.2273

A Bíróság nem találta szükségesnek eldönteni, hogy nyilvánvalóan önkényes volt-e 
a lett bíróságoknak az a jogértelmezése, amely szerint a más tagköztársaságokban bejegy-
zett munkáltatók égisze alatt fizikailag Lettország területén végzett munka nem tekinthető 
„Lettország területén fennálló munkaviszonynak”, mert egyébként is arra a következtetésre 
jutott, hogy a kérelmezővel szembeni különbségtétel – kizárólag állampolgárságára tekin-
tettel – nem volt arányos az ország gazdasági rendje védelmének legitim céljához képest.2274 
A Bíróság megjegyezte azt is, hogy ebben az esetben a kérelmező egyetlen államnak sem 
állampolgára, egyedül Lettországgal vannak stabil jogi kapcsolatai, így Lettország az egyet-
len állam, amely felelősséget vállalhat a kérelmezőért társadalombiztosítási értelemben.2275

A lett kormány azon felvetésére, hogy a kérelmező folyamodhatott volna lett állam-
polgárságért, az EJEB úgy reagált, hogy azon az alapon elutasítani a kérelmező panaszát, 
hogy az illető elkerülhette volna a diszkriminációt a kérdéses tényező – mint például az ál-
lampolgárság – megváltoztatásával, érdemben kiüresítené az EJEE 14. cikkét,2276 egyúttal 
megválaszolva ezzel utólagosan a francia kormánynak Koua Poirrez-ügyben felhozott érvét 
is.2277 A Bíróság szerint tehát az államot nem mentesíti a felelősség alól, hogy a kérelmező 
elháríthatta volna az őt ért hátrányt, ha megszerzi a lett állampolgárságot, mert ez a meg-
közelítés – miszerint elkerülhette volna a diszkriminációt, ha valamely kérdéses tényezőt 
megváltoztatott volna – értelmetlenné tenné az Egyezmény 14. cikkét.2278

A bírák többsége2279 ráadásul úgy vélte, hogy egyértelmű volt, hogy Lettország volt 
az egyetlen olyan ország, amely objektíve felelősséget viselhet a kérelmező szociális biz-
tonságáért, ezért megállapították a 14. cikknek az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkével 
együttes megsértését.2280

Még ugyanebben az évben, de később eldöntött ügyben és ugyanúgy a nyugdíj-
jogosultság történelmi komplexitásával összefüggően a Si Amer v France ügy válha-
tott volna az  Andrejeva-ügy kiterjesztésévé, ám az EJEB ebben az ügyben nem talált 

2271 Grád–Weller 2011, 684.
2272 Dembour 2012, 705.
2273 Grád–Weller 2011, 684.
2274 Grád–Weller 2011, 684.
2275 Grád–Weller 2011, 684.
2276 Andrejeva v. Latvia Application No 55707/00; Merits and Just Satisfaction, 18 February 2009, 91. bekezdés; 

hivatkozik rá Dembour 2012, 705.
2277 Dembour 2012, 705.
2278 Grád–Weller 2011, 684–685.
2279 Ziemele bíró ugyanakkor egy meglehetősen hosszú (részleges) különvéleményt írt, szerinte ugyanis a Bíróság 

figyelmen kívül hagyta a releváns nemzetközi jogi kontextust, amelyben Lettország állami nyugdíjtörvényét 
megalkották, nevezetesen annak módját, ahogy Lettország a szovjet agresszió áldozatává vált. Lásd Ziemele 
bíró – részleges – különvéleményének 4. és 5. bekezdéseit. Dembour 2012, 707.

2280 Dembour 2012, 707.
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 egyezménysértést.2281 A kérelmező algériai állampolgártól megtagadták a nyugellátást, 
amelyet az alatt keresett, amíg Algéria francia uralom alatt állt.2282 Az EJEB kimondta, hogy 
az 1964-ben  kötött francia–algériai megállapodás – amelyet annak érdekében fogadtak el, 
hogy szabályozza a gyarmati időkkel kapcsolatban felmerülő nyugdíjak kiutalását – legitim 
célt szolgált, és azt arányos mértékben tette, ezért nem diszkriminatív.2283

Ezt az ügyet követte nem sokkal a Zeibek v Greece ügy, amelyben a Bíróság megál-
lapította a tulajdonhoz való jog sérelmét önállóan és a 14. cikkel összefüggésben is, mivel 
a török származású muszlim kérelmezőtől megtagadták a nagycsaládos (legalább négy-
gyermekes) anyáknak biztosított szociális juttatást.2284

A kérelmező görög állampolgár volt, tehát egyáltalán nem volt migráns, de a muszlim 
kisebbséghez tartozott, és Trákiában élt.2285 Miután az asszonynak mind a négy gyerme-
ke megszületett, egy időre édesapjához költözött Törökországba (Isztambulba), és ez idő 
alatt – külön értesítés nélkül – az egész családot megfosztották a görög állampolgárság-
tól.2286 Később azonban, miután visszaköltöztek Görögországba, idővel a család többségé-
nek a státuszát visszaállították,2287 a kérelmező és három gyermeke visszaszerezte a görög 
állampolgárságot, de a kérelmező idősebb lánya már férjnél volt, és nem kapta vissza görög 
állampolgárságát, így nem tekintették a család részének.2288 Emiatt Zeibek asszony nem 
igényelhette a nagycsaládosoknak járó ellátást.2289 A szociális juttatás megtagadásának in-
dokolásakor a hatóságok ráadásul a gyermekek állampolgárságán túl a nemzetiségi szárma-
zásra is hivatkoztak, mint ami a kérelmezőt kizárja a jogosultak köréből (nevezetesen, hogy 
a nagycsaládok alkotmányi védelmének célja a görög nemzet fennmaradásának biztosítása), 
amit a Bíróság nem talált objektív és észszerű indoknak.2290 Az EJEB ezért megállapította, 
hogy sérült önmagában az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke, valamint a 14. cikkel együt-
tesen is, ugyanakkor az EJEE 8. cikkére történő hivatkozást elutasította.2291

A Niedzwiecki v Germany ügy és annak klónja, az Okpisz v Germany ügy voltak 
az első olyan esetek, amikor sikerrel jártak azok a panaszok, amelyek az EJEE 14. cikké-
nek a 8. cikkel összefüggésben történő megsértésére hivatkoztak.2292 Ezekben az ügyekben 
a német hatóságok különbséget tettek a családi pótlékra jogosultság tekintetében a letele-
pedési engedéllyel rendelkezők egyes alcsoportjai között.2293 Egyezménysértőnek bizonyult 
ugyanis, hogy csak az állandó letelepedési engedéllyel rendelkezők gyermekei után járt ilyen 
juttatás.2294 Vagyis az Egyezmény 8. cikkének hatálya alá tartozik, és a gyermekek közötti 

2281 Dembour 2012, 708.
2282 Dembour 2012, 708.
2283 Dembour 2012, 708.
2284 Grád–Weller 2011, 684.
2285 Dembour 2012, 708.
2286 Grád–Weller 2011, 684.; Dembour 2012, 708.
2287 Dembour 2012, 708.
2288 Grád–Weller 2011, 684.; Dembour 2012, 708.
2289 Dembour 2012, 708.
2290 Grád–Weller 2011, 684.
2291 Dembour 2012, 708.
2292 Dembour 2012, 708.
2293 Grád–Weller 2011, 668.
2294 Grád–Weller 2011, 668.
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egyezménysértő különbségtételnek minősül, ha a különböző tartózkodási engedélyekkel 
rendelkezők közül egyesek nem kaphatnak gyermekeik után családi pótlékot.2295

Az EJEB meglehetősen kevés indokolást fűzött az egyezménysértés megállapításához, 
egyszerűen megjegyezve, hogy a német Szövetségi Alkotmánybíróság arra a következtetésre 
jutott a megelőző évben, hogy semmilyen súlyos indok nem igazolta az állandó tartózkodási 
engedéllyel rendelkezők és azzal nem rendelkezők közötti eltérő bánásmódot.2296

Ezt három további ügy követte, amelyben az EJEE 8. és 14. cikkeinek sérelmét állítot-
ták különféle szociális ellátások megfizetésének elmulasztása miatt.2297 Az első, a Weller v. 
Magyarország egy ikerpár romániai édesanyját érintette, akinek elutasították az anyasági 
ellátás iránti igényét Magyarországon annak ellenére, hogy semmi jel nem utalt az ügy 
aktájában arra, hogy az anya visszaélt volna, vagy legalább szándékozott volna visszaélni 
a magyar szociális ellátórendszerrel.2298 A Weller-ügyben az a magyar rendelkezés vezetett 
jogsértéshez, amely az anyasági segélyre mint családtámogatási juttatásra jogosultság felté-
teléül az anya magyar állampolgárságát írta elő.2299 A magyar állampolgárságú gyermekeket 
így anyjuk állampolgársága miatt érte indokolatlan megkülönböztetés, az apát pedig szülői 
státusára tekintettel érte hátrányos megkülönböztetés egyrészt a juttatás jellege és célja 
szempontjából relevánsan nem különböző helyzetben lévő magyar állampolgár anyákkal 
szemben, másrészt pedig az örökbe fogadó és a nevelőszülőkkel szemben, akik esetében 
nem volt megállapítható az ügyben a nemek közötti diszkrimináció.2300

A másik két kérelmező egymás „klónjainak” tekinthető: 2010 októberében Görögország 
elmulasztotta egy szíriai és egy libanoni menekült édesanyának a nagycsaládosoknak járó 
ellátás megítélését, amiért az EJEB mindkét esetben megállapította a 14. cikknek a 8. cik-
kel együttes megsértését.2301

Egy másik esetben2302 a spanyol hatóságok elismerték a hatgyermekes roma család 
nagycsaládi jogállását, és megadták a kapcsolódó szociális juttatásokat, azonban a család-
fő halála után az anyától megtagadták az özvegyi nyugdíjat arra tekintettel, hogy a jogi 
formalitások betartása nélkül, kizárólag roma szertartás szerint kötöttek házasságot, így 
a kérelmező nem tekinthető túlélő házastársnak.2303 A jogosultságot megállapító törvény 
valóban túlélő házastársat említett, azonban a bírói (és alkotmánybírósági) joggyakorlat ezt 
a rendelkezést úgy finomította, hogy a jogilag érvényes házasság hiányában is megállapítható 
a jogosultság jóhiszeműség esetén (például érvénytelen házasságban), vagy ha kánonjogi 
értelemben akadálya volt a házasságkötésnek (például válás lehetetlensége esetén), vagy ha 
a polgári házasságkötés a házaspár vallási hitelveibe ütközött.2304 A kérelmező is hasonló 

2295 Grád–Weller 2011, 453.
2296 Niedzwiecki v. Germany, 42 EHRR, 33. bekezdés.
2297 Dembour 2012, 708.
2298 Weller v. Hungary Application No 44399/05, Merits, 31 March 2009, 36. bekezdés; hivatkozik rá Dembour 
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2300 Grád–Weller 2011, 668.
2301 Fawsie v. Greece Application no. 40080/07, csak francia nyelven áll rendelkezésre hivatalos fordítás, 28 Oc-

tober 2010, 35. bekezdés; Saidoun v. Greece Application No 40083/07, csak francia nyelven áll rendelkezésre 
hivatalos fordítás, 28 October 2010, 37. bekezdés; hivatkozik rá Dembour 2012, 709.

2302 Munoz Diaz v. Spain judgement of 8 December 2009, no. 49151/07.
2303 Grád–Weller 2011, 685.
2304 Grád–Weller 2011, 685.
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helyzetben volt, mint aki jóhiszeműen hitt házassága érvényességében, hiszen korábban 
a spanyol hatóságok számos polgári jogi joghatást fűztek a kérelmező roma szertartás sze-
rinti házasságkötéséhez (például családi anyakönyv, nagycsaládi jogállás, a férj társadalom-
biztosítási igazolványában a kérelmező az eltartottak sorában feleségként bejegyezve).2305 
A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy 1971-ben, amikor a kérelmező a roma szertartás 
szerint házasságot kötött, Spanyolországban törvényes házasságot csak a katolikus egyház 
kánonjogi szabályai szerint lehetett kötni, így csak vallásszabadsága sérelmével köthetett 
volna törvényes házasságot.2306 1978 után már választhatta volna a kérelmező a polgári 
házasságkötést, de számára – saját közössége kulturális hagyományaira tekintettel – soha 
nem volt kétséges házasságának érvényessége.2307 A kérelmezőtől az özvegyi nyugdíj meg-
tagadása ellentétben állt a hatóságok korábbi aktusaival, amelyekkel joghatásokat fűztek 
a kérelmező házasságához, és jóhiszeműségének megállapításához nem vették figyelembe 
sajátos társadalmi és kulturális helyzetét, így a más hasonló helyzetben lévőkhöz képest 
aránytalanul eltérő bánásmódban részesült.2308

Az imént említett ügyek (a Si Amer-ügyet leszámítva) mind olyan kérelmezőkről szól-
tak, akik jogszerűen tartózkodtak az adott államban, amely a vitatott ellátást megtagadta 
tőlük.2309 Ugyan az EJEB nem hangsúlyozta ezt a tényt, de minden esetben megjegyezte 
a kérelmezők tartózkodásának jogi karakterét.2310 Az egymást követő ítéleteket egyhangúlag 
fogadták el, kivéve egyet, a történelmileg és geopolitikailag érzékeny Andrejeva-ügyben, 
és a Koua Poirrez-ügyben, ahol a különvéleményt jegyző bíró nem a diszkrimináció tilalmá-
nak megállapítását vitatta, hanem az Egyezménynek azt a rendelkezését, amelyhez a diszk-
rimináció tilalmát a többség kötötte (8. cikk vagy 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikk).2311

Ebből levonható az a következtetés, hogy a strasbourgi bíróság eddig is és folyamato-
san egy nyelvet beszél a tekintetben, hogy az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés 
az Egyezmény szerint elfogadhatatlan.2312 Ugyanakkor ez a megállapodás nem teljesen áll 
meg, mivel figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az állampolgárság jelenleg a diszkri-
mináció egyik lényeges ismérve a világon, amelyet a Bíróság elnéz.2313

1.5.2.7.2.4. Az EJEB illegális migránsokra vonatkozó joggyakorlata

2009-ben  az EJEB elsőként – és 2012-ig  egyedül – megállapította az Egyezmény megsértését 
a reguláris és irreguláris migránsok közötti eltérő bánásmód miatt.2314 Ez volt az Anakom-
ba Yula v Belgium ügy,2315 amely egy rendkívül rövid ítélet volt, és nem is fordították 

2305 Grád–Weller 2011, 685.
2306 Grád–Weller 2011, 685–686.
2307 Grád–Weller 2011, 686.
2308 Grád–Weller 2011, 686.
2309 Dembour 2012, 709.
2310 Dembour 2012, 709.
2311 Dembour 2012, 709.
2312 Dembour 2012, 709.
2313 Dembour 2012, 709.
2314 Dembour 2012, 709.
2315 Anakomba Yula v. Belgium, Judgment of 10 March 2009; hivatkozik rá Dembour 2012, 709.
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le angolra, ami azt is jelentheti, hogy az ítéletnek kevés hatása van a jogtudományra.2316 
Két évvel később két ítéletet is elfogadtak a negyedik tanácsban, amikor Bratza bíró volt 
az elnök, a Ponomaryov and Ponomaryov v Bulgaria,2317 valamint a Bah v United Kingdom 
ügyben, amelyek eltérő irányba mentek.2318

Az Anakomba Yula-ügyben a belga kormány már előre látta, hogy az EJEB nem fogja 
elnézni az állampolgárságon alapuló eltérő bánásmódot.2319 A kormány ezért elfogadta ezt 
a pontot, még azelőtt, hogy a Nagykamara ítéletet hozott volna az Andrejeva-ügyben 2009 
februárjában.2320 Ehelyett azzal érvelt, hogy a migránsok irreguláris státuszán alapuló elté-
rő bánásmód nem tekinthető aggályosnak.2321 A kongói állampolgárságú Anakomba Yula 
asszony legkisebb gyermekének édesapja nem a kongói, hanem a belga állampolgárságú 
férje volt.2322 Mielőtt a gyermeket a biológiai apja jogszerűen elismerhette volna, a polgári 
bíróság előtt kellett pert indítani az édesanya férjével szemben.2323 Anakomba Yula asszony 
jogi segítségnyújtást igényelt a költségeinek fedezésére, amely megközelítőleg 1400 eurót 
tett ki.2324 Ezt azon az alapon utasították el, hogy Anakomba Yula asszony nem számított 
reguláris migránsnak Belgiumban a kérelem benyújtásakor, ezért elsőként törvényessé 
kell tennie a belga tartózkodását, és csak utána igényelhet jogi segítségnyújtást az apaság 
megtámadása iránti perben.2325 Erre azonban már nem lett volna elegendő idő, mert az apa-
ság bírói megtámadására csak a gyermek születését követő 1 éven belül volt lehetőség.2326 
Anakomba Yula asszony benyújtotta a keresetet, és meg is nyerte a pert, ám a perköltsé-
get – amely csupán 288 euró lett – ki kellett fizetnie, ezért azzal érvelt Strasbourgban, hogy 
sérült az Egyezmény 14. cikke a 6. cikkel összefüggésben (a bírósághoz fordulás joga).2327

A belga kormány azzal érvelt, hogy az EJEE 6. cikke nem követeli meg a bíróság-
hoz való ingyenes hozzáférést, ráadásul ennek a cikknek a sérelme nyilvánvalóan nem is 
állhatott fenn, hiszen a kérelmező képes volt az igényét érvényesíteni.2328 A törvényes tar-
tózkodás mint a bírói jogsegély megítélésének egyik feltétele kapcsán a kormány vitatta, 
hogy ez azt a legitim célt szolgálta volna, hogy korlátozza a közkiadásokat egy bizonyos 
belga kötelékkel rendelkező idegenekre, és eltántorítsa az illegális migránsokat, miközben 
ez a korlátozás arányosnak tekinthető, mivel más szolgáltatások (mint például az ingyenes 
ügyvédhez fordulás) nyitva állt azon külföldiek számára, akiktől megtagadták az igazság-
ügyi jogsegélyt.2329

2316 Dembour 2012, 709.
2317 Judgment of 21 June 2011; hivatkozik rá Dembour 2012, 709.
2318 Dembour 2012, 709.
2319 Dembour 2012, 710.
2320 Dembour 2012, 710.
2321 Anakomba Yula v. Belgium Application no. 45413/07, 10 March 2009, 29. bekezdés; hivatkozik rá Dembour 

2012, 710.
2322 Dembour 2012, 710.
2323 Dembour 2012, 710.
2324 Dembour 2012, 710.
2325 Dembour 2012, 710.
2326 Dembour 2012, 710.
2327 Dembour 2012, 710.
2328 Dembour 2012, 710.
2329 AnakombaYula v. Belgium Application no. 45413/07, French-only judgment, 10 March 2009, 29. bekezdés, 

hivatkozik rá: Dembour 2012, 710.
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Az EJEB második kamarája elutasította ezeket az érveket.2330 A Bíróság megjegyezte, 
hogy a családjog fontos sajátossága van terítéken, olyan döntésekkel, amelyek számos ember 
életét befolyásolják életük hátralevő részére.2331 Ennek következtében csak nagyon súlyos 
indokok igazolhatják az eltérő bánásmódot az olyan kérelmezőnél, akinek nincs tartózko-
dási engedélye a tartózkodási engedéllyel rendelkezőkhöz képest.2332 A Gaygusuz-ítélethez 
képest egy sokkal kazuisztikusabb indokolást elfogadva az EJEB felsorolt számos olyan 
körülményt, amely az ügy sajátossága: a kérelmező tartózkodási engedélye alig hat héttel 
gyermekének születése előtt járt le, és a lejárat előtt a kérelmező már benyújtotta a hosszab-
bítási kérelmet, ráadásul az apasági per nem várhatott.2333 Más szavakkal – nem a Bíróság 
által használt kifejezésekkel – a kérelmező egy „kvázireguláris migráns” volt, aki egy kri-
tikus ügyben kért segítséget.2334

Az EJEB kimondta, hogy valamennyi általa megvizsgált tényező alapján állapította 
meg a 6. cikknek a 14. cikkel együttes megsértését.2335

Miközben az Anakomba Yula-ügy nem úgy lett megszövegezve, hogy az megerősítette 
volna minden ember egyenlőségét, ugyanakkor úgy olvasható, mint a Gaygusuz-ügy kiter-
jesztése.2336 Ezzel szemben ugyanez már nem mondható el a Ponomaryov and Ponomaryov 
v Bulgaria2337 vagy a Bah v United Kingdom ügyekről, amelyek a – Dembour szavaival 
élve – „kvázireguláris” vagy „feltételesen jogszerű” migránsoknak a közszolgáltatásokhoz 
vagy szociális ellátásokhoz való hozzáféréséről szólnak.2338

A Ponomaryovi-ügyet2339 eredetileg egy fiatalember nyújtotta be, aki irreguláris mig-
ránssá vált Bulgáriában egy évtizedes törvényes ott tartózkodása után.2340 Ő és az öccse 
1994-ben  érkezett meg az orosz édesanyjával, aki ott letelepedett, és férjhez ment egy bolgár 
állampolgárhoz.2341 Az asszony házasságára alapozva az édesanyja állandó tartózkodási 
engedélyt kapott, ami a Bulgáriában tartózkodó gyermekét is feljogosította.2342 A 18. szü-
letésnapjától azonban a gyermektől saját önálló engedély megszerzését követelték meg.2343 
Ahogy 18. életévét betöltötte, az idősebb fiúnak azt mondták, hogy kérelmet nyújthat be 
Bulgáriában, de ehhez 1300 bolgár levát kell befizetnie.2344 Mivel nem tudta befizetni ezt 
az összeget, és sikertelenül igényelt költségmentességet, panaszt nyújtott be Strasbourgba, 

2330 Dembour 2012, 710.
2331 Dembour 2012, 710.
2332 37. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 710.
2333 Dembour 2012, 710.
2334 Dembour 2012, 710.
2335 39. bekezdés, Dembour 2012, 711.
2336 Dembour 2012, 711.
2337 Ponomaryov and Others v. Bulgaria Application no. 5335/05, Partial Admissibility, 18 September 2007, 

 hivatkozik rá Dembour 2012, 711.
2338 Dembour 2012, 711.
2339 Ponomaryov and Others v. Bulgaria Application no. 5335/05, Partial Admissibility, 18 September 2007, 

 hivatkozik rá Dembour 2012, 711.
2340 Dembour 2012, 711.
2341 Dembour 2012, 711.
2342 Dembour 2012, 711.
2343 Dembour 2012, 711.
2344 Dembour 2012, 711.
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hogy a szegénysége és ezáltal a fizetésképtelensége megakadályozták abban, hogy tartóz-
kodási engedélyhez jusson, ami sérti az Egyezmény 8. és 14. cikkeit.2345

A kérelmének benyújtását követő napon a bolgár oktatási minisztérium írt egy leve-
let az iskolájának, afelől érdeklődvén, hogy vajon az iskola megkapta-e azt a díjat, amivel 
a kérelmező tartozik mint engedély nélküli külföldi.2346 Az iskola követelte tőle, hogy fizes-
sen 800 euró büntetést, amiért akadályoztatva volt az utolsó évében az órák látogatásában 
és ezáltal az iskolai bizonyítvány megszerzésében.2347 Két évvel később az öccse ugyanezzel 
a problémával került szembe.2348 Az EJEB a 8. cikk kapcsán befogadhatatlannak tartotta 
az indítványt, ám az oktatáshoz való jog tekintetében befogadta azt.2349 Ezzel az EJEB vita 
nélkül elfogadta a legitimitását annak a – még ha nem is túlzó – díjnak, amelyet Bulgária 
felszámított a tartózkodási engedély megadásáért.2350

Megismételve a Belgian Linguistics-ügyet, az EJEB megállapította, hogy ugyan 
az Egyezmény nem értelmezhető úgy, mint amely kötelezettséget róna a szerződő államokra, 
hogy felállítsanak vagy állami támogatásban részesítsenek meghatározott oktatási intéz-
ményeket, viszont bármely állam, amely így tesz, a hatékony hozzáférés kötelezettsége alá 
esik.2351 A kérdés nem úgy merült fel a Bíróság előtt, hogy a középfokú oktatásnak ingyenes-
nek kell-e lennie, hanem úgy, hogy ha egyszer az állam önként úgy dönt, hogy ingyenesen 
biztosít ilyen oktatást, megtagadhatja-e ezt a szolgáltatást az emberek egy meghatározott 
csoportjától.2352 A kérelmezőknek kizárólag az állampolgársági és a migrációs státuszuk 
alapján kellett elszenvedniük az egyenlő bánásmód sérelmét, ami sértette az Egyezmény 
14. cikkét az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban.

Ennek a döntésnek a hangneme azonban eltért a Gaygusuz-ítéletétől. Egy, a múltat 
felidéző népszerű antimigráns bekezdésben az EJEB kijelentette, hogy az államnak lehet-
nek legitim okai arra, hogy csökkentsék a közszolgáltatások forrásainak – úgymint a jóléti 
programok, közellátások és egészségügyi ellátások – használatát a rövid távú és illegális 
migránsok esetében, akik főszabályként nem járulnak hozzá a saját finanszírozásukhoz.2353 
A Bíróság kedvezményes elbánást biztosított az EU tagállamainak polgárai számára, mivel 
az objektív és észszerű indokon nyugszik, lévén, hogy az Európai Unió egy sajátos jog-
rendet képez.2354

A Ponomaryovi-ügyet még a kazuisztikus megközelítés is megkülönbözteti a Gaygu-
suz-ítélettől. A negyedik tanács előszeretettel alkalmazza ezt a kazuisztikus megközelítést, 
kinyilvánítva, hogy a figyelmét, amennyire csak lehet, az előtte fekvő ügy egyedi körülmé-
nyeire kell korlátoznia.2355 Két bekezdés fejti ki a konkrét ügy sajátos körülményeit, amelyek 
meggyőzték a Bíróságot a 14. cikknek a 2. cikkel együttes megsértéséről. Az első bekezdés 

2345 Dembour 2012, 711.
2346 Dembour 2012, 711.
2347 Dembour 2012, 711.
2348 Dembour 2012, 711.
2349 Dembour 2012, 711.
2350 Ez a probléma ugyanakkor nem korlátozódik Bulgáriára, hasonló problémák merültek fel például az Egyesült 

Királyságban. Lásd Dembour 2012, 711., 60. lj.
2351 Ponomaryovi v. Bulgaria Application No 5335/05, Merits and Just Satisfaction, 21 June 2011, 49. bekezdés.
2352 Dembour 2012, 712.
2353 54. bekezdés, Dembour 2012, 712.
2354 Dembour 2012, 712.
2355 Ponomaryovi v. Bulgaria, 59. bekezdés, Dembour 2012, 712.
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megkülönbözteti a kérelmezőket azoktól, akik jogellenesen érkeznek az országba, és ezután 
támasztanak igényt közszolgáltatásokra, ideértve az ingyenes oktatást.2356

A kérelmezők számára pozitívum, hogy a hatóságoknak nem volt érdemi kifogásuk 
a bulgáriai tartózkodásukkal kapcsolatban, és komolyan nem is irányozták elő a deportá-
lásukat.2357 Ezáltal az illegális migránsok beáramlásának megállítását vagy visszafordítását 
célzó megfontolások nem játszhattak szerepet.2358 A másik bekezdés azt hangsúlyozza, hogy 
a kérelmezőkre nem lehet ráfogni, hogy megpróbáltak volna visszaélni a bolgár oktatási 
rendszerrel.2359 Állításának alátámasztására az EJEB megjegyezte, hogy nem a kérelmezők 
választása volt, hogy Bulgáriában telepedjenek le, ahová igen fiatalon érkeztek az édes-
anyjuk – bolgár állampolgárral kötött – házasságát követően.2360

A Ponomaryovi-ügyet a negyedik tanács 2011 júniusában döntötte el. Három hónappal 
később ugyanez a tanács megerősítette ezt az irányvonalát a Bah v United Kingdom ügy-
ben. Bah kisasszony egy Sierra Leone-i  állampolgár, aki 2000-ben  érkezett az Egyesült 
Királyságba, és sikertelenül igényelt menedékjogot, noha 2005-ben  határozatlan engedélyt 
kapott az ottmaradásra.2361 Mivel nem volt menekült, amikor 2007-ben  a kisfia csatlakozott 
hozzá, a kisfiának csak feltételes tartózkodási engedélyt adtak az Egyesült Királyságban.2362 
Az egyik ilyen feltétel az volt, hogy kizárják őt a közellátások igénybevételéből.2363 A kisfiú 
megérkezését követően Bah kisasszonynak – a tulajdonos felszólítására – el kellett hagynia 
a korábban bérelt szobáját, ezért a helyi tanácshoz fordult, hogy segítsenek neki a lakhatá-
sában.2364 Önhibáján kívül hajléktalan és kisgyermeket nevelő nőként normál esetben járt 
volna neki szociális lakhatás, méghozzá méltányos kedvezménnyel, a tanács ugyanakkor 
a kisfia feltételes státusza miatt úgy döntött, hogy Bah kisasszony nem sorolható abba a kör-
be, akik kiemelt szükséghelyzetben vannak, ezért az EJEE 14. cikkének a 8. cikkel együttes 
megsértésére hivatkozással fordult az EJEB-hez.2365

A kormány szerint a bevándorlóstátusz olyan kategória, amely nem adhat alapot, hogy 
az EJEE 14. cikke szerinti diszkrimináció körébe essen.2366 Másrészről a bevándorlóstátuszon 
alapuló diszkrimináció az államnak abból az igényéből származik, hogy az államnak kont-
rollálnia és ellenőriznie kell a bevándorlást, tehát ez különbözik attól a diszkriminációtól, 
amely kizárólag az állampolgárságon alapul.2367 A kormány szerint észszerű és arányosnak 
tekinthető, és az államnak e téren széles körű mérlegelési lehetőséget kell élveznie, hogy 
a szűkös erőforrások elosztásánál azokat preferálja, akiknek a legszorosabb kapcsolata van 
az Egyesült Királysággal, amint azt a fix és tartós jogaik is mutatják.2368

2356 60. bekezdés, Dembour 2012, 712.
2357 Dembour 2012, 713.
2358 Dembour 2012, 713.
2359 Dembour 2012, 713.
2360 Dembour 2012, 713.
2361 Dembour 2012, 713.
2362 Dembour 2012, 713.
2363 Dembour 2012, 713.
2364 Dembour 2012, 713.
2365 Dembour 2012, 713.
2366 Dembour 2012, 713.
2367 Dembour 2012, 713.
2368 Bah v. United Kingdom, 26–27. bekezdések, hivatkozik rá Dembour 2012, 713.
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A kormány szerint igazolható volt, hogy az EGT-tagállamok állampolgárai kedvezőbb 
elbánásban részesülnek, mint mások, az Európai Unió mint „speciális jogrend” természe-
téből adódóan.2369

Az indítványozó – az ABC-ügyre emlékeztető hivatkozással – azt kifogásolta, hogy 
ugyan a hivatalos indok a vele szembeni diszkriminációra a bevándorlói státusza volt, va-
lójában azonban a döntő érv az állampolgársága volt.2370 Ezt az EJEB elutasította, mivel 
sikerült őt meggyőzni arról, hogy a kérelmező fiának a feltételes jogi státusza – és nem 
a panaszos Sierra Leone-i  állampolgársága – volt az, ami az édesanyjának az eltérő bánás-
módjára okot adott a lakhatásra vonatkozó szabályozás terén.2371 A kérelmező értelmetlennek 
tartotta a kormánynak azt az érvét, miszerint az EGT-állampolgároknak vélelmezhetően 
nagyobb fokú kötődése van az Egyesült Királysághoz, mint azoknak, akiknek határozatlan 
idejű tartózkodási engedélye van.2372 Ennek az érvnek az elfogadására azonban az EJEB 
régóta kialakított joggyakorlata miatt (hogy tudniillik az EU egy speciális jogrendet al-
kot2373) nem volt túl sok esély, az EJEB ráadásul ebben az ügyben különösebben nem is 
reagált erre az érvre.2374

Végül a negyedik tanács megállapította, hogy nem került sor az EJEE 14. cikkének 
a 8. cikkel együttes megsértésére.2375 Az egyetlen dolog, amiben nem osztotta a védekező 
állam álláspontját, az az elmélet, hogy a migrációs státusz mindig legitim okát képezhe-
ti a 14. cikk szerinti megkülönböztetésnek.2376 Ugyanakkor elfogadta a kormánynak azt 
a nézetét, hogy a panaszos alig szenvedett a gyakorlatban az őt érő eltérő bánásmódtól.2377 
A megkülönböztetés észszerűsége kapcsán az EJEB kimondta, hogy semmilyen önkényes 
nincs abban, hogy a panaszostól megtagadták az „elsőbbségi szükségességet” (priority 
need), ha ez kizárólag a háztartásában élő fián alapul, vagyis egy olyan személytől, akinek 
az Egyesült Királyságba szóló tartózkodási engedélye kifejezetten azon a feltételen alapult, 
hogy nem folyamodik közpénzért.2378 A kérelmező azzal, hogy a fiát ennek teljes tudatában 
hozta az Egyesült Királyságba, elfogadta ezt a feltételt, és ténylegesen beleegyezett abba, 
hogy nem igényelhet közpénzt a fia támogatására.2379 Az EJEB egyetértett a kormány azon 
érvelésével, miszerint az „elsőbbségi szükségesség” (priority need) tekintetében igazolha-
tó a különbségtétel azok között, akik jogellenesen vannak az Egyesült Királyságban, vagy 
azzal a feltétellel, hogy nem igényelhetnek közpénzből támogatást, és azok között, akik 
ilyen körülményekkel nem rendelkeznek.2380 Az EJEB ezért úgy találta, hogy jelen esetben 

2369 28. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 714.
2370 29. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 714.
2371 44. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 714.
2372 31. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 714.
2373 Moustaquim v. Belgium A 193 (1991); 13 EHRR 802; C v. Belgium 1996-III; 32 EHRR 2., hivatkozik rá 
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2374 Dembour 2012, 714.
2375 Dembour 2012, 714.
2376 Bah v. United Kingdom, 45. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 714.
2377 51. bekezdés, hivatkozik rá Dembour 2012, 714.
2378 Dembour 2012, 714.
2379 Dembour 2012, 714.
2380 Dembour 2012, 714.
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a törvényhozás legitim célt szolgált, nevezetesen a szűkös erőforrások tisztességes elosztását 
a kérelmezők különféle kategóriái között.2381

Dembour szerint az EJEB itt úgy tűnik, mintha a kérelmezőt azért hibáztatná, hogy 
a gyermekét az Egyesült Királyságba hozta.2382 Ezáltal a kialakult helyzetért való felelősség 
a panaszosra lett hárítva, mintha a cselekedetei és annak következményei egy vákuumban 
lennének.2383 Betty de Hart az ABC-ügy kapcsán úgy fogalmaz, hogy az ilyesfajta érvelés 
az állam cselekedeteit a panaszosok választásának következményévé transzformálja.2384

Dembour szerint az emberi jogi perspektíva megköveteli, hogy a politikák minden ember 
egyenlőségén alapuljanak, és az elosztás tisztességét ne tekintsük magától értetődőnek.2385 
A kormányok megszorító politikájának időszakában különösen fontos fellépni az ellen, hogy 
az erőforrásokat – szűkösségüknek köszönhetően – megtagadják egyes emberektől olyan 
alapon, amely nem törekszik az alapvető egyenjogúság biztosítására.2386

Dembour szerint nem úgy tűnik, mintha az EJEB ezt az irányt kívánná választani.2387 
A Bah-ügyben az EJEE 14. cikkének sérelmét nem állapította meg a Bíróság, megerősítve 
ezzel a negyedik tanács három hónappal korábban, a Ponomaryovi-ügyben hozott dönté-
sét, amely annak ellenére, hogy egyhangúlag megállapította a 14. cikk sérelmét, úgy tűnik, 
mintha egyfajta visszavonulást jelentene az egyenjogúság Gaygusuz-ügyre jellemző maga-
biztos kinyilvánításához képest.2388 Úgy látszik, hogy ebben a két 2011-es  tanácsi ítéletben 
jelenik meg az EJEB jövőbeli meghatározó esetjoga, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy 
nem lenne túlságosan nehéz az államoknak igazolni a migrációs státusz alapján történő el-
térő bánásmódot.2389 Az Anakomba Yula-ügy ugyanakkor azt is megmutatta, hogy jogilag 
és szociológiailag is lehetséges egy ettől eltérő irányba történő elmozdulás, amely – Dem-
bour szerint – jobban tiszteletben tartja minden emberi lény egyenjogúságának értékét.2390

1.5.2.7.2.5. Miért maradt a Gaygusuz-ítélet utáni joggyakorlat korlátozott?

Dembour szerint logikailag három ok is felvethető azzal kapcsolatban, hogy a Gaygusuz-
ítélet miért nem vált a kezdetévé egy nagy volumenű esetjognak.2391

1.  Az egyik ok, hogy az ítélet az ügyek olyan részét fedi le, amelyek nem adnak al-
kalmat túl sok gyakorlati problémára.

2.  Sok probléma van ezen a téren, de az érintettek nem jelentkeztek.

2381 50. bekezdés, Dembour 2012, 714.
2382 Dembour 2012, 715.
2383 Dembour 2012, 715.
2384 De Hart 2009, 235., 238.
2385 Dembour 2012, 715.
2386 Dembour 2012, 715.
2387 Dembour 2012, 715.
2388 Dembour 2012, 715.
2389 Dembour 2012, 715.
2390 Dembour 2012, 715.
2391 Dembour 2012, 715.
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3.  Sok probléma van ezen a téren, és az indítványozók elő is rukkoltak, ám az indít-
ványaikat az EJEB nem tartotta befogadhatónak, így ezek az ügyek nem kerültek 
nyilvánosságra.2392

Dembour szerint érdemes megfontolni azt az eshetőséget, hogy a nemzeti rendszerek alig 
diszkriminálnak állampolgársági alapon, mivel az állampolgárság ritkán képezi előfeltételét 
a szociális ellátások megítélésének.2393 Baron von Maydell 1997-ben  az akkori EU-tag-
országokat vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy alapvetően a szociális biztonsági 
rendszerek magukban foglalják a nem állampolgárokat is, amennyiben ezek a személyek 
teljesítik azokat az előfeltételeket, amelyek alapján a rendszer alkalmazhatóvá válik (például 
lakóhely, munkaviszony vagy adózási kötelezettség), vagyis főszabály szerint az állampol-
gárságnak nincs relevanciája.2394 Von Maydell ugyanakkor egyből hozzáteszi azt is, hogy 
számos kivétel is létezik ez alól a főszabály alól.2395 A Gaygusuz-szabály ezekre a – szűk 
esetkörben megjelenő – kivételes helyzetekre alkalmazandó, mint például amikor a szoci-
ális biztonsági rendszerből kizárnak egy külföldi farmert vagy az anyasági támogatásból 
egy külföldi anyát.2396

Dembour szerint ugyanakkor a „közvetett diszkrimináció” terén a Gaygusuz-ítéletnek 
nagyobb hatása is lehetett volna.2397 Von Maydell szerint eltekintve attól a nem túl gyakori 
esettől, amikor explicit módon különbséget tesznek állampolgárok és nem állampolgárok 
között (közvetlen diszkrimináció), a diszkrimináció a nem állampolgárok esetében a gya-
korlatban előfordul, mivel ezeknél az egyéneknél gyakrabban előfordul, hogy nem vagy 
kevésbé tudják teljesíteni az ellátásokhoz szükséges előfeltételeket.2398 Ha például az ellátás 
odaítélése egy, az adott ország területén történő foglalkoztatási vagy tartózkodási időhöz van 
kötve, mind az állampolgárok, mind a nem állampolgárok képesek lehetnek igazolni ezeket 
az időintervallumokat, ám ezek az időszakok a nem állampolgárok esetében értelemszerűen 
rövidebbek lesznek.2399 Hasonló (indirekt) diszkriminációt eredményezhet, ha a családi tá-
mogatás csak azoknak az eltartottaknak jár, akik az adott ország területén tartózkodnak.2400

Az EJEB sokáig ellenállt a közvetett diszkriminációra való utalásnak, ám az utóbbi 
időben elkezdte használni ezt a fogalmat a szexuális és faji diszkrimináció esetében.2401 
Ugyanakkor Dembour szerint nem tűnik valószínűnek, hogy ezt a fogalmat olyan érzékeny 
területekre is kiterjessze a Bíróság, mint a külföldiek (vagy a korábbi gyarmatok alanyai, 
mint a Si Amer-ügyben) szociális biztonsága.2402

Az első hipotézis, miszerint a Gaygusuz-ügy korlátozott hatása az EJEB esetjogára 
annak a ténynek köszönhető, hogy a szociális rendelkezések állampolgársági alapon történő 

2392 Dembour rámutat arra, hogy a hármas tanácsok által be nem fogadott indítványok nyilvánosan nem kutat-
hatóak. Dembour 2012, 719.

2393 Von Maydell 1997, 89., 92., idézi Dembour 2012, 716., 84. lj.
2394 Von Maydell 1997, 89., 93., idézi Dembour 2012, 716., 85. lj.
2395 Von Maydell 1997, 89., 93., idézi Dembour 2012, 716., 86. lj.
2396 Dembour 2012, 716.
2397 Dembour 2012, 716.
2398 Dembour 2012, 716.
2399 Dembour 2012, 716.
2400 Von Maydell 1997, 89., 96.
2401 Dembour 2012, 716.
2402 Dembour 2012, 716.
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megkülönböztetése terén nincs túl sok probléma, Dembour szerint csak annyiban tartható, 
amennyiben a diszkrimináció problémáját a közvetlen diszkriminációra (Dembour szerint 
ezáltal egy „korlátozottabb” megközelítésű értelmezésre) korlátozzuk.2403

A másik szcenárió, amely az Gaygusuz-döntés korlátozott hatását magyarázhatja 
az EJEB esetjogára, az az, hogy a jogsérelmet szenvedők egyszerűen nem jelentkeztek.2404 
Ennek egyik lehetséges oka az lehet, hogy a potenciális kérelmezők az Európai Unió jo-
gát sokkal ígéretesebbnek tartják, mint az Egyezményt. Ha az egyének szociális panaszai 
az EU joghatósága alá vonhatók, jogi és szociológiai kutatások szerint az érintettek inkább 
Luxembourgba mennek, mint Strasbourgba.2405 A Koua Poirrez-ügy egy jó példa erre: a ké-
relmező, mielőtt a strasbourgi bírósághoz fordult volna, a tagállam bíróságától kérte az elő-
zetes döntéshozatali eljárás megindítását az Európai Bíróság előtt, és csak azt követően, 
hogy az Európai Bíróság a közösségi jogon kívül állónak ítélte meg az ügyét, fordult Koua 
Poirrez úr az EJEB-hez.2406 Dembour szerint egyfajta forum shopping eltérítheti a lehetséges 
panaszokat Strasbourgból Luxembourgba.2407 Ugyanakkor ez a tényező, még ha relevanciá-
ját tekintve növekszik is, mivel a luxembourgi bíróság enyhíti a közösségen belüli mozgás 
követelményét a joghatóságának megállapításához,2408 nem igazán magyarázza azoknak 
a kérelmeknek a hiányát, amelyek a Gaygusuz-ítéletre alapozódhatnának Strasbourgban.2409

Felmerül a kérdés, hogy vajon azok a migránsok, akiknek az EU joga nem tekinthető 
opciónak, rendelkeznek-e a szükséges kulturális és anyagi tőkével ahhoz, hogy egy ilyen 
ügyet először a nemzeti, majd a strasbourgi bíróság elé vigyenek.2410 Dembour szerint a vá-
lasz gyakran nemleges, vagyis állandó probléma az ügyvédekhez és az igazságszolgáltatási 
rendszerhez való hozzáféréshez szükséges megfelelő erőforrások hiánya.2411 Egy másik 
megfontolás az lehet a migránsok számára, hogy nem igazán látják az értelmét egy ilyen 
bírósági eljárás megindításának, hiszen még ha a bíróság el is fogadja az érveiket, az ítélet 
meghozatalakor ez számukra már irrelevánsnak bizonyulhat.2412 Végül azt sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy az irreguláris vagy félig reguláris migránsok inkább inkognitóban 
szeretnek maradni a hatóságokkal szemben, és nem szeretik felhívni magukra a hatósá-
gok figyelmét, így számukra nem az tűnik a legmegfelelőbb stratégiának, hogy egy olyan 
bírósági eljárást kezdeményezzenek, amivel tesztelhetik a jogaik határait.2413 Bizonytalan 
státuszuk azt jelenti, hogy egy ilyen panasz potenciálisan magas rizikófaktorú esemény-
nek számít.2414 Elegendő, ha felidézzük a Ponomaryovi-ügyben az idősebb testvér esetét, 

2403 Dembour 2012, 716.
2404 Dembour 2012, 717.
2405 Conant 2006, 76., idézi Dembour 2012, 717., 88. lj.
2406 Az Európai Bíróság szerint, mivel nem volt közösségi mozgás, az ügy nem közösségi jogi probléma. Lásd 

Koua Poirrez v. France 2003-X; 16. bekezdés. Dembour 2012, 717.
2407 Dembour 2012, 717.
2408 Lásd például Case C-34/09, Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi (ONEM), Case C-34/09, Ruiz 

Zambrano [2011] ECR I-000, továbbá Case C-434/09, Shirley McCarthy v. Secretary of State for the Home 
Department [2011] ECR 1-000; idézi Dembour 2012, 717., 90. lj.

2409 Dembour 2012, 717.
2410 Dembour 2012, 717.
2411 Dembour 2012, 717.
2412 Dembour 2012, 717.
2413 Dembour 2012, 717.
2414 Dembour 2012, 717.
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akinek egyből azután, hogy Strasbourghoz fordult, felkeresték az iskoláját, tájékoztatva 
az oktatási intézményét arról, hogy addig nem engedhetik be őt az órákra, amíg az iskolai 
tandíjat be nem fizette.2415

Ezzel kapcsolatban Dembour céloz arra, hogy a Ponomaryovi-ügyben semmi sem utalt 
arra, hogy az EJEB reagált volna a panaszosnak az EJEE 34. cikkének állított megsérté-
sére.2416 Ugyanígy Dembour számára elcsodálkoztató, hogy az első Zeibek-indítványban 
az állampolgárságtól való megfosztást – ami a nemzetközi jog által nem kívánt hontalansá-
got eredményezett – hogyan utasíthatta vissza az EJEB teljes egészében formai okokból.2417 
Dembour szerint a legkevesebb, ami ezzel összefüggésben megállapítható, az az, hogy 
az EJEB nem hajlandó kinyilvánítani, hogy komoly jelei mutatkoznak annak, hogy az ál-
lam nehezíti a hontalan, illetve illegális migránsok számára az Egyezmény szerinti jogaik 
biztosítását.2418 Ennek a támogatottságnak a hiánya is hozzájárulhatott a poszt-Gaygusuz-
esetjog alulfejlettségéhez.2419

Az nyilván nem állítható, hogy az EJEB kifejezetten ezt az alulfejlettséget szerette 
volna elérni.2420 A szociális biztonság és általánosabban az állam szociális védelmi kötele-
zettségei meglehetősen érzékeny területek.2421 Dembour szerint teljességgel elképzelhető, 
hogy az EJEB meg szerette volna fékezni a Gaygusuz-ügy hatását.2422 Ha ez így van, ak-
kor egy egyszerű megoldás lehetett volna megkülönböztetni ezt a későbbi kérelmektől, 
és az utóbbiakat érdemben megalapozatlannak nyilvánítani.2423 Ez megmagyarázhatta volna 
a Shkelzen v Germany ügyet,2424 amely az első olyan ügy volt, amit az EJEB a Gaygusuz-
ügy után befogadott. 2425

Az ügy kérelmezője, Schkelzen úr az egykori Jugoszlávia állampolgára, két gyermek 
édesapja, aki Németországban tartózkodik, és összeházasodott egy német állampolgárral.2426 
Schkelzen urat azzal gyanúsították meg, hogy megerőszakolt egy nőt Texasban.2427 Az Ame-
rikai Egyesült Államok nagykövetsége kérte Németországtól a kiadatását.2428 A kiadatása 
előtti fogva tartását azon az alapon kifogásolta, hogy őt diszkriminálták a többi német ál-
lampolgárhoz képest, akik védelmet élveznek más országokba való kiadatással és a családi 
életét emiatt érő kedvezőtlen hatásokkal szemben, őt viszont – noha integrálódott a német 

2415 Dembour 2012, 717.
2416 Az EJEB-nek a 34. cikk sérelmét állító panaszokkal kapcsolatos megközelítéséről lásd Lambert-Abdelgawad 

2011, idézi Dembour 2012, 718., 91. lj.
2417 A Western Thrace-esetjogról lásd Tsitselikis 2008, 27. Az EJEB-nek  a hontalansággal kapcsolatos gyakor-

latáról (a hontalanságra való oda nem figyeléséről) lásd Dolidze 2011, idézi Dembour 2012, 718., 92. lj.
2418 Dembour 2012, 718.
2419 Dembour 2012, 718.
2420 Dembour 2012, 718.
2421 Dembour 2012, 718.
2422 Dembour 2012, 718.
2423 Dembour 2012, 718.
2424 Shkelzen v. Germany Application no. 44770/98, Admissibility, 20 January 2000, hivatkozik rá Dembour 

2012, 718.
2425 Dembour 2012, 718.
2426 Dembour 2012, 718.
2427 Dembour 2012, 718.
2428 Dembour 2012, 718.
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társadalomba – ilyen védelem nem illeti meg.2429 Kérelmét egyhangúlag befogadhatatlannak 
ítélte az EJEB. Utalva a Gaygusuz-ügy „nagyon súlyos okok” kitételére és utalva a nemzet-
közi jogra, valamint az állam felelősségére, az EJEB úgy találta, hogy az állampolgárság 
egy olyan megkülönböztetés a jelen ügy körülményeiben, amelyet objektív és észszerű 
indokokon alapulónak kell tekinteni.2430

Lemmens jóslatával szemben a Gaygusuz-ügy nem forradalmasította a szociális jog 
területét, aminek az oka, hogy – szemben a döntés széles körű és sokat ígérő kijelentéseivel 
az egyenjogúság terén – ténylegesen olyan típusú közvetlen diszkriminációt tűzött ki célul 
(állampolgársági alapon, a szociális biztonság terén, a jogszerűen tartózkodó külföldieket 
érintve), amely akkorra már kivételesnek számított Európában.2431 Ahogy arra ez a rész 
rámutatott, az EJEB sosem gondolt arra, hogy a Gaygusuz-ügyet a leading case rangjára 
emelje.2432 Az igencsak rövid és kevéssé kimunkált ítéletre meglehetősen kevés figyelmet 
fordított.2433 Ennek ellenére a döntés szövegezése az egyenjogúság terén széles és erős ala-
pokon nyugszik, és ez az, ami miatt a mai napig emlegetik ezt a döntést.2434

Dembour szerint a döntés nem a migrációs és a szociális biztonság feloldhatatlan el-
lentétét célozta, és nem is gondolt arra az ellentmondásra, amely a nem állampolgárokkal 
szembeni elzárkózó politikával jár együtt a liberális és emberi jogi elméletek szerinti 
egyenjogúság terén.2435

Dembour szerint a Gaygusuz-döntésnek nem az volt a rendeltetése, hogy átalakítsa 
a szociális jogot, vagy növelje az állam kötelezettségeit a joghatósága alá tartozó minden 
ember egyenlő védelmének irányába.2436

Nehéz elképzelni, hogy az EJEB – amely mindig is félt attól, hogy az államok elfor-
dulnak tőle, ha határozottan aktivista hozzáállást tanúsít – egy lényegesen eltérő esetjogot 
tudott volna elfogadni.2437 Az egyik paradoxon, hogy az EJEB-nek  az államérdekhez való 
igencsak engedelmes hozzáállásával szemben egyes kijelentéseit gyakran túl széles körűnek 
gondolják.2438 Dembour szerint azonban ez utóbbi kijelentés számos területen nem állja meg 
a helyét, amit a politikusok és a média (különösen az Egyesült Királyságban tapasztalható) 
folyamatos támadásai miatt is indokolt hangsúlyozni.2439

2429 Shkelzen v. Germany Application no. 44770/98, Admissibility, 20 January 2000, 4. bekezdés, hivatkozik rá 
Dembour 2012, 718.

2430 Shkelzen v. Germany Application no. 44770/98, Admissibility, 20 January 2000, 5. bekezdés, hivatkozik rá 
Dembour 2012, 718.

2431 Dembour 2012, 720.
2432 Dembour 2012, 720.
2433 Dembour 2012, 720.
2434 Dembour 2012, 720.
2435 Dembour 2012, 720.
2436 Dembour 2012, 721.
2437 Dembour 2012, 721.
2438 Dembour 2012, 721.
2439 Dembour 2012, 721.
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1.5.2.7.3. Az egyének más csoportjaival kapcsolatos diszkrimináció

A Buche v. the Czech Republic ügyben2440 a kérelem alapját az az 1993-as  törvény képez-
te, amely diszkriminatív módon függesztette fel a szolgálati nyugdíját a panaszosnak, aki 
korábban a katonai bíróság bírájaként dolgozott.2441 A kérelmező azt vitatta, hogy sérelmet 
szenvedett a tulajdonának élvezetében, valamint diszkrimináció érte a hadsereg többi egy-
kori tagjával szemben, akiknek továbbra is folyósították az ellátást.2442 Az EJEB elismerte, 
hogy a nyugdíjjogosultság terén kétségtelenül fennáll a különbségtétel az egyes személyi 
körök között, ám még ha figyelembe vesszük is az államok mérlegelési jogkörét a tulaj-
don használatának szabályozása terén, a kormány nem igazolta a megkülönböztetést.2443 
Az EJEB szerint, mivel nem volt objektív és észszerű indok az ilyen megkülönböztetésre, 
sérült az EJEE 14. cikke az 1. kiegészítő jegyzőkönyvvel együtt.2444

1.5.3. Az Európai Szociális Chartára történő hivatkozás  
az EJEB joggyakorlatában

A Jazvinsky v. Slovakia ügyben2445 a kérelmező azt panaszolta, hogy őt és a családját diszk-
riminálták, a járóképtelen lányától pedig megtagadták az egészségügyi ellátást és a szo-
ciális juttatásokat.2446 A kérelmező szerint az állam nem tartotta tiszteletben a munkához 
való jogát, a szociális biztonsághoz és az egészségvédelemhez való jogát, és a hatóságok 
a megfelelő segély elmulasztásával megsértették az emberi méltóságát.2447 Sérülni vélt jo-
gaiként megjelölte az EJEE 3. cikkét, a 6. cikk 1. bekezdését, a 8., 11., 13. és 14. cikkeit, 
valamint az Európai Szociális Charta 1. cikkét. Az EJEB kimondta, hogy az Egyezmény 
nem garantálja a munkához, a szociális biztonsághoz vagy az egészséghez való jogot mint 
olyat, ezért ezek a kérelmek ratione materiae összeegyeztethetetlenek az Egyezménnyel.2448

A Jitka Zehnalová and Otto Zehnal v. the Czech Republic ügyben2449 a kérelmezők 
felhívták az Európai Szociális Charta 12. és 13. cikkeit.2450 Az EJEB szerint a kérelmezők 
nem állították az Egyezmény és a kiegészítő jegyzőkönyvei által garantált jogok és szabad-
ságok megsértését.2451 A Bíróság arra is rámutatott, hogy nem feladata vizsgálni a kormány-
zásnak az Egyezményen és kiegészítő jegyzőkönyvein kívüli egyéb intézményekkel való 

2440 Judgment of 26 November 2002, Application no. 36541/97.
2441 Heredero 2007, 37.
2442 Heredero 2007, 37.
2443 Heredero 2007, 37.
2444 Heredero 2007, 37.
2445 Decision of 7 September 2000, Applications nos. 33088/96, 52236/99, 52451/99-52453/99, 52455/99 és 52457/99-

52459/99.
2446 Heredero 2007, 46.
2447 Heredero 2007, 46.
2448 7. bekezdés; Heredero 2007, 46.
2449 Decision of 14 May 2002.
2450 Heredero 2007, 46.
2451 Heredero 2007, 46.
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összhangját, még akkor sem, ha más nemzetközi szerződésekhez hasonlóan, az Európai 
Szociális Charta inspirációs forrásként szolgálhat.2452

Ezért a kérelmet ratione materiae inkompatibilisnek minősítette az Egyezménnyel.2453

A Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v. France ügyben2454 az államnak 
egy ellene folyamatban lévő társadalombiztosítási perbe új jogszabály megalkotása általi 
beavatkozása miatt kellett a Bíróságnak a közelmúltban Franciaországot is elmarasztalnia.2455 
A Bíróság hangsúlyozta, hogy a fenti eset tipikus példája annak, miként kellene az Európa 
Tanács tagállamainak inkább az Európai Szociális Charta szellemében eljárniuk polgáraik 
szociális ügyeivel kapcsolatban.2456

1.5.4. Az EJEB döntéseinek tagállami végrehajtása

Mint láthattuk, a Schuler-Zgraggen v. Switzerland ügyben a Bíróság csaknem egyhangúlag 
elmarasztalta Svájcot arra tekintettel, hogy a nőkkel szemben gyakorlatilag megdönthetet-
len vélelmet alkalmazott, miszerint a szülő nők a szülést követően felhagynak a további 
munkavállalással, és a kérelmező rokkantsági nyugdíját is e vélelemre alapítva állapították 
meg alacsonyabb mértékben.2457 Emiatt az EJEB megállapította, hogy a szociális ellátások 
igénylésére irányuló eljárások nemi alapon történő diszkriminációt valósítottak meg.2458 
Az EJEB döntését követően azonban a támadott eljárásokat újra megnyitották, a kérelme-
zőnek pedig visszamenőlegesen megítélték az általa igényelt ellátásokat.2459

A Deumeland v. the Federal Republic of Germany és a Beumer v. the Netherlands 
ügyekben az EJEB megerősítette az eljárások gyorsaságának követelményét a szociális 
ügyekben.2460 Az ilyen típusú ügyeknél általános, hogy a Miniszterek Bizottsága megköve-
teli, hogy a folyamatban lévő eljárást a nemzeti bíróságok előtt gyorsítsák fel, és még olyan 
elvárás is megfogalmazódhat feléjük, hogy még az ügy vizsgálatát megelőzően fejezzék 
is be.2461 A Bizottság ilyenkor elvárja, hogy az ítéleteket kihirdessék és az érintett nemzeti 
hatóságok részére köröztessék is, hogy ezáltal figyelembe tudják venni a Bíróság ítéleteit.2462

A Gaygusuz-ügyet követően az osztrák parlament módosította az 1977-es  munkanélkü-
li-segélyről szóló törvényt (Arbeitslosenversicherungsgesetz), és ettől kezdve megszüntette 
az osztrák állampolgárságot mint jogosultsági feltételt a gyorssegélyhez.2463

2452 Heredero 2007, 46–47.
2453 Heredero 2007, 47.
2454 Judgement of 28 October 1999, Nos. 24846/94 and 34165/96 to 34173/96.
2455 Grád–Weller 2011, 336.
2456 Grád–Weller 2011, 336.
2457 Grád–Weller 2011, 655.
2458 Heredero 2007, 50.
2459 Heredero 2007, 50–51.
2460 Heredero 2007, 56.
2461 Heredero 2007, 56.
2462 Lásd Annotated Agenda of the 966th (DH) meeting of the Ministers’ Deputies, 6 June 2006, CM/Del/OJ/DH 

(2006) 966, Vol. I, case of Mocie v. France; idézi Heredero 2007, 57., 101. lj.
2463 Lásd Resolution DH (98) 372, elfogadva a Miniszterek Bizottsága által 1998. november 12-én; idézi  Heredero 

2007, 59.
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A Koua Poirrez v. France ügyet követően a francia hatóságok 1998-ban  visszavonták 
a diszkriminatív rendelkezéseket, és így a kérelmező megkapta a korábban igényelt ellá-
tást.2464 Az EJEB még emellett 20 000 euró igazságos elégtételt (just satisfaction) is megítélt 
Koua Poirrez úr részére az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítéseként.2465

Az EJEB gyakorlata a nemzeti bíróság számára is modellként szolgál. Így például 
Franciaországban a Bozkurt v. CPAM de Saint-Etienne ügyben2466 a Semmítőszék (Cour 
de Cassation) közvetlenül az EJEB Gaygusuz v. Austria ügyére alapozva állapította meg, 
hogy a panaszost az Egyezmény 14. cikkének az 1. cikkel együttes sérelme érte azáltal, 
hogy török állampolgárságára tekintettel tagadtak meg tőle egy ellátást.2467

2. Az Amerikai Egyesült Államok bíróságainak 
joggyakorlata

Az amerikai alkotmányjogi gondolkodásra a szociális jogoknak a kontinentális szemlélettől 
teljesen különböző, egyedi értelmezése jellemző, a legtöbb amerikai jogász számára ugyan-
is elképzelhetetlen a gazdasági és szociális jogok alkotmányba foglalása annak ellenére, 
hogy az utóbbi időben számos szövetségi törvény született a szociális jogok körében. Míg 
az Egyesült Államok szövetségi alkotmánya szövegszerűen nem tartalmaz szociális jogo-
kat, az USA tagállami alkotmányaiban már megtalálhatók a gazdasági-szociális jogok, sőt 
több tagállami bíróság ezeket a jogokat bírói úton kikényszeríthetőnek tekinti, kialakítva 
az ezek érvényesítésére szolgáló eljárásokat.

2.1. A szociális jogok minősítése az amerikai jogi gondolkodásban

Az amerikai alkotmányjogászok szerint az alkotmányos jogok már megfogalmazásuk 
alapján is a bírói úton való érvényesítésüktől függenek.2468 A bíróságok csak a negatív jo-
gokat képesek hatékonyan érvényesíteni: azokat a jogokat, amelyek tiltásokat fogalmaznak 
meg az államhatalom számára.2469 Rab Henriett ugyanakkor helyesen mutat rá arra, hogy 
a szociális jogok esetében is elkülöníthetünk negatív jogokat, így ezek bírói védelemben 
részesítése is elkerülhetetlen, vagyis az alkotmányba foglalásuk sem elképzelhetetlen.2470 
Az amerikai jogalkalmazásban is némi hezitálás tapasztalható, több ítélet a szociális jogok 
zömét legalább közjogi alanyi jogként elismeri.2471 Az amerikai alkotmányjogászok számára 
sem ismeretlenek a pozitív jogok, azonban nem tartják szükségesnek azok  alkotmányba 

2464 Heredero 2007, 60.
2465 Heredero 2007, 60.
2466 Court of Cassation, Social Division, judgment of 14 January 1999, JCP, 1999, II, 10082.
2467 Heredero 2007, 60.
2468 Rab 2012, 50.
2469 Schwartz 1998, 5. Herman Schwartz szerint a nemzeti ethosz mindig is államellenes és negatív, különösen 

a szociális jogokkal kapcsolatban, „egyetlen komoly ember sem vetné fel ma a gazdasági és szociális jogok 
amerikai alkotmányjogba való foglalásának szükségességét”.

2470 Rab 2012, 50.
2471 Kiss Gy. 2006, 12., idézi Rab 2012, 50.
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foglalását. Többen úgy foglalnak állást, hogy az alkotmány minősége egyenesen arányos 
annak szűkszavúságával.2472 Cass R. Sunstein tanulmányában a szociális jogok szino-
nim fogalmának is tekinti a pozitív jogok fogalmát, ami – ahogy arra Rab Henriett rá-
mutat – a kontinentális felfogáshoz képest egy szűkebb megközelítés.2473 Sunstein szerint 
„az alkotmányok úgy is felfoghatók, mint olyan dokumentumok, amelyek egészen konkrét 
és gyakorlati célok megvalósítására használhatóak, többek között arra, hogy a politikai fo-
lyamatok során a legnagyobb valószínűséggel felmerülő problémákkal szemben előzetes 
védelmet biztosítsanak”.2474

Azoknak az amerikai tudományos gondolkodóknak, akik azzal érvelnek, hogy a szo-
ciális jogok levezethetők az amerikai alkotmányból,2475 nem volt gyakorlati hatásuk.2476

Louis Henkin a következőképpen jellemezte a szociális jogok védelmét az Egyesült 
Államokban: „Nem lehet kétséges, az Egyesült Államok ma jóléti állam, de azt nem az alkot-
mány kényszeríti ki. Valójában erős alkotmányos ellenállás ellenére vált azzá, a föderalizmus 
és ironikus módon az egyéni jogok – a gazdasági szabadság és a szerződési szabadság – egy 
fél évszázadon át visszafogták a jóléti államot, és alkotmánykiegészítésre volt szükség 
a progresszív jövedelemadó bevezetéséhez, ami annak bevezetéséhez elengedhetetlen. […] 
Elméletben a Kongresszus valószínűleg akarata szerint megszüntethetné a jóléti rendszert, 
és a tagállamok így járhatnának el a közoktatással. Ez azonban csak elmélet. A jóléti rend-
szer és más, a törvényhozás által nyújtott jogok, így a magánéleti faji diszkriminációval 
szembeni védelem, közel alkotmányos szintű szilárdságot nyertek.”2477

Önmagában az a körülmény, hogy az USA alkotmánya nem tartalmaz szociális jogo-
kat, korántsem jelenti azt, hogy a szociális jog mint részesedési jog ideája és ezzel együtt 
az állammal szemben valamilyen szintű igény ne lenne jelen.2478 Az állammal szembeni 
részesedési jogok eredeti forrása részben az úgynevezett right to safety intézménye volt 
annak ellenére, hogy már a Függetlenségi nyilatkozat sem tartalmazta ezt a kitételt, habár 
az előzetes tervezetekben hasonló megfogalmazás szerepelt.2479 A right to safety gondolata 
egyébiránt már viszonylag korán tükröződött az Egyesült Államok szociális jellegű jog-
alkotásában is.2480 Ennek oka abban is kereshető, hogy a kezdetekkor nagy jelentősége volt 
a social contract or compact teóriának, amelyet minden feudális béklyó nélkül értelmez-
hettek, illetve alakíthattak.2481 E társadalmi szerződés egyik következményének tekinthető 
az a felfogás, amelynek értelmében az embert természetes jogán megilleti a védelmi igény 
az állammal szemben, elhatározásától, illetve szándékától függetlenül.2482 Ez egyben ugyan 

2472 Rab 2012, 50.
2473 Rab 2012, 50. Rab Henriett Sunstein következő tanulmányára utal: Sunstein 1998, 11.
2474 Sunstein 1998, 11.
2475 Michelman 1969; lásd továbbá Edelman 1987; Schwartz 1998, 5.
2476 Schwartz 1998, 5.
2477 Henkin 2000, idézi Steiner–Alston 2000, 251., hivatkozik rá Kardos 2003e, 38., 39. lj.
2478 Kiss Gy. 2010, 109.
2479 Jó példa erre az alkotmány kidolgozására és elfogadására összehívott New York-i  konvent tervezetének 

megfogalmazása. Lásd Ratification of the Constitution by the State of New York: July 26, 1788., valamint 
The Debates in the Convention of the State of New York, on the Federal Constitution. Idézi Kiss Gy. 2010, 
109. Az egyes államok különböző deklarációit elemzi Giegerich 1992, 94.

2480 Lásd erről részletesen Farnan 1938; Kiss Gy. 2010, 110.
2481 Farnan 1938, 120.; Wright 1931, 81., 184., 267–270.; Giegerich 1992, 95.; Kiss Gy. 2010, 110.
2482 Kiss Gy. 2010, 110.



311A szociális jogok alkotmányos védelmének joggyakorlata…

az egyénnek az állam alá rendelését is jelentette, de az állam védelmi kötelezettségét is meg-
alapozta.2483 Többen utalnak azonban egy bizonyos ellentmondásra, amely e jogok kettős 
természetéből adódik: e jog egyrészről jog előtti, mondhatni retrained right, másrészről 
positive right.2484

A szociális jogok részesedési jog jellegét illetően kiindulópontként az alkotmány 
1. cikkely 8. §-ának  első bekezdésében található úgynevezett Welfare Clause értelmezése 
szolgálhat.2485 A szöveg értelmében: „A Kongresszus hatáskörrel bír adók, vámok, illeté-
kek és járulékok kivetésére, adósságok kifizetésére, az Egyesült Államok közös védelmére 
és általános jólétére vonatkozó rendelkezések meghozatalára […].” Kiss György kérdésként 
veti fel azonban, hogy az általános jólét biztosítása mit jelent, tudniillik egyrészről meg-
fogalmazható állam-, illetve kormányzati célként, ebben a kontextusban pedig a general 
welfare biztosítása csupán azt jelenti, hogy az államnak törekednie kell azoknak a felté-
teleknek a biztosítására, amelyek ezt a célt elősegítik.2486 Többen rámutatnak arra, hogy 
a general welfare klauzulája nem választható le az alkotmány idézett cikkelye tartalmának 
többi részétől, így különösen nem az úgynevezett taxing and spending powertől.2487 Ez azt 
jelenti, hogy az államnak nincs arra sem felhatalmazása, sem pedig kötelezettsége, hogy 
mindazokat a rendelkezéseket meghozza, illetve intézkedéseket megtegye, amelyek az ál-
talános jólét biztosítása érdekében szükségesek lehetnek, sőt ebben a tekintetben a jelzett 
klauzulák éppen az állam hatalmának bizonyos korlátozását is jelenthetik.2488 Ennek a prob-
lémának az elemzése kapcsán Natelson James Madison kérdését idézi: What think you of 
(Hamilton’s) commentary […] on the terms “general welfare”?2489

A general welfare clause az egyik – de nem kizárólagos – alkotmányos pillére a modern 
amerikai szövetségi jóléti állam ideájának.2490 Ezt a klauzulát szinte minden szerző az ame-
rikai alkotmány 1. cikkely 8. §-ában meghatározott többi klauzulájával veti össze, illetve 
értelmezi együtt.2491 Natelson a jóléti klauzulát a commerce clause-zal2492 összefüggésben 
akként minősíti, hogy míg a kereskedelmi klauzula megalapozza a legtöbb úgynevezett füg-
gő, illetve kialakítandó szövetségi szabályozást a kereskedelem relációjában, addig a jóléti 
klauzula magában foglalja a szövetségi költségvetési hatalom2493 lehetőségeit és korlátait, 
valamint az ehhez kapcsolódó szabályozás feltételrendszerét.2494

2483 Kiss Gy. 2010, 110.
2484 Giegerich 1992, 97.
2485 Kiss Gy. 2010, 111.
2486 Kiss Gy. 2010, 111.
2487 Loewenstein 1959, 121.
2488 Kiss Gy. 2010, 111.
2489 Letter from James Madison to Henry Lee dated jan. 1. 1792. idézi Natelson 2003, 1., hivatkozik rá Kiss Gy. 

2010, 111.
2490 Natelson 2003, 4.
2491 Kiss Gy. 2010, 111.
2492 Az amerikai alkotmány I. cikkely 8. §-ának  harmadik bekezdését idézi Kiss Gy. 2010, 111.
2493 Lásd Renz 1999, 81–144.
2494 Natelson 2003, 4.
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Megállapítható, hogy a szociális jogok mint részesedési jogok közvetett módon meg-
találhatóak az amerikai alkotmányban, azonban e jogok jogi természete ebből a tényből 
még nem határozható meg, ami dilemmaként tükröződik a jogirodalomban is.2495 Az egyik 
fő kérdés az, hogy a szociális jogok tartalmaznak-e pozitív magatartásra irányuló kötele-
zettséget az állammal szemben.2496 Ugyan az uralkodó álláspont az, hogy a szociális jogok 
nem keletkeztetnek igényt az állam konkrét beavatkozására egy adott, meghatározott 
esetben, ugyanakkor a szociális jogok teljes hatástalanságát sem lehet állítani.2497 Többen 
annak az álláspontjuknak adnak hangot, hogy e jogok nem csupán az alapvető szükségle-
tek kielégítésére irányulnak, hanem olyan ellátásra, segítségnyújtásra, illetve támogatásra, 
amely valakit az adott társadalomban elfogadott megfelelő életvitel, illetve jólét folytatására 
alkalmassá tesz.2498 Kétségtelen, hogy ezáltal még szintén nem adtunk választ arra, hogy 
milyen módon, milyen jog, illetve igény alapján illeti meg a rászorultat a jelzett támogatás, 
továbbá arra sem, hogy ez adott esetben miben nyilvánul meg.2499

Mások ezzel szemben a szociális jogok morális tartalmát emelik ki azzal, hogy az ál-
lamot legfeljebb a minimális ellátás megszervezése terheli.2500 Ez a teória jelentős mér-
tékben támaszkodik Rawls társadalmiszerződés-elméletére, amely alapján azt állítják, 
hogy a jog – a maga tradicionális dogmatikai fogalmában – feltételezi a neki megfelelő, 
korrelatív kötelezettséget.2501 Felhívják azonban a figyelmet arra a lehetséges anomáliára, 
hogy a szociális jogok (általában) vagy nem keletkeztetnek ilyen korrelatív kötelességet, 
vagy megszámlálhatatlan kötelezettséget származtatnak, amellyel szemben e jogok való-
jában nem tekinthetők valódi jogoknak.2502 Rawls „igazságos alkotmány által szabályozott 
alapszerkezetében” van arra esély, hogy az állam a szociális minimumot garantálja.2503 
Hangsúlyozza, hogy erre a kizárólag versenyre alapozott gazdaság, illetve állami alapszer-
kezet nem alkalmas, mert ez nincs tekintettel a szükségletekre, és ezáltal nem az elosztás 
kizárólagos eszköze.2504 Az állami alapszerkezet elosztó ágazatának azonban szembe kell 
néznie az egymással versengő szükségletekkel, amelyek óhatatlanul gátat szabnak „a társa-
dalmi önzetlen indítékok” erejének.2505 Ez a probléma felveti a szociális minimum mértéke 

2495 Kiss Gy. 2010, 112.
2496 Werhane–Gini–Ozar 1986, 411.
2497 Kiss Gy. 2010, 112.
2498 Wellmann 1986, 425–433.
2499 Kiss Gy. 2010, 112.
2500 Peffer 1986, 417–427.
2501 Kiss Gy. 2010, 112.
2502 Peffer 1986, 419. Rawls rendszerében szintén jelen van a jogállam és a szociális állam megkülönböztetése, 

amennyiben rögzíti, hogy az osztó igazságosság legfontosabb kérdése a társadalmi rendszer megválasztása. 
Bármilyen társadalmi elosztást veszünk ugyanis alapul, ennek feltétele, „hogy az alapszerkezetet igazságos 
alkotmány szabályozza”. Rawls 1997, 332.

2503 Kiss Gy. 2010, 112.
2504 Kiss Gy. 2010, 112.
2505 Kiss Gy. 2010, 112–113.
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közelebbi meghatározásának szükségességét, hogy tudniillik a minimum meghatározása 
nem jelent(het)i a verseny kiiktatását a rendszerből.2506

Az amerikai jóléti állam és a szociális jogok egy másik sajátos megközelítését adja 
Walzer,2507 aki szerint minden társadalomnak kötelessége olyan mértékben és módon támo-
gatni tagjai szükségleteinek kielégítését, amennyiben e szükségletek kollektív értelemben 
vett szükségletek, vagyis a javak elosztásában az arányosságot és az egyenlőséget kell fi-
gyelembe venni.2508 Ezeknek a követelményeknek a betartása az amerikai társadalomban 
több, egymással ellentétes tényező hatásának következtében meglehetősen nehéz, tudniillik 
az amerikai társadalom egyszerre akceptálja a szerzés, a verseny ideáját és a gondoskodás 
követelményét.2509 Walzer szerint az amerikai elosztási rendszer mégis az egyik legfösvé-
nyebb (one of the shabbier systems) a nyugati világban.2510

Charles Reich egyik, hatvanas években megjelent publikációjában alapozta meg 
az úgynevezett new property ideológiáját.2511 Reich kiindulópontja az volt, hogy az állam, 
különösen a jóléti állam sokfajta módon és kifinomult eszközökkel oszt adományokat 
polgárai számára, a jóléti adományok (largess) pedig ezer szállal kötik össze a magán-
személyeket az állammal, végeredményben a közhatalommal, ami fokozatosan függőséget 
eredményez.2512 Látszatra ez a függőség önként vállalt, azonban ez fokozatosan átalakul 
egy bizonyos kényszerfüggőséggé, így kialakul a függőség sajátos ördögi köre.2513 A jóléti 
szolgáltatásokban való részvételnek kialakult a saját jogi rendszere, és ezzel együtt kialakult 
egy sajátos állampolgári jogérzet is, ami alapvetően abból következik, hogy a jóléti szol-
gáltatás valamiféle tulajdonosi érzetet kelt, mintha azt sugallná, hogy az egyén tulajdona 
lenne az, amit kapott.2514 Reich azonban nyomatékosítja: „Government largess is plainly 
‛wealth’, but is not necessary ‛property’.”2515

Ezzel párosul gyakran a privilégium és a jog fogalmainak összekeverése, az állam 
pedig a jóléti adományozás folyamatában mindig erősödik, ha ugyanis valamit ad, azt 

2506 Rawls képlete a szociális minimum meghatározására a szükségleteket és az ezekhez kapcsolódó úgynevezett 
várakozási időt, illetve a kilátásokat veszi tekintetbe. Rawls 1997, 343. A szociális minimum meghatározá-
sának kérdése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában is felvetődött, már a kezdeti időktől fogva. Erre 
mutat rá Vörös Imre egy 2001-ben  született tanulmányában. Vörös Imre szerint a megélhetéshez szükséges 
ellátás mértéke tekintetében általában véve nem azonos a létminimummal, hiszen a szociális biztonsághoz 
való jog esetcsoportjainak felsorolásánál – lényegüknél és természetüknél fogva – olyan eltérő esetek követik 
megkülönböztetés nélkül egymást, mint az öregség vagy a munkanélküliség. Lásd Vörös 2001, 62.; továb-
bá Vörös Imre párhuzamos indokolása az 56/1995. (IX. 15.) AB határozathoz. Vörös Imre ezen nézetével 
azonosul Rab Henriett is (lásd Rab 2012, 19–20.), ugyanakkor utal Kilényi Géza ettől eltérő álláspontjára is. 
Lásd Kilényi Géza különvéleménye a 26/1993. (IV. 29.) AB határozathoz.

2507 Walzer 1983, 84–94.
2508 Kiss Gy. 2010, 113.
2509 Kiss Gy. 2010, 113.
2510 Walzer 1983, 84. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az amerikai társadalmi közösségek álláspontja szerint 

viszonylag lazán szervezettek, számos különböző etnikai, vallási csoport létezik sajátos értékekkel, érde-
kekkel és szükségletekkel, ehhez kapcsolódóan különböző jóléti programokkal, az önbizalom és öntudat 
ideológiájával, a vállalkozás lehetőségeiben való töretlen hittel stb. A jóléti állam funkcionális és strukturális 
dilemmáiról lásd Wilensky 1975.

2511 Reich 1964, 733–787.
2512 Kiss Gy. 2010, 114.
2513 Reich 1964, 737.
2514 Kiss Gy. 2010, 114.
2515 Reich 1964, 739.
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szabályozza, meghatározza a részesedés feltételeit, és végső soron korlátokat állíthat 
a szabadságjogok területén.2516 E folyamatnak talán az egyik legnagyobb veszélye, hogy 
a közhatalom könnyen diszkrecionális hatalommá válhat, amit csak a tisztességes eljárás 
akadályozhat meg.2517 Reich – több eset bemutatásán keresztül2518 – arra a következtetésre 
jut, hogy minden ellentétes érzet ellenére a jóléti, szociális juttatások által nem keletkezik 
valamiféle tulajdon, és ebből következőleg az erre irányuló védelemre sincs igény, azt azon-
ban nem lehet tűrni, hogy az állam mintegy felvásárolja az alkotmányos jogokat.2519 Ehhez 
viszont alkotmányos – anyagi és eljárásjogi – garanciák szükségesek.2520 Javaslata szerint 
meg kell szüntetni azt a diszkrepanciát, amely az állam adománya és az abban részesülő 
jogi státusza között van, ezeket a szolgáltatásokat egyre inkább a jogosultságok felé kel-
lene közelíteni – „from largess to right”.2521 Ennek megfelelően csak megfelelő indokkal 
és tisztességes eljárás keretei között lehetne ezeket megváltoztatni, illetve megvonni, adott 
esetben bizonyos kompenzációs lehetőséggel egybekötve.2522

2.2. Az USA szövetségi alkotmánya és a szövetségi legfelsőbb 
bíróság gyakorlata

Az észak-amerikai emberi jogi nyilatkozatok a kezdetektől alapvetően az egyenlőséget 
pointírozzák, a szociális jogok kiemelésének elmaradása többek közt annak tudható be, 
hogy ezek a közösségek szociálisan és gazdaságilag a kezdetekkor kevéssé voltak tagoltak 
és megosztottak, nem terhelte őket feudális kötöttség, minden státuszkötöttség nélkül volt 
lehetőségük egy új társadalmi és politikai rend felépítésére.2523 Az amerikai és az európai 
alapjogi fejlődés közötti egyik fő különbség, hogy míg az amerikai többé-kevésbé homogén 
szociális viszonyok között élte át kezdeti fejlődését, és ennek megfelelően a gazdasági alap-
jogok kaptak nagyobb prioritást, addig Európában a feudális attitűdök politikai eltüntetése 
önmagában nem szüntette meg a felgyülemlett szociális terheket.2524

Ahogy arra már utaltam, az amerikai szövetségi alkotmány semmilyen rendelkezést 
nem tartalmaz a szociális tartalmú jogokat illetően,2525 sem szociális elkötelezettséget ki-
mondó általános szabályt.2526

2516 Reich példaként hozza fel a United Public Workers v. Mitchell [330 U. S. 75 (1947)] ügyet.
2517 Kiss Gy. 2010, 115.
2518 Lásd különösen a Flemming v. Nestor [753 U. S. 603 (1960)] ügyet, idézi Kiss Gy. 2010, 115., 298. lj.
2519 „…government has no power to ’by up’ rights guaranteed by the Constitution.” Reich 1964, 779.
2520 Kiss Gy. 2010, 115.
2521 Kiss Gy. 2010, 115.
2522 Reich utal arra, hogy számos ellátás tekintetbe veszi az érintetten kívüli objektív körülményeket, ami már 

önmagában is azt feltételezi, hogy ezek megváltoztatása vagy netán megszüntetése nem lehet önkényes. 
Reich 1964, 785.

2523 Lásd erről részletesen Stern 1988, 82–91.; Schambeck 1969, 22–24. Magyarul lásd erről részletesen 
 Vecseklöy 1985; Kiss Gy. 2010, 73.

2524 Kiss Gy. 2010, 73.
2525 Kiss Gy. 2010, 109.
2526 Kardos 2003e, 38.
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Az emögött meghúzódó okokat Kardos Gábor a következőképpen ismerteti.2527 
R. J.  Vincent Hannah Arendt gondolatait értelmezve úgy fogalmaz, hogy az amerikaiak 
azt feltételezték, hogy a szegénység problémája már megoldódott, és forradalmuk feladata 
a szabadság megteremtése.2528 A 18. századi telepesközösségek liberális utópiájának körül-
ményei közepette ez nem is volt teljesen alaptalan érzés. Ralph Dahrendorf szerint az ame-
rikaiak nem szeretik a szociális jogosultság fogalmát, mert az lejáratja az egyének igényét 
arra, hogy segítséget kapjanak a helyi közösségtől. Az Egyesült Államokban a társadalmi 
és a területi mobilitás, a piac diktálta „patkányversenyben” nyújtott teljesítményen alapuló 
gazdasági növekedés, azaz a „szabad határ” biztosítja az egyén számára az előrelépést, azt, 
hogy egyre többet keressen.2529 Az amerikai társadalom gerincét alkotó bevándorlók csak 
magukra számíthattak, és ezt a mentalitást átörökítették az utódaikra. Albert O. Hirschman 
rámutat arra, hogy ebben a légkörben, a New Deal és a később hozzátoldott jóléti reformok 
soha nem váltak egy új gazdasági rend vagy ideológia részévé.2530 Az egyén páratlan módon 
szabad és felelős tetteiért, az állam feladata az egyén politikai és gazdasági szabadságának, 
a versenyben való részvételi jogának a biztosítása (és a vele szembeni szigorú felelősség ér-
vényesítése), nem pedig annak a garantálása, hogy esélye is legyen a célba való beérkezésre. 
Az egyén helyzete kikényszerítheti részvételét valamilyen jóléti programban, amelyet a Kong-
resszus vagy a tagállamok fogadnak el, de a piaci társadalom hajótöröttjei számára az állam 
csupán minimális szociális biztonságot nyújt. Giandomenico Majone úgy fogalmaz, hogy 
az Egyesült Államokban az állam újraelosztó funkciója (jóléti állam) és a makrogazdasági 
stabilizáció funkciója (keynesi állam) mindig is háttérbe szorult a méltányos piaci verseny 
érdekében történő szabályozó funkció (regulázó állam) mögött.2531

Tekintettel arra, hogy az amerikai szövetségi alkotmány nem tartalmaz sem szociális 
jogi, sem az állam szociális voltára vonatkozó rendelkezéseket, ezért a szociális igazságosság 
elvére való hivatkozás sajátos szerepet játszik az egyesült államokbeli joggyakorlatban.2532 
Az uralkodó felfogás szerint az államnak nincs alkotmányos kötelezettsége a szociális jo-
gok, illetve az igazságosság biztosítására, de ha ez törvényhozási úton megtörtént, akkor 
általában nem kifogásolható, hogy valakik számára a szociális jogok másokhoz képest 
előnyt, „pozitív diszkriminációt” jelentenek.2533 Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 
az igazságosság elvét az alkotmányos jogok egyenlő védelmének követelményére vonat-
koztatva jutott arra a következtetésre, hogy a jogrendszer egészének védelme érdekében 
a szociális jogok területén bizonyos aktivizmus megengedhető.2534

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága számos döntésében mondta ki, hogy alkotmá-
nyos szociális jogok nem léteznek.2535 A legfelsőbb bíróság ugyan hajlandó volt a  méltányos 

2527 Lásd Kardos 2003e, 47–48.
2528 Vincent 1986, 107.
2529 Dahrendorf 1994, 112–113.
2530 Hirschman 2000, 146.
2531 Majone 1996, 263–264., idézi Kardos 2003e, 48., 16. lj.
2532 Takács 2003, 804.
2533 Lásd részletesen Lockhart et al. 1991, 1271., idézi Takács 2003, 804.
2534 Lásd Shapiro v. Thomas, 394 U.S. 618 (1969).
2535 Például a Lindsey v. Normet esetben, (405 US 56, 74, 1972) kimondta, hogy lakhatáshoz való alkotmányos 

jog nem létezik. Ugyanezt állapította meg az oktatáshoz való alkotmányos jogról a San Antonio Independent 
School District v. Rodriguez esetben (411 US 1, 30-31, 1973). Kardos 2003e, 38., 37. lj.
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eljárásból eredő garanciákat a törvényben megjelenő jóléti juttatásokra kiterjeszteni, de 
folyamatosan visszautasította a szociális jogok elismerését.2536

Az amerikai joggyakorlatban az alkotmányossági kérdés sokáig kizárólag úgy vetődött 
fel, hogy a szociális jogok mennyiben korlátozhatnak más jogokat, azaz melyek a szociális 
jogok felső határai.2537 A legfelsőbb bíróság egy több mint száz évvel ezelőtti, de azóta is 
alapvető hivatkozási pontként szolgáló ítéletében kifejtette:

„[A megfelelő törvényes eljárás] elvében kifejezésre jutó szabadság nem csak a pol-
gárok azon jogára vonatkozik, hogy a szabadságot személyük fizikai korlátozása nélkül 
élvezhessék; a szabadságnak a polgár azon jogát is át kell fognia, hogy minden képességét 
élvezhesse és a törvényeknek megfelelően gyakorolhassa; […] megélhetését törvényes fog-
lalkozásokból biztosíthassa.”2538

A szabadság elsőbbségének elvét az 1905-ös  Lochner v. New York ügyben hozott kor-
szakalkotó döntésében még egyértelműbben fogalmazta meg a testület.2539 A legfelsőbb 
bíróság ebben a határozatában alkotmányellenesnek találta New York állam azon törvényét, 
amely egészségügyi okokból korlátozta a munkaidőt a pékségekben.2540 A bíróság többsé-
ge szerint ugyan az unió minden tagállamának felhatalmazása (police powers) van arra, 
hogy a közösség biztonsága, egészsége, általános jóléte érdekében olyan rendelkezéseket 
hozzon, amelyek eredményeként a 14. alkotmánykiegészítés által védett szabadság és tu-
lajdon korlátozható, azonban a konkrét ügyben a munkaidő-maximálás elrendelése nem 
volt észszerű összefüggésben sem a közegészséggel (a pékáruk minőségével), sem a pékek 
egészségének védelmével, így a jogszabály alkotmánysértő módon korlátozta a munkáltatók 
és munkavállalók közötti szerződési szabadságot.2541 A bírák többsége úgy foglalt állást, 
hogy az államnak nincs általános hatásköre a munkavállalói szociális érdekek védelmére.2542 
Holmes bíró különvéleményében azt kifogásolta, hogy a többségi határozat a laissez faire 
gazdaságelméleten alapszik, amelyet New York állam törvényhozása egyértelműen elutasított, 
az alkotmány pedig nem elkötelezett egyik gazdaságelmélet mellett sem.2543 Holmes szerint 
az alkotmánynak nem célja, hogy meghatározott gazdaságelméletet fogalmazzon meg, ezért 
a szociális jogok nem eleve ellentétesek az alkotmánnyal.2544 A következő több mint harminc 
évben a legfelsőbb bíróság a Lochner-ügyön alapuló döntéseivel nemcsak a maximált árak 
és a minimálbérek alkalmazását akadályozta meg, hanem súlyosan érintette a New Deal-
hez kapcsolódó jogalkotást is.2545 Az 1930-as  évek végéig hozott ítéletekben a legfelsőbb 
bíróság azt is kimondta, hogy az állam az alkotmányos szabadság és tulajdon körébe olyan 
tisztán munkajogi szabályozással nem avatkozhat be, amelynek célja a hatalmi viszonyok 

2536 Glendon 1992, 525.; Kardos 2003e, 38., 38–39. lj.
2537 Takács 2003, 826.
2538 Allgeyer v. Louisiana, 165 U. S. 578 (1897).
2539 Takács 2003, 826.
2540 Takács 2003, 826.
2541 Takács 2003, 826.
2542 Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). A döntés a tartalmilag megfelelő eljárás (substantive due process) 

követelményének megalapozása. A substantive due process szerint az állam még megfelelő eljárás során sem 
korlátozhatja az egyén szabadságát önkényesen, szükségtelenül. Tóth G. A. 2003, 270.

2543 Takács 2003, 826.
2544 Vesd össze Lochner v. New York, 198 U.S. 45, 76 (1905); vesd össze Molnár A. 2013, 101–141.; Molnár A. 

2009a.
2545 Takács 2003, 827.
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kiegyenlítése vagy az újraelosztás.2546 Az alkotmányosan megengedhető beavatkozáshoz 
egyébként mindig alaposabb indok kell, mint a közérdekre való puszta hivatkozás.2547 A leg-
felsőbb bíróság a szabadság elsőbbségének elvét kifejező gyakorlata alapján 1937-ig  – amíg 
ennek az elsőbbségi doktrínának az uralma tartott – több mint száz szociális kérdéseket 
érintő gazdasági törvényt nyilvánított alkotmányellenesnek.2548

A szociális jogok korlátait illető legfelsőbb bírósági felfogás az 1930-as  évek végétől 
jelentős módszertani fordulatot vett, ekkortól ugyanis már nem a szociális jogot tartalmazó 
törvény eleve feltételezett szabadságot korlátozó hatásáról kell kimutatni, hogy ilyen hatása 
még sincs, hanem a szociális törvényt kell mindaddig alkotmányosnak minősíteni, amíg 
kifejezetten alkotmányellenesnek nem bizonyul azért, mert „önkényes, diszkriminatív 
vagy kimutathatóan alkalmatlan a törvényhozó által szabadon megválasztott cél elérésére, 
s ezek miatt a szabadság szükségtelen és megalapozatlan korlátozását jelenti”.2549 A szociális 
törvényhozás tehát akkor alkotmányos, ha céljai elfogadhatóak, és maga a szabályozás nem 
teljesen irracionális, észszerűtlen.2550 Nem alkotmányellenes a munkavállalók kizsákmá-
nyolásának megakadályozására szolgáló törvényhozás, „ha a kizsákmányolás lehetősége 
a munkavállaló egyenlőtlen szerződési pozíciójából következik”.2551 E fordulat jelentőségének 
érzékeltetésére Takács Albert a Lochner v. New York ügyben megfogalmazott álláspontra 
utal vissza, amely szerint az egyenlőtlen felek közötti szerződési szabadságot sem lehet 
munkajogi eszközökkel korlátozni a gyengébb fél védelme érdekében.2552

Takács Albert mindezek alapján rámutat arra, hogy a szociális jogok megalapozásakor 
és alkotmányossági vizsgálatakor az amerikai legfelsőbb bíróság a legenyhébb, észszerűségi 
tesztet alkalmazza.2553 Ennek megfelelően minden szociális jogszabály alkotmányos, ha 
a törvényhozási cél és a jogszabályban kifejezett cél-eszköz kapcsolat nem bizonyíthatóan 
önkényes vagy irracionális, de az önkényesség vagy az irracionalitás bizonyítása az indít-
ványozót terheli.2554

2546 Takács 2003, 827.
2547 Lásd részletesen Tribe 1988, 570.
2548 Takács 2003, 827.
2549 Nebbia v. New York, 291 U.S. 502, 539 (1934).
2550 Takács 2003, 827.
2551 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379, 399 (1937).
2552 Az ítélkezési gyakorlat megváltozásában szerepet játszott az, hogy a Roosevelt elnök és a New Dealt aka-

dályozó bírák közötti konfliktust bírói lemondások oldották meg, s így a gazdasági jogalkotással szemben 
passzívabb bírák kerülhettek többségbe. Takács 2003, 827., 90. lj.

2553 Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága azokat a jogszabályokat, amelyek az alkotmány értelmében alap-
vetőnek nem minősíthető jogokat, szabadságokat korlátoznak, a minimális racionalitás (minimum rationality) 
tesztje alapján vizsgálja. (A teszt ismertetését lásd például Tribe 1988, 1304.) Ez alapján nem az államnak 
kell bizonyítania a beavatkozás kényszerű szükségességét, hanem a sérelmet szenvedett félnek kell igazolnia, 
hogy a jogkorlátozási cél és a választott eszköz között nincs észszerű kapcsolat. Kardos 2003c, 134.

2554 Az önkényességi teszt alkalmazásának klasszikus példája az 1938-as  Carolene Products-ügy, amelyben a bí-
róság és különösen Stone bíró jelentős lépést tett a ma is alkalmazott jogkorlátozási tesztek kialakításában. 
United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938). Vesd össze Wiliamson v. Optical of Oklahoma, 
348 U.S. 483 (1955); Duke Power Co. v. Carolina Environmental Study Group, Inc., 438 U.S. 59 (1978). Ta-
kács 2003, 827.
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Kiss György is úgy véli, hogy az USA Legfelsőbb Bírósága általi jogalkalmazás egyre 
erőteljesebben az észszerűségi teszt alkalmazása felé hajlik – bizonyos esetekben a szigorú 
teszt beiktatásával.2555

Vannak ugyanis olyan jogviták is, amelyek az alkotmány érvényesülésének fundamen-
tális kérdéseit, alapvető alkotmányos elveket érintenek, az ilyen esetekben pedig a legfelsőbb 
bíróság a szigorú vizsgálatot alkalmazza.2556 A szociális jogok esetében a szigorú vizsgálat 
tesztjét kell alkalmazni, ha a szabályozás alkotmányosan „gyanús indokú” különbségeket 
állapít meg a faji hovatartozás, az életkor, a házassági vagy az azon kívüli kötelék, a sze-
génység vagy a fogyatékosság szerint.2557 Ebben a vizsgálatban – eltérően az észszerűségi 
teszttől – a bizonyítási teher nem arra hárul, aki egy szociális törvény alkotmányellenességét 
állítja.2558 A szigorú vizsgálat esetében elegendő, ha az indítványozó megjelöli az alkotmány-
ellenesség általa vélt prima facie okát, ezt követően azonban a törvényhozót terheli annak 
a bizonyítása, hogy a megalkotott szabály észszerű célokat szolgál, és diszkriminatív szán-
dékokat vagy következményeket nem tartalmaz.2559 A jogalkotónak azt is bizonyítania kell 
továbbá, hogy ugyanazt a jogszabályt hozta volna meg akkor is, ha az illegitim szabályozás 
gyanúja nem került volna szóba.2560

Az amerikai legfelsőbb bíróság egyáltalán nem könnyen rendszerezhető esetjoga azt 
a törekvést tükrözi, hogy az alkotmányban nem védett, de a törvényhozás révén fokozato-
san szaporodó és jórészt parciális szociális jogok az alapjogok alkotmányosan védett cso-
portjához hozzáilleszthetők legyenek.2561 Az amerikai gyakorlat arra keres választ, hogy 
miként lehetséges a szabadságjogok és a szociális jogok összeegyeztetése akkor, ha azok 
konfliktusba kerülnek.2562 Mind az észszerűségi teszt, mind a szigorú vizsgálat tesztje ennek 
a próbálkozásnak a módszere.2563 E módszerek fő célja, hogy az alkotmányosan maximá-
lisan védett szabadságjogok mellett olyan szociális jogok is érvényesülhessenek, amelyek 
valamelyest korlátozzák a szabadságjogok érvényét.2564 A szociális jogok szabadságjogi 
határainak kijelölése azonban azzal a következménnyel is jár, hogy a szociális jogok önálló 
korlátozására is vonatkoznak a szabadságjogokat védő egyes alkotmányos szabályok.2565 
A szociális jogok és a szabadságjogok ilyen összefüggése alapján ítélte például a legfelsőbb 
bíróság alkotmányellenesnek az elhalt szülő házasságon kívüli gyermekének szociális 

2555 Ennek Kiss szerint eklatáns példája a híres negyedik lábjegyzet a United States v. Carolene Products ügyben; 
304 U. S. 144 (1938); hivatkozik rá Kiss Gy 2010, 115., 301. lj.

2556 Takács 2003, 828. Az alapvetőnek tekintett jogok, így a Bill of Rightsban szereplők esetében a bíróság 
az úgynevezett szigorú vizsgálatot (strict scrutiny) végzi el, amelynek a lényege, hogy a jogkorlátozó állami 
beavatkozás kizárólag akkor fogadható el, ha annak kényszerítő közérdekű indoka van, vagyis a közérdek 
másképpen nem érvényesíthető (compelling interest), és mindezt az állam bizonyítani tudja. Halmai–Tóth 
2003a, 128.

2557 Az amerikai legfelsőbb bíróság három különböző teszt alapján vizsgálja, hogy egy adott ügyben történt-e 
alkotmánysértő megkülönböztetés. Kovács K. 2003, 374.

2558 Takács 2003, 828.
2559 Takács 2003, 828.
2560 A bizonyítás tartalmához lásd Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp., 

429 U.S. 252 (1977).
2561 Takács 2003, 828.
2562 Takács 2003, 828.
2563 Takács 2003, 828.
2564 Takács 2003, 828.
2565 Takács 2003, 828.
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 ellátását csökkentő jogszabályt.2566 A szabadságjogokat védő szabályok kiterjesztése a szo-
ciális jogok területére jóval nagyobb védelmet biztosít a korlátozhatósággal szemben, mint 
az 1930-as  évekig tartó időszak gyakorlata, amely a kétféle jog elkülönítésére és bizonyos 
értelemben szembeállítására törekedett.2567 Ennek ellenére Takács Albert szerint fel kell is-
merni azt a problémát, amely – az alkalmazott eljárás következtében – a szociális jogokra 
nézve a „mindent vagy semmit” szemlélet kialakulásához vezethet.2568 Többen is rámutattak 
arra, hogy a szociális jogok valódi védelme – tulajdonképpeni korlátozhatóságuk körül-
határolása – nem nélkülözheti a megfelelő eljárási garanciák kiépítését és a szociális jogok 
tartalmának biztosítását.2569

Több olyan ügy is ismert, amely jól jellemzi a jogalkalmazás differenciált hozzáállását 
a szociális jogok jogi természetének megítéléséhez. A már egyszer megszerzett, megítélt jog 
tekintetében mértékadónak számít a Goldberg v. Kelly ügy.2570 Az ügy alapját az képezte, 
hogy egy adott segélyezés minden előzetes értesítés, meghallgatás nélküli megszüntetése 
a kérelmezők álláspontja szerint sértette a due process elvét. A bíróság elutasította a se-
gélyt megállapító és folyósító szervnek azt az érvelését, hogy önmagában a (közvetett) 
bizonyítékokra támaszkodó megszüntetés (mint pre-termination) megfelel az alkotmányos 
követelményeknek, és egy előzetes felmondás kombinációja egy későbbi meghallgatással 
(fair hearing) elégségesnek bizonyul. A bíróság kifejtette, hogy a szociális, jóléti segélyezés 
olyan intézmény, amelynek megítélése a hatóság mérlegelésén alapul, mégpedig az érintett 
személy minősítése alapján, és erre az eljárásra is alkalmazandó a due process követelmé-
nye. Ezzel összefüggésben nyomatékosítani kell, hogy a bíróság nem azt rögzítette, hogy 
egy már megítélt segélyezési formát vagy egy konkrét segélyt nem lehet visszavonni, hanem 
azt, hogy ennek is a megfelelő eljárási követelménynek megfelelően kell megtörténnie.2571

2.3. A gazdasági-szociális jogok érvényesíthetősége  
az USA tagállami bíróságai előtt a 2008-as  válságot követően

Egyes jogirodalmi álláspontok szerint az USA tagállami bíróságai „kontraciklikus” szere-
pet töltenek be a gazdasági-szociális jogok terén, „megvédve” a törvényhozót attól, hogy 
a gazdasági válságok időszakában a szociális-jóléti jellegű elköteleződéseiktől maguknak 
kelljen visszakozniuk.2572

2566 Weber v. Aetna Casuality & Surety Co., 406 U. S. 164 (1972).
2567 Takács 2003, 828–829.
2568 Takács 2003, 829.
2569 Ebben az összefüggésben Takács Albert utal Marshall és Brennan bíróknak a Dandridge v. Williams ügyhöz 

fűzött és az észszerűségi, valamint a szigorú vizsgálat tesztjét kritizáló megállapításaira. Takács 2003, 829., 
97. lj.

2570 397 U. S. 254 (1970).
2571 Hasonló tárgyban lásd a Wyman v. James [400 U. S. 309 (1971)] ügyet.
2572 Hershkoff–Loffredo 2014, 235. A tanulmány szerzői rögtön az elején utalnak arra, hogy habár az össze-

hasonlító alkotmányjog a legutóbbi évtizedekben folyamatosan fejlődik az USA-ban, a figyelem szinte minden 
esetben a nemzeti alkotmányjogra helyeződik, kevés szót ejtve a tagállami (subnational) kérdésekre. Lásd 
Marshfield 2013, 43., 593–616., 593.
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Szemben a szövetségi alkotmánnyal az USA tagállami alkotmányai szövegszerű tá-
maszt nyújtanak a gazdasági-szociális jogoknak,2573 és – noha egyes tagállami bíróságok 
alig veszik figyelembe ezeket a rendelkezéseket2574 – több tagállami bíróság ezeket a jogokat 
bírói úton kikényszeríthetőnek tekinti, kialakítva az ezek érvényesítésére szolgáló eljárá-
sokat.2575 Néhány államban a bíróságok még a magánszemélyek közötti common law viták 
eldöntésénél is figyelembe veszik ezeket az alkotmányi rendelkezéseket.2576

Ezzel szemben a szövetségi alkotmány csak a tulajdonhoz és a szerződéshez való jogokat 
védi, de az még értelmezésre szorul, hogy a – második világháborút követő alkotmányokra 
jellemző – gazdasági-szociális jogokat tartalmazza-e az alkotmány.2577

Attól függetlenül, hogy a tagállami alkotmányokat jóval könnyebben lehet módosítani, 
mint a szövetségi alkotmányt, az előbbiekben foglalt gazdasági-szociális jogi rendelkezések 
feltűnően tartósnak bizonyultak.2578

Az USA-ban  a tagállami alkotmányok gazdasági-szociális elkötelezettségei kéz a kézben 
járnak a helyi tradíciókkal, a szociális szolgáltatásokért a felelősség a tagállamoké és a vá-
rosoké. Korábban már néhány állam részéről megjelentek olyan próbálkozások, amelyek 
a szociális-jóléti programok fejlesztését kezdeményezték. Ezek befolyásolták a Kongresz-
szust és a többi tagállamot is.2579 A New Deal időszakában és a második világháborút kö-
vető időszakban a szövetségi kormányzat nagyobb szerepet játszott a rászorultsági alapú 
gazdasági-szociális programok megalkotásában és igazgatásában, de a tagállamoknak is 
megmaradt legalább részben – illetve néhány esetben elsődlegesen – a szociális jólét egyes 
aspektusaiért viselt felelősségük.2580

Az USA föderatív berendezkedése egy erős központosított kormányzattal jár együtt, 
aminek az egész föderációra kiható fiskális hatásköre van, szemben mondjuk az Európai 
Unióval. Ezáltal elméletileg megvan a kapacitása arra, hogy fenntartsa a kontraciklikus 
szociális jóléti programokat akkor, amikor az egyes tagállamok nem képesek vagy nem 
hajlandóak szolgáltatásokat biztosítani.2581

2573 Majdnem minden tagállami alkotmány biztosítja a jogot az oktatáshoz, és egyes államok elismerik a szociális 
ellátáshoz, lakhatáshoz, egészséghez és abortuszhoz való jogokat is. Lásd Stark 1992, 79., 97–98. Tizen-
két állam alkotmánya állami kötelezettségként írja elő a betegekről és rászorultakról való gondoskodást. 
Schwartz 1998, 7.

2574 Schwartz 1998, 7.
2575 Hershkoff–Loffredo 2014, 238. Schwartz utal arra, hogy New York állam legfelsőbb bírósága – az állam 

alkotmányának XVII. cikke 1. szakaszára hivatkozva – úgy ítélte: a törvényhozás a rászorultsággal nem 
összefüggő feltételek alapján nem tagadhatja meg a rászorult személyektől a segélyeket, mivel „az állam által 
ellátandó közfeladat a rászorultak segélyezése, gondoskodása és támogatása, amelyet az állami hatóságok oly 
módon és oly eszközökkel látnak el, amelyeket a törvényhozás rendszeresen meghatároz”. Ez a helyzet akkor 
is, amikor a kérdést diszkriminációs ügyként kezelik, de a modern jóléti államban ez számos más gazdasági 
és szociális kérdésre is igaz. Schwartz 1998, 7–8.

2576 Hershkoff 2013, 1–23.
2577 Dandridge v. Williams, 397 US 471 (1970), ez a döntés nem állapította meg az állami segélyhez való jogot 

(right to public assistance) a 14. alkotmánykiegészítés alapján; San Antonio Indep. Sch. Dist. v. Rodriguez, 
411 US 1, 35 (1973), ez az ítélet elutasította az oktatást mint alapvető jogot a 14. alkotmánykiegészítés alapján; 
Harris v. McRae, 448 US 297, 318 & n. 20 (1980), e döntés nem állapított meg jogot arra, hogy a kormány 
támogassa a reproduktív választást, azaz az abortuszt. Hershkoff–Loffredo 2014, 238., 28. lj.

2578 Hershkoff 1999, 1131–1196.
2579 Nelson 1967, 109–12.
2580 Katz 1986, 251–291.
2581 A tagállami kiadások ciklikus természetéről lásd Tarr 2010, idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 239., 32. lj.
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Az Egyesült Államok föderális berendezkedésében a szövetség szerveinek nincs 
semmiféle segítségnyújtási kötelezettsége abban az esetben, amikor a tagállamok nem ké-
pesek teljesíteni a számukra – a decentralizáció elve alapján – kijelölt kötelezettségeiket.2582

Ha a tagállamok képtelennek bizonyulnak arra, hogy szociális ellátást biztosítsanak 
a polgáraik számára, a következmények végzetesek lehetnek az egyének számára bármely 
más jelentős biztonsági hálóból való támogatás hiányában.

Nyitott kérdés volt a 2008-as  válságot követően, hogy vajon a tagállami bíróságok 
magukra fogják-e vállalni ezt a kontraciklikus szerepet a gazdasági-szociális jogok ki-
kényszerítésével. Úgy tűnt, hogy a szövetségi bíróságok nemigen vállalják magukra ezt 
a feladatot.2583 A szövetségi bíróságoknak ez az ellenállása a szociális jogok érvényesít-
hetősége – illetve egyáltalán alkotmányos jogként történő elismerése – terén a mögöttük 
meghúzódó összetett jelenségekkel magyarázható.2584

Az egyik ilyen fontos tényező az amerikai legfelsőbb bíróság felülvizsgálati módozata, 
amely mint legfelsőbb és végleges fórum aggályokat vet fel az intézményi kompetenciája 
és a demokratikus legitimáció kapcsán, amikor a kormányzattól olyan szolgáltatásokat igé-
nyel, amelyek érintik a költségvetést vagy egyéb politikai intézkedéseket.2585

Ahogy azt már láthattuk, az Egyesült Államokon kívül szinte valamennyi ország 
alkotmánya – az USA tagállami alkotmányaihoz hasonlóan – kifejezetten rendelkezik 
a gazdasági-szociális jogokról.2586 Az USA-n kívüli egyes nemzeti bíróságok úgy csillapí-
tották az aggodalmakat a gazdasági-szociális igények bírósági felülvizsgálata terén, hogy 
olyan alternatív felülvizsgálati módozatokat találtak ki, amelyek különböző alkotmányos 
és törvényi kereteket tükröznek.2587

Egy jó összehasonlító példa erre, amely hangsúlyosan megjelenik a jogirodalomban, 
a Kanadai Jogok és Szabadságok Kartájának „korlátozó klauzulája” (limitation clause) 
és a „felülbírálati klauzulája” (override clause),2588 az Egyesült Királyság 1998-as  Human 
Rights Act-jében megjelenő „annyiban, amennyiben erre lehetőség van” klauzula (‘[s]o far 
as it is possible to do so’ clause).2589

Ezeket a technikákat – különféleképpen elnevezve: commonwealth,2590 polycentric,2591 
reasonableness,2592 minimum core2593 vagy legtipikusabban a felülvizsgálat „gyenge formája” 

2582 Super 2005, 2544–2552.
2583 Banks 2009, 169–181.
2584 Loffredo 2007, 1239–1267.; Siegel 2008, 851–863.
2585 Michelman 2008, 663–686., idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 240., 37. lj.
2586 Sunstein 2005, 90–110, 91–92., idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 240., 38. lj. Drinóczi Tímea egy 2018-as  

tanulmányában utal arra, hogy egy 2014-es, gazdasági és szociális jogokra vonatkozó összehasonlító kana-
dai alkotmányjogi kutatás eredményeként a szerzők azt rögzítették, hogy a vizsgált 195 alkotmánynak több 
mint 90%-a  tartalmaz legalább egy gazdasági és szociális jogot. Lásd Jung–Hirschl–Rosevear 2014, 1053. 
Hivatkozik rá Drinóczi 2018, 3., 13. lj.

2587 Tushnet 2008, 18–42.
2588 Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 1 of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the 

Canada Act 1982 (UK), 1982, c. 11., idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 241., 41. lj.
2589 Hershkoff–Loffredo 2014, 240–241.
2590 Gardbaum 2001, 707–759.
2591 Ray 2009, 151–201.
2592 Jackman–Porter 2013, 5.
2593 Masanque 2013, 461–487., 479.
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(weak-form review)2594 – szokták felhozni szemben a US Supreme Court erős felülvizsgálati 
módozatával szemben.2595

A legtöbb külföldi bírósághoz hasonlóan az USA tagállami bíróságai tradicionálisan 
nem kötődnek az amerikai legfelsőbb bíróság által követett „erős” felülvizsgálati módo-
zathoz.2596 A tagállami bíróságok common law bíróságokként megosztják a törvényhozó 
hatalommal a politika fejlesztését a gazdasági-szociális kérdések széles spektrumán. A tag-
állami bíróságok döntései politikailag érzékenyek (policy laden), feltételesek, és nyitva 
állnak a törvényhozói felülvizsgálat előtt.2597 A Hershkoff–Loffredo szerzőpáros rámutat 
arra, hogy ugyan a tagállami bíróságok – mint egyúttal alkotmánybíróságok – maguknak 
követelik az értelmezési szupremáciát, de a politika kialakítását megosztják a többi hatal-
mi ággal, alkotmányjogi döntéseik pedig megváltoztathatóak – a szövetségi alkotmányhoz 
képest könnyebben végrehajtható – alkotmánymódosítás által.2598

Az elmúlt 40 évben a tagállami bíróságok a hatáskörükbe tartozónak tekintették a szoci-
ális jóléti igények elbírálását, döntéseik gyenge és erős elemeket egyaránt tükröznek, kezdve 
a jogok kötelező erő nélküli deklarálásától az olyan imperatív rendelkezéseken keresztül, 
amelyek arra késztetik a törvényhozót, hogy alkotmányos keretek között cselekedjen, egé-
szen a ráfordítások növelésére irányuló utasításokig.2599

Az érintett tagállamok és az érdekelt kívülállók – még ha politikailag vitatták is ezeket 
a döntéseket – elfogadták, hogy ezek a döntések demokratikusan legitim döntések, és e téren 
nem vitatták a bíróságok hatáskörét.2600 Ugyanakkor a tagállamok általában nem igyekeztek 
eltávolítani a gazdasági-szociális rendelkezéseket az alkotmányaikból vagy számonkérni 
a tagállami bírákat a hivatalukból történő elmozdítással.2601 Valójában az figyelhető meg, 
hogy egyes ügyekben a bírósági döntések egyfajta politikai „takarózót” (cover) biztosítottak 
a törvényhozásnak, amely egyébként ódzkodott az adóemeléstől.2602

A bíróságok kisebb ellenállást tanúsítanak az anyagi támogatásokkal járó jogok dek-
larálásánál akkor, amikor létezik egyfajta „politikai biztonsági szelep” arra az esetre, ami-
kor a tagállami erőforrások nem elégségesek ahhoz, hogy megfeleljenek az alkotmányos 
követelményeknek.2603

Ebből a nézőpontból a bírói felülvizsgálat enyhébb formája – amely elfogadja a tör-
vényhozói prerogatívákat – katalizátorként szolgálhat a törvényhozó cselekvéséhez még 

2594 Tushnet 2003, 2781–2802. A puha bírói felülvizsgálatról (weak judicial review) lásd Drinóczi 2017, 165.
2595 Lásd például Williams 2010, 141–199., ebben a tanulmányban a szerző összeveti a német Bundesverfassungs-

gericht Hartz IV döntését [BVerfG, 1 BVL 1/09, BVL 3/09, 1 BVL 4/09 (9 February 2010) (Hartz IV)] a dél-
afrikai alkotmánybíróság döntésével [Mazibuko v. City of Johannesburg, BCLR 569 (CC), 8 October 2009]. 
Kivonatok olvashatók: Alston–Goodman 2013, 376–378.; Young 2012, idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 
241–242., 50–51. lj.

2596 Hershkoff 2011, 1836.
2597 Hershkoff 2011, 1889–1890.
2598 Hershkoff 2011, 1894–1895.
2599 Hershkoff–Loffredo 2014, 242., 55. lj.
2600 Rebell 2012.
2601 Mandell 1999; Goodman–Marks 2006, 6.; Dinan 2012, 2105–2140.; Miller 2012, 2061–2103.; Hersh-

koff–Loffredo 2014, 242., 57. lj.
2602 Dayton–Wood 2007, 1–19., 15., idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 242., 58. lj.
2603 Tushnet 2004, 1895–1919., 1904–1906.; Tushnet példaként a dél-afrikai Grootboom-ügyet hozza fel mint 

a gazdasági-szociális jogok kikényszerítésének egy gyenge formáját a rendelkezésre álló erőforrások fényé-
ben. Lásd Government of the Republic of South Africa v. Grootboom 2000 (11) BCLR 1169 (CC).
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a szűkösebb gazdasági időkben is. Ugyanakkor a nem hatékony kikényszeríthetőségnek ára 
is van, amikor a szükségletek sürgetőek, ilyenkor ugyanis a törvényhozó többség könnyebben 
követelheti a bevételek növelését. A pereskedés sohasem költségmentes ügylet, és egyesek 
úgy is érvelhetnek, hogy az ügyvédek különféle stratégiákat is igénybe vehetnek, ha a bírói 
felülvizsgálat nem tűnik hatékonynak.2604 Habár a politika által elvárt olyan bírói döntés, 
amely mindenféle kötelező utasítástól tartózkodik, járhat hosszú távú előnyökkel a politikai 
kultúra befolyásolása és a politika mobilizációja által, ám ez nem igazán jelent megoldást 
egy házát elveszített család számára vagy annak, akinek nem tudják biztosítani a kívánt 
egészségügyi ellátást.2605 Ahogy a 2008-as  válság kedvezőtlen hatásai érzékelhetővé váltak 
az USA tagállamaiban, kérdéses volt, hogy a tagállami bíróságok vajon meddig fognak el-
menni a tekintetben, hogy megköveteljék a politikai hatalmi ágaktól az alkotmányaikban 
foglalt gazdasági-szociális jogaikkal és kötelezettségeikkel való összhangot.2606

Ohio Legfelsőbb Bírósága 2002-ben  kimondta: „tisztában vagyunk azokkal a nehézsé-
gekkel, amelyekkel az állam szembenéz, de ezek a nehézségek nem »ütik felül« [„trump”] 
az alkotmányt […] Az alkotmány megvéd minket akkor is, ha az állam akár bőkezű, akár 
szűkölködő.”2607 Úgy tűnik, hogy a 2008-as  válságot követően azonban ez a korábbi peres-
kedési siker – különösen az oktatási jogok terén – a végéhez közelít.2608

E negatív trend ellenére Washington Legfelsőbb Bírósága 2012-ben  a McCleary v.  State 
ügyben megállapította, hogy a tagállam megsértette azt az alkotmányos kötelezettségét, hogy 
elégséges rendelkezéseket alkosson az alapvető oktatásra.2609 A bíróság elrendelte, hogy 
a törvényhozás tegyen olyan intézkedéseket, amelyek megfelelnek az alkotmányos felha-
talmazásnak, és fenntartotta a bíróságoknak a lehetőséget, hogy folyamatosan ellenőrizzék 
(monitoring) ennek a teljesítését, mindezt azzal magyarázva, hogy ez a megközelítés olyan 
előnyökkel jár, mint a párbeszéd elősegítése,2610 valamint a tagállami kormánynak a hatalmi 
ágak közti kooperációja, elősegítve egyúttal az alkotmányosan szükséges reformokat.2611

A bíróság ugyan elismerte, hogy a kérdés komplex, és bizonyára egyetlen meg-
oldás sem bizonyul teljes mértékben kielégítőnek, kimondta ugyanakkor, hogy ez nem 
indok a bíróságoknak arra, hogy „feltegyék a kezüket”, és egyáltalán ne biztosítsanak 
jogorvoslatot, mivel végső soron ez a bíróság felelőssége, hogy tudniillik elszámol-
tassa az államot az alkotmányos kötelezettségeinek teljesítéséről.2612 Később a bíróság 
azt a követelményt támasztotta az állammal szemben, hogy készítsen és nyújtson be 
egy ötéves jelentést, amely demonstrálja a folyamatos fejlődést a reformtörvény által 
eltervezetteknek megfelelően.2613

2604 Hershkoff 2009, 157–181.
2605 Ferraz 2011, 1643–1668.; Davis 2008, 687–711.
2606 Hershkoff–Loffredo 2014, 243.
2607 DeRolph v. State, 780 NE 2d 529 (Ohio 2002).
2608 Hershkoff–Loffredo 2014, 244.
2609 McCleary v. State, 269 P 3d 227, 257 (Wash 2012).; Washingtoni Alkotmány IX. cikk § 1.
2610 Az alkotmányos párbeszéd jelentőségéről lásd Drinóczi 2016, 213–233.; Drinóczi 2015. A doktori értekezés 

vitájának összefoglalóját lásd Téglási 2017.
2611 McCleary, 269 P 3d, 261.
2612 McCleary, 269 P 3d, 261.
2613 McCleary v. State, Sup Ct no. 84362–7, at 1 (Wash 18 July 2012).
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A McCleary-ügy a bíróság elemzési megközelítését kétféle irányba is kiterjesztette. 
Egyrészről ez az ügy kifejezte a hatalmi ágak elválasztását, ami igazolta azt a vizsgálatot, 
hogy a törvényhozás eleget tett-e az alkotmányos kötelezettségének.

Ennek megfelelően a bíróság fenntartotta magának a hatáskört, hogy ő biztosítsa: 
a törvényhozó eleget tesz jövőbeli kötelezettségeinek. Az ügy elhatárolta a pozitív és a klasz-
szikus negatív jogokat, de nem az általános bírói minta szerint, hogy tudniillik az utóbbit 
az előbbi fölé emelve, hanem épp ellenkezőleg, a bíróság az oktatáshoz való jogot valódi 
jognak tekintette, amely pozitív alkotmányos felhatalmazást hoz létre, és nem tárgya a be-
avatkozásnak vagy korlátozásnak, szemben az olyan negatív jogokkal, mint a szólás- vagy 
a vallásszabadság, amelyeket az állam korlátozhat „egy másik konkuráló állami érdeket 
felmutatva”. A bíróság feladata a pozitív jogok érvényesítésében – ahogy maga a bíróság 
utalt rá – nem az, hogy biztosítsa a kormányzat külső korlátait, hanem inkább annak bizto-
sítása, hogy „az állam aktusai elérik vagy észszerűen elérni látszanak” az alkotmányosan 
előírt célt.2614

Ezt a megközelítést a bíróság észlelte a gyakorlatban, hogy tudniillik a törvényhozás 
együttműködő partner volt az oktatáshoz való jog meghatározásában, de annak értelmező 
szerepe eltért a bíróságétól. A bíróság szerepe az volt, hogy az oktatáshoz való jogot értel-
mezze főbb irányelvek kialakításával, a törvényhozó szerepe ugyanakkor az, hogy megtöltse 
tartalommal ezeket az alapelveket az oktatási programok és finanszírozási mechanizmusok 
megtervezésével és megalkotásával.

A bíróság az oktatáshoz való jogot nem tekinti fixnek és statikusnak, hanem álláspontja 
szerint ez a jog változik annak a „konkrét érdemi tartalmának” fényében, amit a törvényhozó 
azért fejlesztett ki, hogy eleget tegyen a bíróság alkotmányos alapelveinek.2615

A bíróság egyetértett az állammal abban, hogy a bíróságé az utolsó szó az alkotmány 
értelmezésében. Ugyanakkor azzal nem értett egyet a bíróság, hogy a törvényhozó mint 
a kormányzásban részt vevő egyik hatalmi ág ne járulna hozzá érdemben az alkotmányosan 
előírt „oktatáshoz”.2616 A bíróság megköveteli, hogy a törvényhozó ne csökkentse az oktatás-
hoz való jog védelmi szintjét az oktatáspolitikához nem kapcsolódó – mint például fiskális 
krízis vagy tisztán célszerűségi – indokok alapján.2617

A bíróság hangsúlyozta, hogy ugyan a törvényhozónak széles körű mérlegelési lehe-
tősége van az oktatási klauzula értelmezése terén, ez azonban nem jelent diszkrecionális 
jogkört arra, hogy eltérjen az alkotmányos felhatalmazástól annak érdekében, hogy a ver-
sengő költségvetési követelményeknek megfeleljen.2618

Washington Legfelsőbb Bírósága mint jogorvoslati fórum elfogadta a törvényhozás 
folyamatos reformtörekvéseit, és megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését arról, hogy 
az állam fogjon bele egy költséges megalapozó tanulmányba. A fellebbviteli bíróság szerint 
az elsőfokú bíróság átlépte a határt „az összhang biztosításától a precíz eszközök diktálásáig, 
amelyekkel az államnak teljesíteni kell a kötelezettségét”.2619 Ugyanakkor Washington Leg-
felsőbb Bírósága szerint egyszerűen elfogadhatatlan lenne kivitelezési ütemtervet „elvárni 

2614 McCleary, 269 P 3d, 248.
2615 McCleary, 269 P 3d 247.
2616 McCleary, 269 P 3d 250., idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 247., 89. lj.
2617 McCleary, 269 P 3d, 252.
2618 McCleary, 269 P 3d, 253–257.
2619 McCleary, 269 P 3d, 259.
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a törvényhozótól”,2620 így nem írta elő az egyéves végrehajtási határidőt, de megállapította, 
hogy az alkotmányos jog végrehajtása nemcsak törvényhozási aktust igényelne, hanem 
 folyamatos őrködést is a bíróságok részéről.2621 A bíróság ezen túlmenően azt is kimondta, 
hogy a bíróság a törvényhozó státuszjelentését tervezi felülvizsgálni, és arra fog összponto-
sítani, hogy vajon ezek a törvényhozói lépések valódi és mérhető fejlődést hoztak-e a teljes 
megfelelőség elérése érdekében, aláhúzva ugyanakkor, hogy nem reális, hogy a törvényhozó 
minden lépését megvizsgálja, de az államnak folyamatos előrelépést kell demonstrálnia 
a program vagy a reformtörvény által elvárt tervnek megfelelően.2622 A bíróság nyitva hagy-
ta ugyanakkor azt a kérdést, hogy a jövőbeli döntései vajon megkívánnak-e majd további 
információkat, további tényfeltárást vagy egyéb lépéseket.2623

A McCleary-ügy hozzáállása jól illusztrálja a gazdasági-szociális jogok kikényszerí-
tésének egyik lehetséges módozatát, amely a felülvizsgálat gyenge formájában nyilvánul 
meg. Ez az ügy összekapcsolható a Dél-afrikai Köztársaság bírósága Grootboom-ügyével, 
tudniillik a bíróságok mindkét ügyben megállapították a bíróság szupremáciáját, de bele-
nyugodtak a törvényhozó komplex politikai és költségvetési ügyekről való döntésébe. Ebben 
a megközelítésben a bíróság szerepe annak a látszatnak a biztosítása, hogy a törvényhozó 
az alkotmányos kötelezettségeinek megfelelő módon cselekszik. A McCleary-ügyben 
ez a hatalmi ágak közötti együttműködés nem célozta az oktatáshoz való jog fix tartalmának 
végleges rögzítését, hanem elismerte, hogy ez a jog dinamikus természetű, ami magában 
foglalja a törvényhozói szakértelemből eredő fejlődést.

A döntés rávilágít egy fontos kérdésre: a hatalmi ágak közötti párbeszéd (inter-branch 
dialogue) párosul a bírói kikényszeríthetőséggel, ami azt szolgálja, hogy megvédje és erő-
sítse a törvények programadó tartalmát. Néhány jogtudós arról vitatkozik, hogy a szociális 
intézkedések iránti hosszú távú törvényi elköteleződés egy – a normál törvényekhez képest 
szilárdabb, tartósabb státuszú – „alkotmányos berendezkedéssé” válhat.2624

Valószínűleg ennek egy változatát lehetett tapasztalni Washingtonban, tükrözve a bí-
róságnak azt a követelményét, hogy a seattle-i  bíróság iránymutatásaira adott válaszként 
megalkotott programok nem számolhatók fel alkotmányosan igazolható indokok hiányában.2625

Az még ezek után kérdéses, hogy a McCleary-ügy vajon javítani fogja-e az oktatás 
színvonalát, de az biztos, hogy a pereskedés felélénkíti a politikai tevékenységet a gazda-
sági válság időszakában. A képviselőház költségvetési bizottsága (the State House Ways 
and Means Committee) meghallgatást tartott, hogy továbbfejlessze azt a reformjavaslatot, 
amely még a McCleary-ügy fellebbviteli szakasza alatt folyamatban volt.

Egy kapcsolódó perben a bíróság elutasította azt a – tagállami alkotmánysértésre 
alapozott – indítványt, amely azt szerette volna elérni, hogy az adóemeléshez abszolút 
többségre legyen szükség.2626 Az ügyvédek úgy érveltek, hogy az abszolút többségi  szabály 

2620 McCleary, 269 P 3d, 259–260.
2621 McCleary, 269 P 3d, 262.; Ryan 2008, 1223–1262., 1260.
2622 Hershkoff–Loffredo 2014, 248.
2623 McCleary v. State, no. 84362–7, 1.
2624 Balkin 2012, 1129–1160., 1135.
2625 Hershkoff–Loffredo 2014, 249.
2626 League of Education Voters v. State, 295 P 3d 743 (Wash 2013).
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megakadályozná a McCleary-ügyben elismert oktatáshoz való jog végrehajtását, sokkal 
bonyolultabbá téve a bevételek növelését, ami az alkotmánynak megfelelő oktatási szol-
gáltatások biztosításához lenne szükséges.2627 A McCleary-ügy által/után kiszélesedett 
a demokratikus párbeszéd, egyrészről a rövid távú költségvetési hatékonyság céljait tartva 
szem előtt, magában foglalva ugyanakkor a gazdasági-szociális jogok mint alkotmányos 
kötelezettségvállalások kifejeződését is.2628

2.4. A jogegyenlőség követelményének alkalmazása a bevándorlók 
egészségügyi ellátásának biztosítására

Az USA-ban  a bevándorlók egészségügyi ellátásának biztosítására a jogegyenlőség követel-
ményét alkalmazták.2629 2008 előtt három tagállami bíróság is azon az állásponton volt, hogy 
a bevándorlók kizárása sérti az állami és/vagy a szövetségi alkotmányba foglalt egyenlőségi 
követelményt, és valamennyi esetben kötelező követelményeket mondtak ki.2630 2008 után 
viszont a háromból már csak egy tagállami bíróság előtti ügy volt sikeres.2631 Connecticut 
Legfelsőbb Bírósága nem találta az egyenlő védelem elvébe ütközőnek az állami ellátás 
visszavonását, szemben Massachusetts Legfelsőbb Bíróságával, amely viszont az egyenlő-
ség elvének sérelmére tekintettel érvénytelenítette a segély visszavonását.

Az 1996-os  szövetségi Medicaid-csökkentéseket követően eredetileg Connecticut és Mas-
sachusetts is biztosított a legális migránsok számára államilag finanszírozott egészségügyi 
ellátást.2632 Ám amikor több milliárd dolláros költségvetési hiánnyal kellett szembesülniük, 
mindkét állam lecsökkentette a legális migránsoknak járó juttatásokat.2633 Mindkét tagállam 
bírósága előtt megtámadták ezt az intézkedést, a tagállami és/vagy a szövetségi alkotmány 
egyenlőségi követelményére hivatkozással. Mindkét tagállamban a bíróságok az egyenlőségi 
szabályukat általában a szövetségivel egyezően értelmezik.2634 A tagállami bíróságoknak is 
ugyanúgy hatáskörébe tartozik a szövetségi alkotmány kikényszerítése, mint a szövetségi 
bíróságoknak (konkuráló hatáskör),2635 ugyanakkor a tagállami bíróságoknak követniük 
kell a US Supreme Court precedenseit – vagyis a szövetségi alkotmány értelmezése terén 
a Supreme Court szupremáciája érvényesül –, ezáltal viszont a tagállami bíráknak nincs 
meg a diszkrecionális jogkörük arra, hogy a szövetségi alkotmány egyenlőségi szabályát 
eszközként hívhassák fel a hatalmi ágak közti párbeszédre.

2627 Johnson 2013.
2628 Hershkoff–Loffredo 2014, 250.
2629 Hershkoff–Loffredo 2014, 250.
2630 Ehrlich v. Perez; Kurti v. Maricopa Co.; Aliessa v. Novello.
2631 Finch v. Commonwealth Health Connector Authority.
2632 Hong Pham, 16 A 3d at 638; Finch v. Commonwealth Health Insurance Connector Authority, 946 NE 2d 1262, 

1267–8 (Mass 2011) (‘Finch I’).
2633 A Magyarország területén tartózkodó menekültek, oltalmazottak, menedékesek és befogadottak szociális 

ellátása kapcsán lásd bővebben Móré–Szilvásy 2016, 79–81.
2634 Finch II, 959 NE 2d, 975; City Recycling, Inc. v. State, 778 A 2d 77, 86–7 (Conn 2001).
2635 Lásd az USA Alkotmánya VI. cikk 2.
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Tekintettel arra, hogy az egyenlőség kérdése kapcsán Connecticut és Massachu-
setts a szövetségi standardok követését választotta a tagállami alkotmányossági vitában, 
ugyanolyan erős (intenzív) felülvizsgálatot alkalmaztak a tagállami alkotmánybíráskodás 
során.2636 Így azon túl, hogy elismerik a törvényalkotó diszkrecionális jogkörét arra, hogy 
a jogegyenlőséget a juttatások megszüntetésével – és nem a kirekesztett csoportokra való 
kiterjesztésével – érjék el, a meglévő doktrína szűk mozgásteret adott a tagállami bírósá-
goknak arra, hogy megosszák az értelmező és kikényszerítő hatásköreiket a kormányzás 
többi hatalmi ágaival.

Elméleti megközelítésből a szövetségi egyenlőségi szabály egyértelműen elősegíti 
az olyan szabályok felülbírálását, amelyekkel a tagállamok megtagadnak olyan állami 
juttatásokat a legális migránsoktól, amelyeket az USA állampolgárainak biztosítanak. 
A US Supreme Court többször kimondta, hogy a 14. alkotmánykiegészítés tiltja a tag-
állami diszkriminációt a legális migránsokkal szemben valamilyen különleges igazolha-
tóság (versengő államérdek elérésének célja) híján, és ez a szigorú felülvizsgálat érvényes 
a szociális jóléti ellátásokra is.

A jogegyenlőség doktrínája révén az állam azon aktusai, amelyek nemzetiségi vagy 
külföldi illetőségi alapon kategorizálnak, „természetüknél fogva gyanúsak”, és alkotmány-
ellenesnek vélelmezendők mindaddig, amíg az állam nem igazolja, hogy a diszkriminációt 
szűkre szabta a versengő államérdek elérése céljából. A jogegyenlőség doktrínája külön-
leges bírói védelmet tesz lehetővé a jogszerű migránsok számára, mivel a bíróságok őket 
„különálló és izolált”, illetve „politikailag erőtlen” kisebbségeknek tekintik, akik történel-
mileg hátrányos helyzetű és sérülékeny csoportok, továbbá képtelenek a normál politikai 
folyamatok révén megvédeni magukat.2637 Ezzel szemben a US Supreme Court nem kíván 
meg érdemi indokolást a szegényekre hátrányos állami aktusokkal összefüggésben, ehelyett 
csupán egy minimális racionalitás (észszerűség) felmutatását várja el.2638

A bevándorlók esetében alkalmazott szigorúbb vizsgálat a legeklatánsabban a Graham 
v. Richardson ügyben mutatkozott meg, amikor a bíróság kimondta, hogy az olyan tagállami 
törvények, amelyek a bevándorlók közösségi segélyekhez való hozzáférésére speciális kor-
látozásokat tartalmaznak, megsértik a 14. alkotmánykiegészítést, és nem igazolhatók sem 
az állam azon céljával, hogy „fenntartsák a korlátozott jóléti juttatásokat a saját polgáraik 
számára”, sem olyan univerzális legitim céllal, mint „a jóléti kiadások fenntartása” vagy 
az állam „fiskális integritásának” megőrzése.2639

Ezzel szemben a bíróság sokkal megengedőbb standardot alkalmazott az olyan szövet-
ségi törvényekre, amelyek a bevándorlók státusza alapján kategorizálnak: ezeket a törvé-
nyeket alkotmányosnak vélelmezi és egészen addig hatályában fenntartja, amíg azok nem 
„teljesen irracionálisak”.2640

2636 Vesd össze Long 2012, 719–767., 732–733.
2637 Lásd Takahashi v. Fish & Game Commission, 334 US 410 (1948).
2638 Lásd Loffredo 1993, 1277–1389.
2639 Graham v. Richardson, 403 US, 374–375.
2640 Mathews v. Diaz, 426 US 67 (1976). Ez a döntés fenntartotta a szövetségi Medicare törvényt, ami az állam-

polgárokhoz képest sokkal szigorúbb jogosultsági feltételeket írt elő a bevándorlóknak, elismerve ugyanakkor, 
hogy az alkotmány tiltja az államoknak az ilyen határvonalak meghúzását.
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A bíróság tehát engedményt tett a Kongresszusnak, ugyanis a nemzeti kormányoknak 
kizárólagos alkotmányos hatásköre van a bevándorlók felett, ugyanakkor nem hatalmazta fel 
a tagállamokat arra, hogy maguk választhassák meg, hogy mikor zárják ki a bevándorlókat. 
A Hong Pham-ügyben2641 a connecticuti bíróság nem állapította meg az egyenlő bánásmód 
sérelmét, mivel az állam azáltal, hogy megszüntette a nem állampolgárok számára nyújtott 
egészségügyi ellátás programját (Medical Assistance for Noncitizens program), nem diszk-
riminálta a bevándorlókat. Indokolásként a bíróság úgy fogalmazott, hogy ugyan az USA 
polgárai számára ugyanazt az ellátást biztosítja az állam, nem az állampolgárság alapján 
diszkriminált, hanem csak a felperes szövetségi egészségügyi alapra való jogosultsága 
alapján. Ez az érvelés még akár elfogadható is lett volna, ám Connecticut folyamatosan 
biztosította tovább az államilag finanszírozott egészségügyi ellátást az USA szövetségi 
szintjén a jogosulti körből kizárt polgárai számára, miközben szövetségi szinten a jogo-
sultságból kizárt migránsoknak megszüntette az egészségügyi ellátását.2642 Ezzel viszont 
a Hershkoff–Loffredo szerzőpáros szerint valójában alkotmányosan tiltott, állampolgári 
státusz alapján történő diszkriminációt valósított meg.

A connecticuti felsőbíróság már korábban elutasította azt az érvet, amely azon az ala-
pon támadta egy állami juttatás megszüntetését, hogy „ha egyszer az állam biztosított 
egy meghatározott társadalmi csoportnak ellátást, akkor már ezzel örökre el van zárva 
ennek az ellátásnak a megszüntetésétől vagy csökkentésétől”.2643 Hangsúlyozta, hogy 
az államnak nem kötelessége „helyreállítani azt a fedezethiányt”, amit a szövetségi kor-
mányzat idézett elő az egészségügyi juttatás migránsoktól való megvonásával. A bíróság 
a felperes jogegyenlőségre alapozott kérelmének elutasítását még azzal a további érvvel 
is indokolta, hogy ez elősegíti a migránsok önellátásának előmozdítására irányuló kong-
resszusi szándékot.2644

A Finch II-ügyben Massachusetts Legfelsőbb Bírósága azonban nem fogadta el a mig-
ránsok – Kongresszus által kitűzött – önellátásának célját, mondván, hogy ez kizárólag 
fiskális célzatú, márpedig a US Supreme Court is kimondta a Graham-ügyben, hogy „ki-
zárólag fiskális megfontolások nem igazolhatják az államok önkényes diszkriminációját 
az idegenekkel szemben”.2645 Másodsorban az állam nem igazolta azt a szövetségi alkot-
mányos követelményt, hogy független vizsgálat keretében tisztázzák, hogy a juttatások 
visszavonása csak a legszűkebbre szabottan történt-e meg a migránsok önellátása – mint 
föderális cél – elérése érdekében. Az állam ehelyett a szövetségi politikára támaszkodott, 
anélkül azonban, hogy megvizsgálta volna, hogy az általa alkalmazott megkülönböztetés 
valóban szükséges-e.2646 A tagállam önkéntes (voluntary) döntést hozott takarékossági 
célból.2647

2641 Hong Pham, 16 A 3d, 646–7.
2642 Hong Pham, 16 A 3d, 642–3.
2643 Hershkoff–Loffredo 2014, 255.
2644 Hong Pham, 16 A 3d, 649 n. 23, 661 n. 34. Lásd Patterson 2012, 369–405.
2645 Finch II, 959 NE 2d, 976.
2646 Finch II, 959 NE 2d, 981.
2647 Finch II, 959 NE 2d, 975–81.
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Az elsőfokú és a fellebbviteli bíróság is elismerte a Finch-ügyben az állam pénzügyi 
válságát és a „jelentős financiális terhet”, amelyet a bevándorlók kizárásának érvénytelenítése 
róna a tagállamra, ugyanakkor a Supreme Judicial Court aláhúzta, hogy a jogegyenlőségi 
szabály megtiltja az államnak, hogy úgy csökkentse a költségvetés deficitjét, hogy a legális 
migránsoknak nem biztosít egészségügyi ellátást.2648

2648 Finch II, 959 NE 2d, 973. A bíróság szerint: „Elismerjük, hogy döntésünk jelentős financiális terhet ró az ál-
lamra. Ugyanakkor nem megengedhető, hogy a döntéseink fiskális következménye érdemben befolyásolja 
döntési megfontolásainkat. A kisebbségek a bíróságok függetlenségétől függenek, hogy biztosítsuk nekik 
az alkotmányos jogaikat a többség beavatkozásaival szemben. Ha a felperes törvény előtti egyenlőséghez 
való joga sérült […], akkor a mi feladatunk, hogy ezt megállapítsuk.” Finch II, 959 NE 2d, 984.
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Összefoglaló és záró gondolatok 

Az egyes fejezetekből levonható következtetések



Vákát oldal



1. Az elméleti dilemmákkal kapcsolatos konklúziók

A monográfia első részének legfőbb célkitűzése a szociális jogok alkotmányos védelme kap-
csán felmerülő alkotmányjogi – és az ezzel összefüggő politikafilozófiai, jogfilozófiai – vi-
táknak, „globális diskurzusoknak” a bemutatása, nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi 
jogirodalomban megtalálható források alapján. Ezek közül az első és legalapvetőbb vitatéma, 
hogy lehet-e egyáltalán alkotmányos vagy emberi jogként intézményesíteni a szociális jogo-
kat, vagy sem. A szociális jogok alapjogi minőségének problémáit összegezve kijelenthető: 
annak megítélése, hogy a szociális jogok alapjogoknak minősülnek-e, már csak amiatt is 
bonyolult, és egyértelműen nem megválaszolható kérdés, mivel már önmagában az „alap-
jogok” fogalma terén sincs kialakult egységes jogirodalmi álláspont.

Az alapjogokra vonatkozó szakirodalmi definíciók egy része formáljogi, más részük 
tartalmi oldalról közelíti meg az alapjogokat. Ezeket a következők szerint összegezhetjük:

Az alapjogok formai kritériumának tekinthető:
• az állam és az egyén viszonyait szabályozzák;
• az alkotmányon alapulnak, vagyis amelyeket maga az alkotmány vagy az állam által 

elismert nemzetközi szerződés tartalmaz, illetve amelyeket az alkotmánybíróság 
ezekből a forrásokból levezet;

• érvényesülésüket megfelelő jogvédelmi rendszer – így bíróság, alkotmánybí-
róság – garantálja, jogi úton érvényesíthetők, bírói úton kikényszeríthetők;

• legáldefiníció: amely által pontosan meg lehet határozni a tartalmukat, és ehhez 
képest az állam kötelességét (beavatkozását vagy tartózkodását).

A definíciók egy része tartalmilag is megpróbálja meghatározni az alapjogok fogalmát.
• fundamentalitás: az adott időszakban, az adott közösség meghatározott kapcsola-

taiban a leglényegesebb, az emberi lét és méltóság szempontjából a legfontosabb 
értékek és érdekek fejeződjenek ki általuk, az állam és az egyén alapvető, legfonto-
sabb és leginkább meghatározó viszonyait szabályozzák, az adott korban és az adott 
országban a legfontosabbnak tekinthető jogok.

• univerzalitás: általános elismertség;
• részben az állam hatalma elé állítanak korlátokat az egyén szabadságának, au-

tonómiájának védelme érdekében, részben bizonyos állami szolgáltatások iránti 
igényeket alapoznak meg;

• erkölcsi jogosultságok (emberi jogok).

Ezek közül a kritériumok közül talán a legnagyobb vita a szociális jogok univerzalitása 
körül zajlik a jogirodalomban. A vita lényege abban foglalható össze, hogy a szociális 
jogok minden embert megilletnek-e, vagy csak az emberek egy részét, például az állam-
polgárokat. Egyes szakirodalmi álláspontok szerint ez az érvelés kettős mércét alkalmaz: 
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az első  generációs jogok esetében absztrakt jogviszonyt néz, míg a szociális jogok esetében 
a konkrét, realizált jogviszonyból szűri le a következtetéseit, vagyis „nézőpontot csúsztat”. 
A magam részéről ehhez a diskurzushoz az „alapjogi jogképesség – alapjogi cselekvő-
képesség” distinkciót tettem hozzá.

A szociális jogok fogalma tehát sem empirikus, sem normatív értelemben nem tekinthető 
ellentmondásmentesnek. Az alkotmányos jogként történő elismerésük mellett olyan továb-
bi kérdések is felmerülnek, hogy mennyiben kényszeríthetők ki az egyes alkotmányokban 
deklarált szociális jogok, illetve mennyiben egyenrangúak az alapvető szabadságjogokkal, 
egyebek mellett az erőforráskorlátok eltérő jelentősége miatt. Egyes jogirodalmi irányzatok 
szerint ugyanis a szociális jogok és az alapvető szabadságjogok között alapvető konfliktus áll 
fenn, a szociális jogok elterjedése pedig akár alá is áshatja az alapvető szabadságjogokban 
megtestesülő értékeket.

A szociális jogok kikényszeríthetősége kapcsán számomra úgy tűnik, mintha össze-
mosódnának e jogok bírói úton történő érvényesíthetőségével és végrehajthatóságával kap-
csolatos érvek. Az első esetben arról van szó, hogy az egyén egyáltalán jogosult-e az igényét 
bírósági úton érvényesíteni, a második esetben pedig arról, hogy ha ezt az igényét a bíróság 
jogerős ítéletben megállapította, akkor azt végre lehet-e hajtani valakin (mondjuk tipiku-
san az államon.) A bírói úton történő érvényesíthetőség csak részben függ az anyagi jogi 
szabályoktól, legalább annyira függ az eljárásjogi szabályoktól is. Hiába fogalmazzák meg 
a szociális jogokat alapjogként az alkotmányban, ha például a szociális jogi rendelkezésekre 
az egyén nem alapozhat alkotmányjogi panaszt.2649

Álláspontom szerint a szociális jogok bírói úton történő kikényszeríthetősége a meg-
felelő anyagi és eljárásjogi garanciákkal igenis biztosítható az állam mint végső helytállásra 
kötelezett révén. Ellenkező esetben ugyanis a következő lépésként az is felmerülhet, hogy 
a strasbourgi bíróság is feleslegesen ítél meg kártalanítást egy-egy egyezményben bizto-
sított emberi jog megsértése miatt akkor, ha az államnak nincs erre költségvetési fedezete. 
Ezért önmagában azt nem tartom elegendő érvnek, hogy egy jogot azért ne szabályozzunk 
alapjogként, mert bírói úton úgyis kikényszeríthetetlen. Az más kérdés, hogy ha a kikény-
szeríthetőség nehézkes, az egy idő után az adott jogot puszta „papírjoggá” silányítja, ezért 
célszerű, ha a jogalkotó ilyenkor a jogi szabályokat a tényleges lehetőségekhez igazítja.

A szociális jogokkal kapcsolatban a magyar jogirodalomban és a magyar Alkotmány-
bíróság eddigi gyakorlatában2650 viszonylag általánosan elfogadottnak tűnik az a tétel, hogy 
a szociális jogok alapvetően az állam gazdasági teljesítőképességétől függenek. Ez a kérdés 
úgy is megfogalmazható, hogy az állam, illetve a társadalom gazdasági alapja meghiúsíthat-
ja-e az állam szociális funkciójának – a másik oldalról – alapjogként való meghatározását.2651

Meglátásom szerint viszont azzal, hogy az Alkotmánybíróság elfogadja, hogy a szo-
ciális jogok érvényesíthetősége a nemzetgazdaság teherbíró képességétől, a költségvetés 
aktuális állapotától függhet, ezzel az egészet relativizálja/relativizálta. A „gazdasági viszo-
nyok kedvezőtlen alakulása”, valamint az „az ország teherbíró képessége” olyan „politikai 

2649 Így például Spanyolországban az oktatási jogokon kívül nem lehet alkotmányjogi panaszt (recurso de  amparo) 
alapítani szociális jogokra. Lásd Kilpatrick – De Witte 2014b, 5.

2650 Lásd például 31/1990. (XII. 18.) AB határozat, 2093/B/1991. AB határozat, 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, 
26/1993. (IV. 29.) AB határozat.

2651 Sári 1997, 217.
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gumikategória”, amely már az 1990-es  évek elején megjelent a magyar Alkotmánybíróság 
gyakorlatában.

Az Alaptörvény N) cikkére (vagyis a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költ-
ségvetési gazdálkodás elve érvényesítésének kötelezettségére) történő hivatkozás a szociális 
jogok terén – meglátásom szerint – nem más, mint ennek a jogértelmezésnek az alkotmányi 
szinten történő megjelenése, igazolása. Azokban az országokban, ahol ilyen klauzula rög-
zítésére – például alkotmányozó többség hiányában – nem volt lehetőség, ott a gazdasági 
válságra történő hivatkozás is lényegében ugyanennek a kifogásnak (tudniillik a gazdaság 
teherbíró képességének) egy „új jogcímen” történő érvényesítése. A vizsgált eurózóna-
tagországok joggyakorlatából megállapítható, hogy a gazdasági válságot követően számos 
európai országban megjelent a szociális jogok védelmi szintjének csökkenése, szerzett jogok 
megvonása, ez tehát nem csak magyar sajátosság.

Álláspontom szerint ugyanakkor egy (alap)jog érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége 
nem függhet(ne) a költségvetés állapotától, mert az teljesen relativizálja az alapjogokat. Ezeket 
a szempontokat elsődlegesen a fiskális és politikai szempontokra figyelő szervek ítélhetik 
meg, ezáltal viszont e jogok érvényesülése potenciálisan kiesik az alkotmányi garanciák 
köréből. A minimális szociális jogok biztosítását tehát (alkotmány)jogi garanciákkal kell kö-
rülbástyázni, az nem lehet kizárólag a költségvetési és újraelosztási politikának a függvénye.

Ha elfogadnánk azt a megállapítást, hogy a költségvetési kérdésekkel érintett területeken 
az alapjogok érvényesíthetősége relatívvá válhat, akkor ilyen értelemben nem is beszélhetnénk 
emberi jogokról, hiszen az emberi jogok közül szinte valamennyi költségvetés-érzékeny.

Ebben az esetben helytállónak tartom azt az érvelést, hogy az első és másodgenerációs 
jogok között nincs különbség a tekintetben, hogy költségesek: mindkét jogcsoport pénzbe 
kerül (még ha a másodgenerációs jogok egyértelműen többe), de ha a szociális jogoknál 
kibúvási lehetőséget biztosítunk az államnak költségvetési okokból, akkor ezen az alapon 
az első generációs jogoknál is megjelenhetnek ezek az érvek. Ugyanakkor a költségek 
mértékében egyértelmű különbség mutatható ki a két generáció között: a második generá-
ciós jogok biztosítása lényegesen többe kerül az államoknak, amit mi sem bizonyít jobban, 
mint az a körülmény, hogy amíg az első generációs jogokat tartalmazó Polgári és politikai 
jogok nemzetközi egyezségokmányához annak idején szinte „önként és dalolva” csatla-
koztak a nyugat-európai országok, addig a jóval költségesebb második generációs jogokat 
tartalmazó Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányánál már 
„óvatosabbak” voltak. Ezért is rögzítették ezt a két jogcsoportot egy időben, de két külön-
böző nemzetközi egyezményben.

Az alapjogok definícióival kapcsolatos további probléma, hogy azok egy része csak 
a szabadságjogokra illeszthető rá, hogy tudniillik az alapjogok az állam hatalma elé állíta-
nak korlátokat az egyén szabadságának, autonómiájának védelme érdekében, az államnak 
az egyén cselekvési szabadságába való behatolásával szemben. Láthattuk, hogy egyes szerzők 
éppen az alapjogoknak ebből a szűkített definíciójából kiindulva utasították el határozottan 
a szociális jogok alapjogi minőségét.

Ugyanakkor egyes alapjogi meghatározások már cizelláltabbak, és – az iméntiek mel-
lett – utalnak arra is, hogy az alapjogok azt a célt szolgálják, hogy az emberek szabadon 
vehessenek részt a társadalmi életben és a különböző politikai folyamatokban, ezért bizo-
nyos állami szolgáltatások iránti igényeket is megalapoznak.
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A formai kritériumok terén viszonylagos konszenzus övezi az alapjogok meghatáro-
zását. Az ismertetett alapjogi meghatározásokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
az alapjogokat elsődlegesen az állam és az egyén relációjában kell értelmezni. Ugyanakkor 
az már megint vita tárgyát képez(het)i, hogy az alapjogok hogyan érvényesülnek a magán-
jogi jogviszonyokban.2652

Azt viszont egyértelműen megállapíthatjuk, hogy tartalmi szempontból már közel sincs 
olyan egységes, mindenki által elfogadott kritériumrendszer, amelynek alapján pontosan 
meg lehetne határozni, hogy mit tekinthetünk alapjognak, és mit nem, illetve ha egyes fel-
tételek kapcsán van is némi konszenzus, mint például az alapjogképző kritériumok terén 
(univerzalitás, fundamentalitás, legáldefiníció), ezek megítélése meglehetősen szubjektív, 
és különböző szerzők mást és mást értenek az egyes kritériumokon (lásd tipikusan az uni-
verzalitás különféle értelmezéseit).

Ha ugyanis lennének ilyen objektív tartalmi kritériumok az alapjogokra nézve, akkor 
nehezen lenne magyarázható, hogy miért vannak eltérések az egyes államok alkotmányai-
ban rögzített alapvető jogok között.2653 Ha léteznének olyan kritériumok, amelyek alapján 
objektíve meg lehetne állapítani egy jogról, hogy az alapvető jog-e, vagy sem, akkor nem 
lennének eltérések az egyes államok alkotmányainak alapjogi katalógusaiban.

Végső soron tehát olyan tartalmi kritériumrendszert nehéz elfogadni, amelyet minden 
állam alkotmánya elfogad. Ezért az alapjogok esetében szükségszerűen ragaszkodnunk 
kell a formai meghatározáshoz, vagyis hogy azt tekintjük alapjognak, amit az adott állam 
az alkotmányában ilyenként megjelenít, alapjogként nevesít.

A szociális jogok alkotmányban történő rögzítésének hiánya azonban még önmagában 
nem jelenti az állam szociális programok iránti alkotmányos elköteleződésének hiányát.

Ami a nemzetközi tapasztalatokat illeti, nyilvánvaló, hogy nem ott a legmagasabb 
az életszínvonal, ahol a gazdasági, szociális és kulturális jogok az alkotmányban szerepel-
nek: a német alaptörvényben ugyanis nincsenek benne, viszont belefoglalták ezeket a görög 
alkotmányba.2654 A kiindulópont, hogy nem következik a jóléti politika támogatásából a szo-
ciális jogok alkotmányi szintre emelésének pártolása, a kettő non sequitur.2655

Egyes jogtudósok állítása szerint kifejezetten fordított viszony áll fenn a szociális jogok 
alkotmánybeli rögzítése és a jóléti biztonsági háló megléte között.2656 A közép-kelet-európai 
országok alkotmányai kapcsán egyes jogirodalmi álláspontok azt a következtetést is levon-
ják, hogy számos alkotmány ígérete – akár államcélként, akár szociális jogként – fordított 

2652 Lásd erről 8/2014. (III. 20.) AB határozat, Indokolás [56].
2653 Lásd például a spanyol alkotmányt, amely kifejezetten szól a lakhatáshoz való jogról, amelyről más alkot-

mányok általában nem szólnak. (A spanyol alkotmány 47. cikke szerint: „Minden spanyolnak joga van arra, 
hogy megfelelő lakással rendelkezzen.”) A portugál alkotmány pedig a sportoláshoz való jogot nevesíti külön 
az alkotmányában, amelyet más alkotmányok általában szintén nem tartalmaznak (A portugál alkotmány 
79. cikkének 1. bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van a testneveléshez és a sporthoz.”)

2654 Kardos 1996, 24. Kardos szerint az inklúzió mindenütt alapvetően ideológiai értékek (kereszténydemokrata, 
kommunista, szociáldemokrata, baloldali liberális) mentén, illetve azok együttes hatására történt. Ez utóbbi 
eszmeáramlat esetében jól látható az elmozdulás az eredeti felfogástól a – lehetőleg így is minimális – állami 
intervenció elfogadása felé.

2655 Sadurski 2002, 10.
2656 Sadurski 2002, 10.
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arányban növekszik azzal, hogy az adott ország mennyire képes és kész a jóléti államot 
megteremteni.2657

A gyakorlat tehát a világban azt mutatja, hogy nincs szoros összefüggés aközött, hogy 
mennyire nagyvonalú egy alkotmány szociális jogi katalógusa, és aközött, hogy mennyire 
bőkezű az adott ország szociálpolitikája.2658

Az egyes országok esettanulmányai alátámasztották, hogy nincs érdemi korreláció 
az alkotmányok szociális jogi katalógusainak „nagyvonalúsága” és az ország objektív 
körülményei között. A szociális jogok alkotmányjogiasításának nincs mindig közvetlen 
kihatása a kormányzat aktuális jóléti politikájára, vagyis nincs közvetlen összefüggés 
az alkotmányos szociális jogok és a jóléti rendszer minősége között. A szociális jogok al-
kotmányban garantált jogként elsősorban ott jelennek meg, ahol azt ténylegesen szükséges 
alkotmányi szinten védeni, biztosítani, ezek alkotmányba foglalásának hiánya viszont nem 
feltétlenül jelzi a szociális ellátórendszer alacsony színvonalát. Nagyon leegyszerűsítve 
ez annak a közhelyszerű tételnek az igazolása, hogy önmagában jogszabályokkal (ideértve 
az alkotmányokat is) nem lehet jólétet produkálni, ehhez szükséges a gazdasági fejlődés, 
a megfelelő költségvetési politika stb. is. A gazdaság fejlettsége pedig nem csupán jogi (al-
kotmányi) deklarációk függvénye.

Ugyanakkor a másik oldalról megvizsgálva a kérdést: a szociális jogok alkotmányi 
szintre emelése nélkül az állami szervek teljes diszkréciót élveznének a polgárok szociális 
jogosultságainak csökkentése vagy megszüntetése terén.

A szociális jogok alkotmányi szintre emelésétől, illetve a szabályozás milyenségétől 
függ ugyanis, hogy hol húzódik a határ a gazdaságpolitikai döntés és az alkotmányossági 
döntés között. Ha a megélhetéshez szükséges ellátás biztosítása közvetlenül az alkotmányból 
(az emberi méltóságból) következik, akkor az onnantól kezdve nem gazdaságpolitikai döntés, 
hogy a megélhetéshez szükséges ellátást biztosítja-e a polgárának, hanem alapjogi kérdés.

A szociális jogok alapjogi minőségének megítélése kapcsán mind a hazai, mind a nem-
zetközi szakirodalomban eltérő nézőpontok láttak napvilágot, ideértve a szociális jogok 
alkotmányos szabályozásának szükségességét, alapjogi státuszának értelmezését, illetve 
kívánatos irányának meghatározását illetően.2659

Amennyiben a második generációs jogokat összefoglalóan szociális jogoknak ne-
vezzük, úgy ezek egy részének – a szabadságjogoknak – az alapjogi jellege megkérdő-
jelezhetetlen. Ugyanakkor a szolgáltatási „jogok” alapjogi jellege már valóban vitatható, 
noha ezek között is találhatóak olyan jogok, amelyeknek mindkét oldala – szabadságjogi 
és szolgáltatási – megtalálható: például a vízhez vagy az élelemhez való jognál, itt ugyanis 
az államnak a pozitív tevőleges magatartás tanúsítása mellett van egy tartózkodási kötele-
zettsége is ezek hozzáférhetőségével összefüggésben, hogy tudniillik nem lehet korlátozni 
az egyének hozzáférését az élelemhez, vízhez, vagyis a szolgáltatási típusú alapjogoknál is 
megtalálható egyfajta negatív szabadságjogi megközelítés. A gazdasági, szociális és kul-
turális jogok természete tehát kettős.

A szociális jogok elleni tartalmi kifogások egyike éppen az, hogy ezek a jogok egye-
nesen ellentétesek az alkotmány azon normáival, amelyek a szabadságjogokat védik, vagy 

2657 Preuss 1995, 95, 103.; lásd még Elster 1996, 347., idézi Sadurski 2002, 10., 37. lj.
2658 Sadurski 2002, 10.
2659 Juhász 2009a, 2581.
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legalábbis ütköznek ezekkel.2660 A szociális jogokat tagadó felfogásnak ez az irányzata 
a klasszikus szabadságjogok védelméből indul ki. Az ezzel szemben álló – a szociális jogok 
fontosságát – hangoztató szemlélet viszont épp a klasszikus szabadságjogok érvényesülése 
oldaláról világítja meg a kérdést,2661 mondván: „a rászoruló ember nem szabad ember”, ami 
arra utal, hogy a gazdasági és szociális jogok összefonódtak a polgári és politikai jogokkal. 
Ez részben azzal magyarázható, hogy a valódi képviseleti demokrácia feltételezi a polgárok 
széles körű részvételét, illetve toleranciáját és kompromisszumkészségét.2662 Egyes jogirodal-
mi álláspontok szerint a szociális jogok az ember polgárrá válásának ugyanolyan jelentős 
tényezői, mint a klasszikus alapjogok.2663

Álláspontom szerint persze nézőpont kérdése, hogy a szociális jogok korlátozzák-e, 
vagy éppenséggel megteremtik-e a szabadságjogok gyakorlását. A tulajdonnal rendelke-
zők (vagyonosok) inkább az előbbi, a rászorultak viszont ez utóbbi álláspontot képviselik. 
A kiinduló alap tehát mindkét esetben a tulajdon egyéni cselekvési autonómiát garantáló 
funkciója: akitől azt elveszik, az az egyéni cselekvési szabadságának korlátozását látja eb-
ben, aki viszont nem rendelkezik megfelelő tulajdonnal, annak épp a cselekvési autonómiát 
biztosító tulajdon állam általi biztosítása jelenti a szabadságjogainak gyakorlási lehetőségét.

Az eltérő felfogások kapcsán nemcsak jogkérdésekről van szó, hanem tágabban, a tár-
sadalomról, az államról alkotott elképzeléseinken át az embertársainkkal kapcsolatos kö-
telezettségeinkről alkotott felfogásbeli különbségekről is.2664 A szociális jogok alkotmányba 
foglalását illető érvek és ellenérvek mellett – pontosabban azon túl – egyfajta értékválasz-
tásról van szó: arról, hogy elfogadjuk-e a szociális jogok „üzenetét”, nevezetesen azt, hogy 
az egyénnek, az állampolgárnak kötelességei (is) vannak a közösséggel, az állammal szem-
ben. Ez tehát alapvetően egy értékvita, ideológiai vita, amelyre sosem lehet egyértelműen 
jó választ adni, igazságot szolgáltatni. A szakirodalomban is elfogadottnak látszik, hogy 
a szociális jogok alkotmányba foglalásának szükségességéről folytatandó viták elsősorban 
nem jogi, hanem politikai jellegűek, a különböző alternatívák közti választás elsősorban 
politikai elhatározás függvénye, és az erre irányuló társadalomfilozófiáknak, ideológiák-
nak, értékválasztásnak inkább az alkotmányozási folyamatban, és nem az alkotmányban 
van (lenne) a helyük.

A következő fontos kérdés, hogy a gazdasági és szociális jogok elhelyezése az alkot-
mányban elvileg összeegyeztethető-e a szabad, demokratikus, piacorientált civil társada-
lom kialakításával.2665 Ezzel kapcsolatban azonban felvethető, hogy az alkotmány a szociális 
jogokon kívül is számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek beavatkozást jelentenek 
a szabadpiaci működésbe, ezek létjogosultságát azonban – önmagában emiatt – mégsem 
szokták megkérdőjelezni.

A szociális jogok körüli vita alapját lényegében az a kérdés adja, hogy a tulajdon 
társadalmi kötöttsége mennyiben fejeződhet ki állami beavatkozás útján, és mennyiben 
a tulajdonosok önkéntes szociális gondoskodása útján.

2660 Kiss Gy. 2010, 100.
2661 Balogh 2006, 28.
2662 Schwartz 1998, 8.
2663 Sári 1997, 217.
2664 Balogh 2006, 25.
2665 Schwartz 1998, 5.
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Saját álláspontom ezzel összefüggésben az, hogy ha erkölcsileg és szociológiailag nem is,2666 
de szigorúan (alkotmány)jogi szempontból nyilvánvalóan nem helytálló, hogy a szegényjogok 
mások tulajdonjogainak korlátozása révén érvényesülnek, vagyis hogy az állam szociális 
kötelezettségei – az állam újraelosztó funkciója révén – végső soron az adófizetők kötele-
zettségeiként értelmezhetők. Ez ugyanis jogi értelemben két, teljesen különálló jogviszony: 
a polgárnak – a közteherviselési kötelezettség mint alkotmányos kötelezettség alapján – akkor 
is kell(ene) adóznia, ha egy adott pillanatban – és a példa szándékosan fiktív – történetesen 
egyetlen rászoruló sem lenne az országban, és fordítva: ha egy adott időszakban egyetlen 
fillér sem folyna be az államkasszába adózás révén, az államnak akkor is kötelessége (len-
ne) a szociálisan rászorultak támogatása, az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása.

Összegezve tehát: számos érv sorakoztatható fel a szociális jogok alkotmányba fog-
lalása mellett és az ellen is.

A szociális jogokat tagadó felfogás szerint a szociális biztonság tekintetében az al-
kotmánynak semmiféle előírást nem kell tartalmaznia, hogy ezáltal a kormányzat teljesen 
szabadon dönthessen az ellátások mértékének és a hozzájutás feltételeinek megállapításá-
ról.2667 Egy másik felfogás szerint az alkotmány csupán az általános rendelkezések közt tesz 
említést az állam ellátási kötelezettségéről, de nem biztosít alapvető – és ezért számon-
kérhető –  jogot a szociális biztonságra.2668 Végül vannak, akik úgy vélik, hogy a szociális 
biztonságra való jog alkotmányos alapjogkénti rögzítésével alanyi jogot kell létesíteni 
az ellátások igénybevételére.2669

Juhász rámutat arra, hogy a szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabá-
lyozásának irányáról szóló vitákban a legnagyobb nézetkülönbségek az egyes alternatívák 
közti választás várható társadalmi következményeivel kapcsolatosak.2670

A külföldi alkotmányok szociális jogokkal kapcsolatos szabályozási modelljeit meg-
vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom szabályozási irány megtalálható az egyes orszá-
gok alkotmányaiban. Ugyanakkor csak kivételesen vagy inkább „tévedésből” találkozunk 
olyan meghatározásukkal, amely felvillantaná tényleges alapjogként való értelmezésük 
lehetőségét; amennyiben ez mégis így történik, akkor az alkotmány értelmezésére jogosult 
szervek akadályozhatják alanyi alapjogként való elismerésüket (lásd például Magyarországon 
az Alkotmánybíróság 1990–2011 között).2671 Nincs azonban egyetlen olyan alkotmány sem, 
amely a szociális jogok lényegét, a javakból való részesedés garantált mértékét (mennyi-
ségét) meghatározná.2672

A szakirodalomban ugyancsak gyakran előkerül az első és másodgenerációs jogok el-
határolási szempontjai kapcsán a pozitív-negatív jogok szerinti elhatárolás. A  jogirodalomban 

2666 Abban nyilvánvalóan van elvi igazság, hogy végső soron a vagyonosok, dolgozók stb. (tehát tulajdonképpen 
az adózók) fizetik a nem dolgozók ellátásait. (Kicsit sarkítva: a munkabéremből levont járulékok révén tulaj-
donképpen „én fizetem a nagyapám nyugdíját”.) Ez azonban része a társadalmi szolidaritásnak és a kockázat-
közösségnek, hiszen van olyan, aki egy egész életen keresztül fizeti az egészségbiztosítási járulékot, és sosem 
lesz beteg, és van olyan, aki sose fizetett járulékot, de egész életében az állami egészségügyi ellátórendszer 
finanszírozta az orvosi ellátását.

2667 Juhász 1996, 30.
2668 Juhász 1996, 30–31.
2669 Juhász 1996, 31.
2670 Juhász 1996, 31.
2671 Juhász 2015b, 3.
2672 Takács 2011, 79.
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megjelenő érvekhez és ellenérvekhez a magam részéről a következőket tettem hozzá. A po-
zitív-negatív jogok szerinti különbségtétel az államtól megkövetelt magatartás tekintetében 
álláspontom szerint helytálló és indokolt, azonban ez hangsúlyozottan a szabadságjogok 
(polgári és politikai jogok) és a szociális jogok közti elhatárolásra alkalmazható minden 
kétséget kizáróan. Úgy általában véve az első és második generációs jogok közti különbség-
tételre ez a megkülönböztetés már nem alkalmazható minden aggály nélkül, mivel itt már 
felmerül az az elvi kérdés, hogy az alapjogok egyes generációit a kialakulásuk sorrendje 
vagy jellegük alapján határoljuk el egymástól. Jó példa a jelleg alapján történő besorolásra 
a lakhatáshoz vagy az élelemhez való jog, amelyek időben nem a szociális jogok többségével 
együtt, a 19. század végén – 20. század elején jelentek meg, hanem csak később, a 20. század 
második felében, mégis tipikus szociális jogoknak tekintjük, hiszen az egyén legelemibb 
létszükségleteinek biztosítását szolgálják.

Egyes nézőpontok szerint az alapjogok „generációi” vagy „nemzedéke” kifejezés nem 
is szerencsés, mert az egyes nemzedékek egymást követik, felváltják, az alapjogok esetében 
viszont egymás mellett, párhuzamosan élnek (a később, a 19. század második felében meg-
fogalmazott, majd a 20. században alkotmányos és nemzetközi védelmet nyert gazdasági, 
szociális jogok semmiképpen sem váltják fel a polgári és politikai jogokat).2673 Ugyanakkor 
meglátásom szerint a generációk is élhetnek egymás mellett párhuzamosan (lásd például 
egy „többgenerációs” házat).

Mások az elhatárolási szempontok tehát akkor, ha az alapjogok egyes generációit 
csak a keletkezési idejük alapján határoljuk el egymástól, és az egyes generációkat időben 
behatároltnak (lezártnak) tekintjük, és más a helyzet, ha az egyes generációkat nem tekint-
jük lezártnak. Az első esetben ugyanis az olyan jogok, mint az információszabadság vagy 
az egészségügyi önrendelkezés joga kialakulásuk idejét alapul véve a harmadik generációs 
jogok körébe tartoznak, ugyanakkor jellegüket tekintve közelebb állnak a szabadságjo-
gokhoz. A kérdés tehát az, hogy elfogadjuk-e azt, hogy az egyes generációk önmagukban 
is képesek továbbfejlődni, és a 20–21. század kihívásaira reagálva új szabadságjogok is 
megjelenhetnek, mint új első generációs jogok, vagy az idő előrehaladtával ezeket az újabb, 
harmadik (és majd egy idő után negyedik, ötödik) generációs jogok körébe soroljuk. Csak en-
nek az előkérdésnek a megválaszolása után dönthető el, hogy a szociális szabadságjogokat 
egyáltalán a második generációs jogok közé kell-e sorolni, vagy az első generációs jogok 
továbbfejlődésének – úgy is fogalmazhatnánk, hogy evolúciójának – termékeként kell te-
kintenünk rájuk.

Az alapjogok generációinak jellegük szerinti elhatárolása ezek alapján leszűkíti a má-
sodik generációs szociális jogok körét, kivéve belőle például az inkább szabadságjogi jellegű 
sztrájkjogot vagy a szakszervezeti szabadságot, vagyis a szociális „szabadságjogokat”, 
és leszűkítve azt a szolgáltatási típusú jogokra.

A pozitív és negatív jogok szerinti különbségtételt még egy másik szempont alapján 
is cizelláltam. Azok, akik a polgári-politikai és a szociális jogok közötti különbségtételt 
ezen az alapon cáfolják, alapvetően arra hivatkoznak, hogy az államok a polgári és politi-
kai jogok biztosítása terén is rendelkeznek pozitív kötelezettségekkel a jogvédelem terén, 
az államnak pozitív jogalkotási és jogalkalmazási intézkedéseket kell tennie e jogok érvé-
nyesüléséért, és a bírósági szervezet működtetésére vagy egy tüntetés rendőri biztosítására 

2673 Kardos 2003e, 25.
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vonatkozó állami kötelezettség is az állam tevőleges magatartásának kötelezettségét jelenti, 
ugyanakkor egyes szociális jogok (mint a szakszervezet-alakításhoz való jog) biztosítása is 
igényelheti az állam be nem avatkozását.

Ez utóbbi kitétel teljesen elfogadható abban az esetben, ha a szociális jogokat tágabban, 
kialakulásuk idejét tekintve határoljuk el az alapjogok többi generációjától, hiszen ez esetben 
a szociális szabadságjogokat is ebbe a körbe vonva valóban az államnak egyfajta passzív, 
tartózkodó magatartást kell tanúsítania, az államnak az egyén cselekvési szabadságába való 
behatolása elleni közjogi-alkotmányjogi igény az államot tartózkodásra kötelezi. Ha azon-
ban a szociális jogokat csak a szolgáltatási jogokra (így különösen a szociális biztonsághoz 
való jogra) korlátozzuk, akkor már – Vörös Imre alkotmánybíró szavait idézve – az egyén 
javára az államot tevésre, pozitív cselekvésre kötelező igényt megfogalmazó alapjogi vi-
szonyban az állam éppen az egyén magánszférájába való behatolásra egyenesen köteles, 
hiszen kötelezettségének lényege éppen ez, vagyis ebben az esetben államfogalmilag nem 
hatolhat be alapjog-korlátozás címén az egyén cselekvési szabadságába, mivel már eleve 
fogalmilag benne van, az állam behatolása révén történő korlátozása így elvileg és fogal-
milag kizárt, gyakorlatilag pedig értelmezhetetlen.2674 A már egyszer biztosított szociális 
ellátások csökkentésének vagy megszüntetésének korlátozása kapcsán pedig megfigyelhető, 
hogy mind a magyar Alkotmánybíróság, mind az Emberi Jogok Európai Bíróság azt nem 
a szociális jogok (szociális biztonsághoz való jog) korlátozásaként fogta fel, hanem a tu-
lajdonhoz való jog mint klasszikus, első generációs szabadságjog korlátozásaként vagy 
olyan jogok megsértéseként, mint a jogegyenlőség, jogbiztonság, szerzett jogok védelme 
vagy – a megélhetési minimum kapcsán – az emberi méltóság.

A szociális jogok így kétféleképpen élvezhetnek alapjogi védelmet: saját értékükön,2675 
illetve járulékosan, más alapjogok vagy alkotmányos alapelvek védelmével összefüggés-
ben.2676 Ez utóbbiakat a szakirodalom szatellitjogoknak nevezi, én azonban ezeket a szociális 
jogok mögötti szubszidiárius vagy kisegítő jogoknak nevezném inkább, amelyeket akkor 
hívhatnak fel az egyes alkotmánybíróságok, ha az adott helyzetre semmilyen konkrét, al-
kotmányban nevesített szociális jog nem alkalmazható. Ilyen szubszidiárius vagy kisegítő 
jogok a tulajdonhoz való jog, a jogbiztonság vagy jogegyenlőség, ha ugyanis a(z alkotmány)
bíróság alkotmányos védelmet kíván biztosítani egy szociális jogosultságnak, de az nem 
illeszthető be az alkotmányban expressis verbis megjelenő szociális jogok körébe, akkor 

2674 Vörös Imre alkotmánybíró 56/1995. (IX. 15.) AB határozathoz írt párhuzamos indokolása. ABH 1995, 260, 
287. A határozatról bővebben lásd Homicskó 2010, 17–18.

2675 Juhász Gábor az alkotmánybírósági gyakorlat alapján megállapítja, hogy alapjogi védelemmel saját értékükön 
az Alkotmány egyes munkajogi tárgyú rendelkezései bírtak, így például a munka és a foglalkozás szabad 
megválasztásához való jog (beleértve a kényszermunka tilalmát is), a pihenéshez, szabadidőhöz és rendszeres 
fizetett szabadsághoz való jog vagy az érdekvédelmi szervezet alapítását és ahhoz való csatlakozást lehetővé 
tevő jog. Juhász 2009b, 314–315.

2676 Juhász Gábor szerint az Alkotmány kifejezetten részesedési jogokat meghirdető rendelkezései – a lehető 
legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog és a szociális biztonsághoz való jog – saját értékükön nem, 
csak alapjogvédelmi analógiák alkalmazásával, illetve alkotmányos alapelvek segítségül hívásával, járulé-
kos módon részesülnek alapjogszerű védelemben. E körben kiemelt jelentősége van a társadalombiztosítási 
jogosultságok tulajdonjogszerű védelmének; a társadalombiztosítás körén kívül eső ellátások tekintetében 
pedig a bizalomvédelemnek és a szerzett jogok védelmének. A járulékos védelem mindegyik megoldás esetén 
relatív jellegű. Juhász 2009b, 314–315.
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ilyen esetben szubszidiárius jogokként felhívhatja ezeket a jogokat az egyén szociális jo-
gainak védelme érdekében.

Ezek a jogok azonban önmagukban nem helyettesítik a szociális jogok – köztük a szo-
ciális biztonsághoz való jog – alkotmányi szinten történő rögzítését az intézményfenntartási 
kötelezettség miatt. Tehát még ha alanyi jogok ezekből nem is keletkeznek, és az intézmény 
kialakításában nagy szabadsága van az államnak, de legalább az intézményfenntartási kö-
telezettség alkotmányi szinten rögzítve lesz. A szociális biztonsághoz való jog alkotmányi 
védelme terén tehát indokolt megkülönböztetni a szociális biztonság védelmét, valamint 
a szociális jogok védelmi tevékenységének irányítását és szervezését mint állami funkciót.

A szabadságjogok és a szociális jogok közti, az állam tevékenységének jellege szerin-
ti különbségtétel alapját továbbá a jogi, intézményi (szervezeti) garanciák kontra anyagi 
garanciák biztosítása alapján történő elhatárolásban látom.

A pozitív és negatív jogok közti elhatároláshoz képest pontosabbnak tartom azt 
a megkülönböztetést, miszerint a szociális jogokat a – szabadságjogok érvényesüléséhez 
is szükséges – jogi és intézményi garanciák biztosítása mellett (azon túl) anyagi garanci-
ákkal is „körbe kell bástyázni”. Az anyagi garanciák esetében tehát nem önmagában arról 
van szó, hogy az adott (szociális) jog érvényesülése a jogvédő szervek (például a bíróságok) 
fenntartása miatt az államnak pénzébe kerül, hanem arról, hogy a szociális jogok esetében 
ezeknek a jogi és intézményi garanciáknak a fenntartásán túl további anyagi erőforrásokat 
is rendelkezésre kell bocsátani.

Ennél még szigorúbb anyagi garanciát – és egy határozottabb elhatárolási szempon-
tot – jelentene a szociális ellátások értékállóságának a követelménye.

2. A hazai és külföldi jog- és alkotmánytörténeti 
fejlődésből levonható következtetések

A szociális jogok jogtörténeti fejlődésének bemutatása alapján a következőket láthattuk. 
A ma széles körben használatos kategorizálás szerint a szociális jogok az alapjogok máso-
dik generációját alkotják.2677 Az alkotmányfejlődés során később fogalmazódott meg az az 
igény, hogy bizonyos szociális jogokat alapvető jogként kell elismerni, mint az alapjogok 
első generációját alkotó szabadságjogok esetében, a szociális alapjogoknak pedig léteznek 
olyan tartalmi, szerkezeti és érvényesülési sajátosságaik, amelyek miatt észszerű és indokolt 
is külön csoportként való kezelésük.2678

Egyes államok már a 20. század elején fontosnak tartották, hogy minél magasabb 
színvonalon gondoskodjanak állampolgáraikról, és ezen kötelezettséget jogi garanciákkal 
is biztosítsák.2679 Így születtek meg a különböző szociális alkotmányok, mint például az eu-
rópai kontinens első szociális alkotmánya, Németország 1919. évi, úgynevezett weimari 
alkotmánya is.2680 Azonban meg kell jegyezni, hogy a szociális alkotmányozás a 20. század 
közepéig kivételes jelenségnek számított, és ahol erre mégis sor került, a szociális jogok 

2677 Takács 2003, 794.
2678 Takács 2003, 794.
2679 Farkas 2011, 80.
2680 Farkas 2011, 80.
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alkotmányban történő szabályozását kezdetben csupán az állam szociális cselekvésének 
programjaként rögzítették.2681

A második világháborút követően vált elterjedtebbé a szociális jogoknak az alkot-
mányban való szerepeltetése.2682

A hazai jogirodalmi források szerint Magyarországon a szociális jogok alkotmányos 
szabályozására első ízben az 1949-es  Alkotmány elfogadásával került sor,2683 ugyanakkor 
jogtörténeti/alkotmánytörténeti kutatásaim során fény derült arra, hogy már a Tanácsköz-
társaság úgynevezett végleges alkotmányában is felfedezhetünk szociális töltelű rendelke-
zéseket. Bármit is gondoljunk egyes politikai rezsimekről vagy a Tanácsköztársaság ezen 
jogforrásáról dogmatikai és egyéb szempontból, a szociális gondolat a magyar alkotmá-
nyosságba, illetve alkotmányos gondolkodásba nem 1949-ben  került be, ezért feltétlenül 
indokoltnak tartom ennek megemlítését. A szociális jogok alkotmányos szabályozásának 
jellemzőit az alkotmánymódosítások alapján a szakirodalom három csoportra bontja.2684 
Az Alkotmány 1949–1972 között hatályos szövege még együtt kezelte az egészség és meg-
élhetés védelmét, valamint nem hirdetett alanyi jogot az ellátásokra, így csupán az állam 
intézményfenntartási kötelezettségét rögzítette.2685 Az Alkotmány 1972. évi I. törvénnyel 
történő módosítása következtében a szociális és az egészségügyi ellátásra való jog már elkü-
lönülten jelent meg az Alkotmány 1972–1989 között hatályos szövegében.2686 Az Alkotmány 
58. §-a  a Magyar Népköztársaság állampolgárainak öregség, betegség és munkaképtelenség 
esetén biztosított anyagi ellátáshoz való jogot.2687 Azonban az anyagi ellátáshoz való jog 
érvényesüléséhez szükséges garanciális elemeket nem állapított meg az Alkotmány, így 
továbbra is csupán az állam intézményfenntartási kötelezettségéről beszélhettünk a társa-
dalombiztosítás és a szociális intézmények rendszere útján.2688

A szociális jogok alkotmányos szabályozását feldolgozó szakirodalmi források ez idáig 
nem utaltak – a jelen kutatás során feltárt – az 1983-ban  felállított Alkotmányjogi Tanács-
nak egy 1988-ban  született határozatára, amely alkotmányellenesnek nyilvánította az akkor 
hatályos társadalombiztosítási törvény végrehajtási rendeletének egy rendelkezését a tár-
sadalombiztosítási ellátásra jogosultság mint alapvető állampolgári jogra hivatkozással.

Az 1989-es  átfogó módosítás következtében a társadalmi berendezkedés fő elveit tár-
gyaló általános előírások között rögzítették, hogy a Magyar Köztársaság a rászorulókról 
kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodott.2689

A szociális és egészségügyi ellátásra való jog továbbra is elkülönülten jelent meg az Al-
kotmányban az alapvető jogokról és kötelezettségekről szóló részben.2690 Az Alkotmány 
módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvénnyel bevezetett alkotmányszöveg a szociális 
biztonsághoz való jogot a Magyar Köztársaság állampolgárainak biztosította, kijelölve 

2681 Takács 2003, 797–798., idézi Farkas 2011, 80.; 5. lj
2682 Farkas 2011, 80.
2683 Farkas 2011, 84.
2684 Lásd Farkas 2011, 84.
2685 Farkas 2011, 84.
2686 Farkas 2011, 84.
2687 Farkas 2011, 84.
2688 Farkas 2011, 84.
2689 Farkas 2011, 84.
2690 Farkas 2011, 84.
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azokat az intézményfajtákat – társadalombiztosítás és szociális intézmények –, amelyek 
keretei között e jog érvényesíthető volt.2691

A magyar Alkotmánybíróságnak az Alkotmány 70/E. §-ával kapcsolatban kialakított 
több mint két évtizedes gyakorlatát elemezve a következők állapíthatóak meg.

A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata nem volt egyértelmű a szociális biztonság 
értelmezésében.2692 A rendszerváltást követően – a megörökölt struktúra átalakításának 
nehézségét is figyelembe véve – az alkotmánybírák többsége úgy vélte, hogy a szociális 
biztonsághoz való alkotmányos jog csupán program az Alkotmányban, e jog csak a szélső 
esetekre ad felhatalmazást az Alkotmánybíróságnak beavatkozásra.2693

A régi Alkotmány alapján állandóan képviselt nézete volt az Alkotmánybíróságnak, 
hogy a 70/E. § „állami feladatot” fogalmaz meg,2694 az Alkotmány 70/E. §-a  lényegében 
csupán az állam feladatellátási kötelezettségét rögzíti.2695

Az Alkotmány szociális tárgyú rendelkezései több ponton a piacgazdasági körülmények 
közt alkalmazhatatlan megfogalmazásokat tartalmaztak, vagy tartalmukat az Alkotmány-
bíróság a szöveg nyelvtani értelmezésével ellentétes módon interpretálta.2696

A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. 
törvény (Bokros-csomag) kapcsán hozott 1995-ös  határozatában úgy foglalt állást, hogy 
az állam (a jogalkotó) ennek a feladatnak eleget tesz, „ha a szociális ellátás biztosítására 
megszervezi és működteti a társadalombiztosítás és a szociális támogatások rendszerét. Ezen 
belül a jogalkotó maga határozhatja meg, hogy milyen eszközökkel éri el társadalompoliti-
kai céljait.”2697 Ez az állam intézményfenntartási kötelezettségét jelentette, amelyet a 70/E. § 
(2) bekezdése csak általánosságban rögzített,2698 konkrét kialakítását azonban az Alkotmány-
bíróság nem tekintette alkotmányossági kérdésnek.2699

A szociális jogok megvalósulásához szükséges állami kötelezettségek kétirányúak: 
egyrészt létre kell hozni egy intézményrendszert, amely útján az alkotmányos jogok érvé-
nyesülhetnek (például társadalombiztosítás, egészségügyi, oktatási intézményrendszer), 
másrészt a törvényhozásnak meg kell határozni az intézményrendszer igénybevételével 
kapcsolatos jogosultságokat.2700 Az Alkotmány szociális jogokat szabályozó rendelkezései 
tehát – főszabályként – nem teremtettek alanyi jogosultságot; tartalmukat a törvényhozásnak 
kellett kitölteni az úgynevezett másodlagosan megadott alanyi jogok formájában.2701

2691 Farkas 2011, 84.
2692 Lásd a 24/1991. (V. 18.) AB végzést. Balogh-Békesi–Balogh 2013, 212.
2693 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 212–213.
2694 Klicsu 2012, 113.
2695 Lásd 28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 138., idézi Juhász 2009a, 2587.
2696 Juhász 2012a, 48.
2697 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 192., idézi Juhász 2009a, 2587., lásd még Klicsu 2012, 

113.; Kardos 1996, 27.
2698 Juhász 2009a, 2587.
2699 Klicsu 2012, 113.
2700 Balogh 2011, 308.
2701 Balogh 2006, 26.
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A gazdasági környezet változására reagálva a szociális ellátórendszer egyes ellátásai 
átalakíthatók vagy akár meg is szüntethetők, az ilyen kormányzati intézkedések önmagukban 
nem alkotmányellenesek.2702

A törvényhozásnak nagy szabadsága van az alanyi jogok megadásában, de a jogosult-
ságok átrendezésében, sőt csökkentésében, visszavételében is.2703

Alkotmányossági kérdéssé csak a beavatkozások mélysége (nem csökken-e az ellátások 
szintje egy bizonyos minimum alá), illetve az volt tehető, hogy a változtatás nem ütközött-e 
más, az Alkotmány által védett elvekbe vagy jogokba.2704

Ennek megfelelően a Bokros-csomag szociális megszorító intézkedései közül az AB 
nem a 70/E. § alapján nyilvánított néhányat alkotmányellenesnek, hanem azért, mert a kor-
mányzat nem biztosított megfelelő átmenetet a változásokhoz való igazodásra, életstratégiák 
újragondolására, s ezzel veszélybe került a jogbiztonság elve.2705

Általánosságban elmondható, hogy a szociális jogalkotás alkotmányos korlátainak dön-
tő részét az Alkotmánybíróság nem az Alkotmány 70/E. §-ából, hanem az Alkotmány más 
rendelkezéseiből vezette le.2706 A szociális jogok védelmében az Alkotmány 70/E. §-ának  
rendelkezéseinél sokkal hatásosabbnak bizonyultak az Alkotmány más rendelkezései, így 
a jogbiztonság vagy a tulajdonhoz való jog azáltal, hogy a 64/1993. (XII. 22.) AB határozat 
a tulajdonszerű védelmet kiterjesztette a járulékfizetési mozzanatot tartalmazó társadalom-
biztosítási ellátásokra.2707

Az Alkotmánybíróság ugyan többször megerősítette a szociális jogalkotás széles moz-
gásterét, de kiemelte, hogy az egyes változtatások alkotmányossága attól függ, hogy nem 
ütköznek-e más alkotmányos elvekbe és jogokba, így nem ellentétesek-e a jogbiztonság el-
vével, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával.2708 Az Alkotmánybíróság a jogállamisághoz 
tartozónak ítélte a szerzett jogok védelmét, de megállapította nem abszolút, kivételt nem 
ismerő szabály voltát.2709 A kivételes beavatkozás feltételeit esetenként kell elemezni, és hogy 
fennállnak-e a feltételek, azt az Alkotmánybíróságnak kell eldöntenie.2710

Tartalmi oldalról csak azt a követelményt támasztotta az Alkotmánybíróság, hogy 
az ellátás szintje nem süllyedhet egy bizonyos minimum alá, tehát olyan megélhetési mi-
nimumot kell az államnak biztosítania, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz való 
jog megvalósításához.2711

Az Alkotmányból tehát az Alkotmánybíróság értelmezése alapján nem következett több, 
mint a minimumok biztosítása, ha ugyanis az alkotmányértelmezés ezen túlment volna, 
és a törvényhozás által megadott alanyi jogosultságok védelmét bevonta volna a szociális 
jogok védelmi körébe (például gyes), vagy az alapjogi védelem kapcsán szociális jogokat 

2702 Juhász 2009a, 2587.
2703 Balogh 2006, 26.
2704 Így az Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy a változtatás nem állt-e ellentétben a jogbiztonság elvével, a hát-

rányos megkülönböztetés tilalmával vagy a tulajdon védelmével. Balogh 2005, 366., hivatkozik rá Juhász 
2009a, 2587.

2705 Juhász 2009a, 2587.
2706 Juhász 2012a, 46.
2707 Juhász 2012a, 45.
2708 Kardos 1996, 27.
2709 Kardos 1996, 27.
2710 Kardos 1996, 27.
2711 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 252., hivatkozik rá Klicsu 2012, 113.
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is nevesített volna (például lakhatáshoz való jog), akkor – adott esetben – a kormányzatot 
megoldhatatlan feladat elé állította volna.2712

A nyugdíjak indexálásával2713 kapcsolatos beadvány nyomán az AB egy további állami 
kötelezettséget is azonosított. Eszerint olyan nyugdíjemelési mechanizmust kell működtet-
ni, amely biztosítja, hogy a gazdaságban zajló folyamatok, a megélhetési költségek jelentős 
változásai ne veszélyeztessék a társadalombiztosítási nyugdíjak biztosítási jellegét.2714 A tes-
tület ugyanakkor nem tekintette alkotmányossági kérdésnek azt, hogy e követelménynek 
a jogalkotó miként (az inflációt vagy a béremelkedést alapul vevő indexálással) tesz eleget.2715

A szociális jogok terén az Alkotmánybíróság nem végzett olyan koherens értelmező 
tevékenységet, mint a többi alapjog esetében.2716 Szakirodalmi vélemények szerint a 2000-es  
évek alkotmánybírósági gyakorlata kísérletekből és visszalépésekből állt, és „nem egészen 
kiforrott elvek és meg nem gyökeresedett intézmények jellemzik”.2717 Az Alkotmánybíróság 
a szociális biztonság témájában megosztott volt és maradt.2718 A kisebbségben maradt bírák 
véleménye szerint viszont az Alkotmány szerint az állampolgároknak joguk volt a szociális 
biztonsághoz; a szociális biztonsághoz való Alkotmányban rögzített jog nem csupán prog-
ram; a megélhetéshez szükséges ellátás (a minimumok biztosításának kötelezettsége) nem 
azonos a szociális biztonság jogával; a szociális biztonság egyes vagyoni pozíciók (például 
a nyugdíjak értékállandósága) védelmét jelentette.2719 E kettősség az Alkotmány alapján tör-
ténő alkotmányértelmezésben mutatkozott meg.2720

Az esetjog alapos áttekintése alapján megállapítható, hogy a magyar Alkotmánybíróság 
a latin alkotmánybíróságokhoz (olasz, spanyol, portugál) hasonlóan különös súlyt fektetett 
az önkény kizárására, a jogbiztonság követelményeinek érvényesítésére, az adott szociális 
szolgáltatási jog védelmére.2721 Ez utóbbi értelmezésében nem szűkítette le a jogalkotás döntési 
szabadságát, nem zárta ki a nyújtott szolgáltatások csökkentését, amely azonban – legalábbis 
a szolgáltatás-ellenszolgáltatás elvére épülő juttatás esetében – nem lehet aránytalan, nem 
okozhat „felén túli” sérelmet.2722 Noha a magyar Alkotmánybíróság Alkotmányon alapuló 
gyakorlata védte a szerzett jogokat, nem zárta ki a szociális visszalépés lehetőségét.2723

Az Alaptörvény hatálybalépése előtti ítélkezési gyakorlatot összegezve az állapítható 
tehát meg, hogy miközben a testület a szociális biztonsághoz való jogra nem alapjogként, 
hanem puszta állami kötelezettségként tekintett, és a szociális jogalkotás alkotmányos kor-
látait az Alkotmány más rendelkezéseiből vezette le, határozatainak egy része nyitva hagyta 

2712 Balogh 2006, 26.
2713 A támogatások értékének megőrzése érdekében törvényben meghatározott kiszámítható és rendszeresen 

alkalmazott eljárás. Viszonyítási alapja lehet például az infláció mértéke, az átlagbérek változása. Lásd 
Frey–Gere–Juhász–Tamási–Tausz 2007.

2714 Juhász 2009a, 2587.
2715 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325, 342.; Juhász 2009a, 2587.
2716 Chronowski–Drinóczi–Petrétei–Tilk–Zeller 2006, 538.
2717 Balogh 2005, 367., idézi Chronowski–Drinóczi–Petrétei–Tilk–Zeller 2006, 538., 550., 10. lj.
2718 Chronowski–Drinóczi–Petrétei–Tilk–Zeller 2006, 538.
2719 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 213.
2720 Balogh-Békesi–Balogh 2013, 213.
2721 Kardos 1996, 28.
2722 Kardos 1996, 28.
2723 Kardos 1996, 28.
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a szemléletváltás lehetőségét.2724 Az ezzel kapcsolatos bizonytalanságot az Alaptörvény elfo-
gadása szüntette meg a szociális biztonságra vonatkozó alkotmányos szabályok átírásával.2725

3. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának 
összegzése az Alaptörvény hatálybalépését követően

Az Alaptörvény hatálybalépésével a szociális biztonság „jogként” való megfogalmazása 
a „szemétbe került”, ugyanakkor ez – ahogy láthattuk – ténylegesen soha nem is volt jog. 
Olyan álláspontot is hallottam egy alkotmányjogász kollégától, hogy a korábbi Alkotmány 
„nem volt őszinte” a polgáraihoz – szerintem viszont akkor már inkább az Alkotmány-
bíróság nem volt az –, így viszont a jogkereső közönség számára az Alaptörvény már egy 
egyértelműbb megfogalmazást tartalmaz. Az Alkotmánybíróság 90-es  évektől követett 
jogértelmezése az Alkotmány szövegét a valós lehetőségekhez igazította, az Alaptörvény 
pedig ehhez a gyakorlathoz igazította a normaszöveget.

Az Alaptörvény előtti több mint két évtizedes alkotmánybírósági gyakorlatban egyet-
len döntés sem volt, ami elvitte volna abba az irányba, hogy valódi alapjogként értelmezze 
a szociális biztonsághoz való jogot, még a tárgyban született különvélemények is csak azt 
mondták, hogy foglalkozni kellene a tartalmával. A magyar Alkotmánybíróság tehát nagyon 
„megtartóztatta” magát. Ennek okai talán abban keresendők, hogy attól tartott a testület, 
hogy majd forintra-fillérre meg kell(ett volna) állapítani, hogy kinek mennyi jár. Ez azon-
ban nyilván nem lett volna elvárás, ugyanakkor arányokat mondhatott volna, ha például 
aránytalanul kevés az ellátás összege. Egy alkotmánybíróságot működtető rendszerben nem 
az alkotmánybíróságnak kell megmondani, hogy mi a megfelelő mérték, csak azt, hogy mi 
az, ami nem megfelelő, és akkor majd az állam erre reagálhat (pontosabban reagálnia is kell).

A szociális biztonság meghatározásával összefüggésben egy további következtetés is 
levonható az Alkotmánybíróság több mint két évtizedes gyakorlatából. A szociális biztonság 
különböző meghatározásai közül a szociálpolitikával foglalkozók között teljesen elterjedt 
az abszolút és a relatív szociális biztonság közötti megkülönböztetés.

Az abszolút biztonság a létfenntartási küszöböt jelenti, a létbiztonság megteremtését, 
a megélhetés minimális feltételeinek garantálását. Ez nem más, mint a létminimumhoz való 
jog vagy megélhetési minimumhoz való jog, amely az emberi élethez, illetve emberi méltó-
sághoz (is) kötődik. Ennek ékes példája a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlata, 
amely ezt a jogot annak ellenére megállapította és érvényesíti, hogy a német Grundgesetz 
nem tartalmazza a szociális biztonsághoz való jogot (sőt a szociális jogállamon kívül sem-
milyen szociális jogot).

A relatív biztonság ehhez képest bizonyos szociális kockázatok esetén a korábbi élet-
színvonal teljes vagy részleges fenntartását, ennek biztosítását jelenti.

Ez a distinkció azonban nem jelent meg az alkotmánybírósági gyakorlatban, legalábbis 
expressis verbis nem, ugyanakkor a testület esetjogából implicite kiolvasható, hogy a testü-
let – az emberi méltósághoz kötve – az abszolút szociális biztonságot védi alkotmányosan, 

2724 Juhász 2015a, 11.
2725 Juhász 2015a, 11.
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a relatívat nem. Az Alkotmánybíróság tehát – ki nem mondva – csak az abszolút szociális 
biztonság védelmét biztosította, ugyanakkor a testület egyértelműen elzárkózott a relatív 
szociális biztonság garantálásától, amikor kimondta, hogy a szociális biztonság nem jelenti 
azt, hogy az állampolgárok egyszer elért életszínvonala a gazdasági viszonyok kedvezőtlen 
alakulása következtében ne csökkenhetne.

Ahogy már utaltam rá, a „gazdasági viszonyok kedvezőtlen alakulására” történő hivat-
kozás alapjog-korlátozási szempontként meglehetősen aggályos. A relatív szociális biztonság 
esetében még inkább elfogadható számomra a nemzetgazdaság teherbíró képességére való 
hivatkozás, de az abszolút szociális biztonság esetében semmiképp sem. Vagyis a költség-
vetés állapotára történő hivatkozás semmiképp nem jelenthet egy „biankó felhatalmazást” 
a mindenkori kormányzat számára, az erre való hivatkozás kapcsán tehát szükséges kü-
lönbséget tenni a szociális biztonság eme két altípusa között. Azt az állam maga döntheti 
el, hogy milyen helyzetekben garantálja csak az abszolút szociális biztonságot, és milyen 
esetekben a relatív biztonságot, de az abszolút szociális biztonságot – lévén, hogy az emberi 
élethez és méltósághoz való jogból ered – mindenképp garantálnia kell.

A szociális biztonságnak az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése szerinti államcélként 
történő meghatározása tehát értelmezésemben csak és kizárólag a relatív szociális bizton-
ságra vonatkozik (vonatkozhat), mint amire az államnak csak „törekednie” kell, az abszolút 
szociális biztonságra – annak az élethez és az emberi méltósághoz való joggal való szoros 
összefüggéseire tekintettel – nem, azt továbbra is feltétlenül garantálnia kell (és garantálja is).

Az abszolút szociális biztonságon belül is célszerűnek tartom elhatárolni az emberi 
életet és a méltóságot sértő esetköröket, védelmi szintet. A magyar Alkotmánybíróság az em-
beri méltóságból és az azzal oszthatatlan egységet képező élethez való jogból vezette le az 
államnak azt a kötelességét, hogy általában az emberi életet és létfeltételeit is védelemben 
részesítse, az emberi életet közvetlenül fenyegető, végső helyzetben az állam köteles azok-
ról gondoskodni, akik az emberi lét alapfeltételeit önerejükből nem tudják megteremteni.

Álláspontom szerint viszont az élethez és emberi méltósághoz való jog „egységes” 
és „oszthatatlan” volta épp itt, a szociális területén válhat(na) szét, hiszen meg lehet (kell) 
különböztetni azokat az esetköröket, amikor a létbiztonsághoz szükséges feltételek megte-
remtésének hiánya az egyén életét fenyegeti (például éhenhalás, megfagyás), vagy „csupán” 
a méltóságát (például mert éhen éppen nem hal, de az életkörülményei nem alkalmasak 
a méltóságteljes életre).

Az emberi méltóságból ered a méltóságteljes élet, a megaláztatás tilalma, amely értel-
mezésemben azt jelenti, hogy az egyén nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy megaláztatás 
érje amiatt, mert a megélhetését biztosítania kell. Így a társadalomban elvileg senki nem 
kerülhet(ne) olyan helyzetbe, hogy az utcán kelljen laknia, vagy az utcáról kelljen össze-
szednie a szemetet. Ez az állam felelőssége és alkotmányból – az emberi méltósághoz 
való jogból – eredő kötelezettsége: az állam nem hozhatja az egyént olyan helyzetbe, hogy 
az utcán kelljen laknia, és a szemetesből kelljen élelmiszert guberálnia. Csak akkor tilt-
hatja meg ezeket a tevékenységeket az állam, ha egyidejűleg biztosítja az emberhez méltó 
lakhatást, étkeztetést stb. Amennyiben ezeket az állam minden rászoruló részére biztosítja, 
akkor viszont – legitim cél felmutatása esetén (például közrend, közbiztonság, közegész-
ség) – meglátásom szerint alkotmányosan mondhatja, hogy akkor az emberek ne az utcán 
éljenek, ne guberáljanak.
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Ehhez hasonlóan az állam csak akkor várhatja el, hogy a rászorulók ne csak segélyből 
éljenek, hanem dolgozzanak is, ha biztosít nekik munkát (lásd például közmunkaprogramok), 
de ha ezt biztosítja, akkor viszont elvárhatja.

Tehát ezek a tiltások egyben az államra is alkotmányos kötelezettségeket rónak. Úgy 
is megfogalmazhatnám – nagyon leegyszerűsítve –, hogy a cél-eszköz viszonylatában 
a célt (a létbiztonság megteremtését) nem, csak az eszközt tilthatja (korlátozhatja) az állam 
mindaddig, amíg van eszköz – pontosabban az állam biztosít más eszközt – a cél elérésére.

Az viszont meglátásom szerint nem következhet az emberi méltósághoz való jogból, 
hogy bárki az általa megfelelőnek tartott módozattal juthasson hozzá az élelemhez (például 
guberálás útján, üvegvisszaváltással, ellenkező esetben akkor a prostitúció sem lenne tilt-
ható, mondván, hogy van, aki csak így tud hozzájutni a megfelelő megélhetéshez).

Önmagában az, hogy a szociális biztonság csak államcélként lett megfogalmazva 
az Alaptörvényben, nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróságnak ne lenne lehetősége 
a jogvédelem során azt vizsgálni és az államot szembesítenie vele, hogy teljesíti-e ezt a célt. 
Például e cél ott jöhet számításba, ha például egy relatív szociális biztonságot garantáló 
rendszert kívánnak átalakítani úgy, hogy az onnantól már csak az abszolút biztonságot ga-
rantálja. Az államnak persze szükséges megfelelő mozgásteret adni, hogy a saját szociális 
védelmi rendszerét kiépíthesse. Ha az alkotmány túl szigorúan szabályozná, akkor a pártok 
nem is nagyon tudnának versengeni szociálpolitikai téren. Az Alkotmánybíróságnak egy-egy 
konkrét vizsgálat során nem kell megmondani, hogy mi az alkotmányos, azt viszont akár 
még egy államcél esetében is vizsgálhatja, hogy az állam megfelelő erőfeszítéseket tett-e 
a szociális biztonság elérése érdekében, vagyis hogy ez a „törekvés” egy valós törekvés-e, 
vagy csak egy látszattörekvés. A racionális jogalkotás igényére alapozva az Alkotmánybí-
róság számonkérheti a célok megjelölését vagy akár tételes számításokat is a parlamenttől, 
amellyel alátámasztja a célok megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket. Az a cél, hogy 
a rendszer megőrizze működőképességét, legitim célnak tekinthető a szociális ellátások 
csökkentésénél, ám önmagában ezt „bemondásra” nem kellene elfogadni. Ilyen esetben 
elvárható annak igazolása, hogy a csökkentésen kívül nem volt más intézkedési lehetőség, 
továbbá hogy ezáltal valóban fenntarthatóbb lesz az adott rendszer (önmagában ugyanis 
a szociális ellátások csökkentése sem feltétlenül teszi fenntarthatóbbá a rendszert). 

Az Alaptörvény szociális biztonságról szóló XIX. cikkének normaszövege – a ko-
rábbi Alkotmány vonatkozó rendelkezésének szövegszerű összevetése alapján – látszólag 
csökkentette a szociális biztonság alkotmányos védelmi szintjét azáltal, hogy a korábbi 
Alkotmány alapjogi (állampolgári jogi) megfogalmazásához képest már csak államcélként, 
az állam törekvéseként határozza meg. Bár kétségtelen, hogy az alkotmány alkalmazása 
szükségszerűen magából a normaszövegből táplálkozik, ugyanakkor egy alkotmányi ren-
delkezés gyakorlati érvényesüléséről csak utólag lehet magabiztos véleményt alkotni.2726 
Balogh Zsolt szavait idézve: egy alkotmány szociális karaktere végső soron úgysem annak 
tételes  rendelkezéseitől, hanem az annak gyakorlati érvényesülését biztosító alkotmány-
védő szerv döntésétől függ.2727

Az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény előtt és után kialakított gyakorlatának össze-
vetése alapján az derül ki, hogy lényeges változás (csökkenés) nem következett be a szociális 

2726 Vesd össze Csink 2011, 67.
2727 Balogh 2006, 35.
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biztonsághoz való jog tekintetében. Részben azért nem, mert az Alaptörvény XIX. cikk 
(1) bekezdése szerinti államcél jellegű megfogalmazása a korábbi alkotmánybírósági gya-
korlatot követi, amely ugyancsak nem tekintette alapjognak a szociális biztonságot (az ezzel 
ellentétes alkotmányi megfogalmazás ellenére sem), hanem az csupán államcéllá „szelí-
dült”. Az Alkotmánybíróság ugyan az Alaptörvény hatálybalépését követő határozataiban 
törekedett megindokolni az alaptörvényi szabályozás eltérő voltát (a változó gazdasági, 
demográfiai, költségvetési helyzettel stb.), ugyanakkor az alapjogvédelem terén nem ta-
pasztalható drasztikus változás az alkotmánybírósági gyakorlatban.2728 Ez részben a valódi 
alkotmányjogi panasz bevezetésének is köszönhető, hiszen ezzel az Alkotmánybíróság már 
nemcsak az egy-egy ügyben alkalmazott jogszabály alkotmányellenességét vizsgálhatja 
meg, hanem a konkrét bírói döntéseket is. Ennek eredményeként pedig az Alkotmánybíró-
ság – ha nem is kizárólagosan – az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdését (az annak való 
megfelelőséget) is figyelembe veszi. A testület 2016-ban  odáig is eljutott, hogy alkotmányos 
követelményként mondta ki, hogy a bíróságoknak és a hatóságoknak szociális ügyekben 
az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésében foglalt államcél megvalósulását (is) szem előtt 
kell tartaniuk. A XIX. cikk (1) bekezdése mellett a szociális jogok védelmét továbbra is 
erősíti a XV. cikk szerinti diszkrimináció tilalma, a II. cikk szerinti emberi méltósághoz 
való jog, sőt még a Nemzeti hitvallásban megjelenő, a szegények és elesettek védelmének 
kötelezettségét előíró rendelkezés is. Ez utóbbit segítségül híva az Alkotmánybíróság – még 
ha csak implicit módon is, de – a megélhetési minimum garantálásának kötelességéig is 
eljutott (illetve erősítette meg a 32/1998. és a 42/2000. AB határozatokban lefektetett kö-
vetelményt), amely korlátot jelent a nagykorú gyermekek – immáron alaptörvényi szintre 
emelt – szülőtartási kötelezettségének.2729

Ugyanakkor hasonló törésvonal kezd kialakulni az Alkotmánybíróságon belül a szociá-
lis biztonsághoz való jog értelmezése terén, mint az 1990-es  évek elején, amikor ugyancsak 
az – akkor még új – 70/E. § értelmezése volt a vita tárgya, annak alapjogi jellege. A vita hát-
terében – még ha ki nem is mondva, de – lényegében ma is az a kérdés áll, hogy a XIX. cikk 
(1) bekezdése egységes, egy alapjogról szól, vagy két külön rendelkezés.

Az Alaptörvénynek a szociális biztonsággal összefüggő, új rendelkezése a XXII. cikk, 
amely az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a biztosítását állami kötelezettséggé tet-
te. Ez ugyan nem jelenti a nemzetközi egyezményekben és egyes külföldi alkotmányok-
ban nevesített lakhatáshoz való jog beiktatását, ám a korábbi alkotmányi szabályozáshoz 
és alkotmánybírósági gyakorlathoz képest mindenképpen előrelépésként értékelendő. 
A 2012 előtti alkotmánybírósági gyakorlat szerint ugyanis a szociális biztonsághoz való 
jog nem foglalta magában a lakhatáshoz való jogot, hanem az végső soron az emberi mél-
tósághoz való jog megvalósítását szolgálta. E tekintetben az Alaptörvény szigorította az ál-

2728 Hoffman István egy 2017-ben  megjelent tanulmányában is – végigelemezve az Alkotmánybíróság vonatkozó 
döntéseit – lényegében ugyanerre a következtetésre jut, hogy tudniillik az Alkotmánybíróság a szociális se-
gélyezés területén a korábbi megközelítését tartotta fenn. Hoffman 2017, 483. Ugyanakkor Drinóczi Tímea 
egy 2018-as  tanulmányában az Alaptörvény N) és O) cikkeire, valamint a 23/2013. (IX. 25.) AB határozatra 
alapozva úgy látja, hogy ezek alapján a szociális jogoknak az Alkotmánybíróság általi egyre megszorítóbb 
értelmezése tapasztalható. Drinóczi 2018, 16–17.

2729 Hoffman István is hasonló következtetésre jut, hogy tudniillik az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény ha-
tálybalépését követően kialakított gyakorlata is alapvetően azt az irányt követi, hogy a szociális biztonság 
határát az emberi méltóság védelme jelenti. Hoffman 2017, 485.
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lami kötelezettségvállalást azzal, hogy már konkrétan nevesíti az emberhez méltó lakhatás 
feltételeire vonatkozó állami kötelezettségét. Mind a külföldi alkotmányok, mind a nem-
zetközi egyezmények szövegéből látható, hogy közel sem mondható egységesnek e téren 
a szabályozás. A régebbi alkotmányok egyáltalán nem tartalmaztak ilyen rendelkezéseket, 
az újabb – az 1970-es  évektől megjelenő – alkotmányok „eltérő erővel” szabályozzák a lakhatás 
kérdését. A hajléktalanság – lakhatás biztosítása általi – visszaszorításának kérdése nálunk 
2010 után szorosan összekapcsolódott a hajléktalanok közterületekről történő kiszorítására 
irányuló kormányzati törekvésekkel. Az első törvényi szintű felhatalmazás a közterületen 
való életvitelszerű lakhatás szankcionálására azonban nem állta ki az Alkotmánybíróság 
felülvizsgálatát. A testület döntése azonban közel sem volt egyhangú, több alkotmánybíró 
is különvéleményt fogalmazott meg a kérdésben. Ezt a döntést követte az Alaptörvény ne-
gyedik módosítása, amely – egyebek mellett – a XXII. cikket érintő kiegészítései miatt (is) 
sok vitát váltott ki, nemcsak hazai jogirodalmi körökben, hanem nemzetközi fórumokon is.

Még a Velencei Bizottság részéről is felmerült az az aggály, hogy – különösen a ne-
gyedik Alaptörvény-módosítással kiegészített XXII. cikkre tekintettel – a hajléktalanok 
alkotmányos védelmi szintje csökkenni fog. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság korábbi 
gyakorlata az Alkotmányból nem látta levezethetőnek a lakhatáshoz való jogot, vagyis 
az állam – az életet közvetlenül veszélyeztető eseteket leszámítva – nem volt köteles fedelet 
biztosítani az arra rászorulóknak (42/2000. AB határozat). Az Alaptörvény hatálybalépését 
követően az Alaptörvény – ha nem is alapjogként, de – legalább államcélként előírja az állam 
számára az emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosítását. Az Alkotmánybíróság pedig 
nem sokkal az Alaptörvény hatálybalépését követően megsemmisítette azokat a törvényi 
rendelkezéseket, amelyek szabálysértéssé nyilvánították a közterület életvitelszerű hasz-
nálatát. Az erre reagáló negyedik Alaptörvény-módosítás – amely egy új (3) bekezdéssel 
egészítette ki a XXII. cikket – ugyan ismét aggodalomra adhatott (volna) okot, ám ezt kö-
vetően a Kúria joggyakorlata mégis a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatban – különösen 
a 42/2000., 176/2011. és a 38/2012. AB határozatokban – lefektetett követelményeket kéri 
számon az önkormányzatoktól.2730 A Kúria ezen elvi alapokból kiindulva mondta ki, hogy 
az önkormányzatok nem tilthatják ki a hajléktalanokat a települések egészéről, de még csak 
annak jelentős, összefüggő területeiről sem, és minden egyes tiltott terület meghatározásánál 
meg kell tudni jelölni a védett közérdek mibenlétét.2731 Az absztrakció magasabb szintjén 
megfogalmazott aggályokat tehát a Kúria az egyes önkormányzati rendeletek konkrét felül-
vizsgálata során képes volt eloszlatni, megfelelő egyensúlyt teremtve az Alkotmánybíróság 
korábbi – egészen 2000-ig  visszanyúló – elvi tételei és az Alaptörvény negyedik módosítását 
követően kialakult szövege között.

Az Alkotmánybíróság pedig a közterületen tárolt életvitelhez szükséges tárgyak betiltá-
sánál alkotmányos követelményként mondta ki, hogy az ilyen jellegű tiltás a  hajléktalanokra 
nem vonatkozhat. Összességében tehát meglátásom szerint a hajléktalanok védelmére vonat-
kozó alkotmányos védelem – a korábbi Alkotmány időszakához képest – a gyakorlatban nem 
csökkent az Alaptörvény hatálybalépését követően, hiszen a Kúria e téren az Alaptörvény 
előtti alkotmánybírósági joggyakorlat alapján ítélkezik.2732

2730 Lásd a Kúria Köf.5.055/2014/2. sz. határozatát, 13. pont.
2731 Lásd a Kúria Köf.5.055/2014/2. sz. határozatát, 14–16. pont.
2732 A kézirat lezárásának időpontjára tekintettel az Alaptörvény 7. módosítását jelen írás keretei között nem 

dolgoztam fel.
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Ami a guberálással kapcsolatos alkotmányossági kérdések elemzéséből levont követ-
keztetéseket illeti, megállapítható, hogy bár a guberáláshoz való jog nem alapjog, önmagában 
ennek szabálysértéssé nyilvánítására az önkormányzatok részéről nincs alkotmányos lehető-
ség – legalábbis az Alkotmánybíróság korábbi, az Alkotmányon alapuló gyakorlata alapján. 
Kérdéses azonban, hogy a 2012. évet követő alaptörvényi és törvényi változások mennyiben 
változtatnak ezen a helyzeten. Kétségtelen tény, hogy a kaposvári önkormányzat ez irá-
nyú – meglehetősen „drasztikus” – beavatkozása nem is igazán próbált kompromisszumos 
megoldást találni a problémára, ezért az Alkotmánybíróság ennek kapcsán egyértelműen 
a guberálók javára döntötte el a vitát. Ugyanakkor a határozathoz fűzött különvélemények 
és az itt körbejárt egyes kérdéskörök – számomra legalábbis – azt mutatják, hogy ki lehet-
ne alakítani egy olyan kompromisszumos megoldást, amely – hasonlóan a hajléktalanok 
közterületről történő kitiltásához – megfelelő érdekkiegyensúlyozást jelentene a guberálók 
alapjogai (különösen az emberi méltósághoz való joguk) és a lakóközösség ugyancsak al-
kotmányos védelemre érdemes (egészségügyi, köztisztasági, gyermekvédelmi stb.) érdekei 
között.

A fentiekben alkotmányossági kontrollal vizsgált önkormányzati szabályozás kapcsán 
még megjegyzendő, hogy ez a megoldás már nem szabálysértési kérdés, mivel a szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (Szabs. tv.) 254. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig  
kötelesek voltak az önkormányzati rendeleti szabálysértési tényállásokat hatályon kívül he-
lyezni, és szabálysértési tényállás már csak a Szabs. tv.-ben  van. A helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeit megillető szabálysértés-statuálási jogkör helyébe 2012. április 15-től  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 51. § 
(4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában szabályozott tiltott, közösségellenes 
magatartásra vonatkozó szabályai léptek. E szabályokat a 38/2012. (XI. 14.) AB határozat 
megsemmisítette, és helyükbe az Mötv. 2013. január 1-jétől  hatályos, közösségi együttéléssel 
kapcsolatos rendelkezései léptek.2733

4. A hazánkon kívüli kelet-közép-európai országok 
joggyakorlatából levonható megállapítások

A hazánkon kívüli kelet-közép-európai országok joggyakorlatának vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a kelet-közép-európai alkotmányozó hatalmak nem szembesültek 
a szociális jogok alkotmányjogiasításának dilemmájával, dacára néhány külföldi, különösen 
amerikai szakértő azon javaslatának, hogy ezeket a jogokat az új alkotmányokból hagyják 
ki. Ehelyett inkább arról kellett dönteniük, hogy mely jogokat, milyen mértékben és hogyan 
emeljenek be az alkotmányaikba. Ennek eredményeként a kelet-közép-európai országok 
meglehetősen széles körű szociális jogi katalógusokat építettek be az alkotmányaikba (ezeket 
számos variációban), amelyek összhangban álltak az emberi szükségletekkel és az emberek 
szociálpolitikai téren megfogalmazott jogos elvárásaival egy olyan gazdasági átalakulás 
időszakában, amely jó néhány korábbi meggyőződés lebontását eredményezte, mint például 

2733 Gyergyák 2014, 157., 168–170. A közigazgatási büntetések átfogó elemzését lásd Kis N. 2018.
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a teljes foglalkoztatottság (még akkor is, ha a szocializmusban ez gyakran az úgynevezett 
rejtett vagy kapun belüli munkanélküliséggel párosult), a paternalista szociális szolgáltatá-
sok, amelyeket az állami vállalatok biztosítottak (ideértve a gyermekgondozás, pihenés stb.), 
az állam által biztosított ingyenes oktatás, egészségügy és szociális szolgáltatások (még ha 
gyakran szánalmasan alacsony szinten is, rákényszerítve a jogosultakat arra, hogy fizessék 
meg a különbözetet a szolgáltatás kielégítő színvonalának eléréséhez) stb. Ezeknek a koráb-
ban biztosnak számító körülményeknek a megszűnése a közvélemény figyelmét a szociális 
jogok alkotmányba foglalására összpontosította. A kommunizmus bukását követően a szoci-
ális jogok alkotmányjogi szabályozása a leghevesebben vitatott területté vált köszönhetően 
annak a feszültségnek, amely az alkotmány ígéreteinek puszta olvasása és a keserű valóság 
(tudniillik hogy az állam képtelen ezeket az ígéreteket teljesíteni) között húzódott meg. Ehhez 
a problémához hozzájárult azoknak az embereknek a meredeken emelkedő száma, akiknek 
érdeke fűződött e jogok kikényszerítéséhez. Egy olyan helyzetben, amikor a kormányok 
folyamatosan költségvetési deficittel küzdöttek, és ezáltal rákényszerültek a szociális ki-
adások csökkentésére, az alkotmányba foglalt szociális jogok magától értetődő lehetőséget 
biztosítottak a jogosultak számára. Az alkotmánybíróságok pedig akarva-akaratlanul is 
rákényszerültek arra, hogy belépjenek a szociálpolitika területére az alkotmányos jogok 
védelmének „köntösébe bújva”. Ez különösen érvényes azokra az országokra, amelyek al-
kotmányai nem húztak semmilyen érdemi határvonalat az alkotmányossági felülvizsgálat 
által kikényszeríthető és ki nem kényszeríthető jogok közé.2734

Ugyanakkor önmagában az, hogy a szociális jogok bíróságon közvetlenül nem kikény-
szeríthetőek, még nem akadálya annak, hogy alapul szolgáljanak a jogszabályok és szociál-
politikai döntések absztrakt normakontroll-eljárásban történő felülvizsgálatára. Attól, hogy 
a bíróságok szerint meghatározott alapjogokra az egyének nem hivatkozhatnak a bíróságokon, 
még nem jelenti azt, hogy a kormányzat egyes politikai intézkedéseit ne találhatnák ezen 
az alapon alkotmányellenesnek. A posztkommunista országokban tehát általánosságban 
megállapítható, hogy valamennyi alkotmányos rendelkezés – ideértve a szociális jogokat 
is – alapul szolgálhat egy törvény alkotmányellenességének megállapítására.2735

Ennek eredményeként az alkotmánybíróságok meglehetősen aktívnak bizonyultak/
bizonyulnak a felülvizsgálat és a megsemmisítés terén. Az a nézet, hogy ezek a jogok 
pusztán programjellegű normák, sohasem vált domináns, általánosan elismert doktrínává.2736

Ezáltal viszont a bíróságok állandó konfliktusok közé és nyomás alá kerültek. Ez a tár-
sadalmi nyomás, a népszerűség hajhászása és vélhetően az a meggyőződés, hogy ők csupán 
az alkotmányt értelmezik, arra ösztökélték a bíróságokat, hogy felülírják a kormányok 
és a parlamentek szociálpolitikai döntéseit, ugyanakkor a jogalkalmazói korlátozás ( judicial 

2734 Sadurski 2002, 36.
2735 Czeszejko-Sochacki–Garlicki–Trzciński 1999; egy programjellegű norma megsértése (ideértve a szociális 

jogokat deklaráló rendelkezéseket, amelyek részletszabályait a törvényhozóra bízza az alkotmány) történhet 
abban az esetben, amikor „a törvényhozó nem megfelelően értelmezi az alkotmánynak azon rendelkezését, 
ami egy meghatározott célt vagy feladatot határoz meg az állami szervek részére, így különösen, ha olyan 
törvényt alkot, amely olyan intézkedéseket tartalmaz, amely nem vezethet a megadott cél eléréséhez, és ez-
által alkotmányos jogokat vagy szabadságokat sért”. Ewing 1999, 163., idézi Sadurski 2002, 22., 98. lj.

2736 Elster–Offe–Preuss 1998, 87.; Howard 1996, 383., 409.; Sadurski 2002, 23., 99. lj.
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restraint) retorikája, a bevont tárgykörök komplexitásának észlelése és az alacsony szak-
értelmük miatt – Sadurski szerint – „aknamezőre” tévedtek.2737

Ezek fényében nem csoda, hogy az összkép az alkotmánybíróságok e téren folytatott 
tevékenységéről meglehetősen ambivalens. Az alkotmánybíróságok kétségtelenül nagy hord-
erejű gazdasági döntéseket hoztak, így például Lengyelországban vagy Horvátországban 
a nyugdíjkérdésekben hozott alkotmánybírósági döntések nagymértékben hátráltatták a kor-
mányok szociális reformterveit. Ezzel szemben olyan eseteket is megfigyelhettünk, amikor 
az alkotmánybíróságok az egyértelmű szövegszerű alkotmányi rendelkezések ellenére sem 
avatkoztak be szociálpolitikai kérdésekbe, mint például a litván parlament által 1997-ben  
elfogadott nemzeti egészségbiztosítási rendszernél, amely a munkavállalók hozzájárulásán 
alapult, ám annak ellenére nem vizsgálták felül a litván alkotmánybíróságon, hogy vélhe-
tően ellentétes lett volna az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való alkotmányos joggal.2738

Számos olyan eset is előfordult, amikor az alkotmánybíróságok nem avatkoztak be, 
hanem inkább újrafogalmazták a kérdéses jogot, alkalmazkodva a rendszer reformjaihoz 
és az állam valós költségvetési helyzetéhez.2739

Amennyiben az alkotmánybíróságok egyszer belépnek a szociálpolitika területére, 
ezzel a fennálló status quót támogatják a jóléti területen az átalakító jóléti politika helyett.

A közép-kelet-európai alkotmánybíróságok status quo pártisága többek közt a szerzett jogok 
doktrínájával igazolható. Ugyanakkor a képviseleti demokrácia logikája (meg)erősíti a kormányzó 
elitnek azt a törekvését, hogy gondoskodjon a status quóban érintett csoportok érdekeiről.2740

5. A német joggyakorlatból levonható következtetések
Németországban a 2010-es  Hartz IV döntés nagy előrelépést jelentett a korábbi német gya-
korlathoz képest, ugyanis a korábbi állami kötelezettségből egy egyénileg érvényesíthető 
alkotmányos jogot alkotott. Vagyis ettől kezdve a megélhetési minimum garantálásához 
való jog Németországban egyénileg érvényesíthető, kikényszeríthető alanyi jognak minősül, 
amelyet a törvényhozónak megfelelő eszközökkel és további végrehajtási intézkedésekkel 
kell biztosítani. 2012-ben  pedig a BVerfG azt is kimondta, hogy emberhez méltó megélhetési 
minimum alapjoga a Németország területén tartózkodó külföldieket is megilleti, ráadásul 
a létminimum szintjét a német életszínvonalhoz kell igazítani, és nem az érintett külföldi 
polgár származási országához. Drinóczi Tímea rámutat arra, hogy 2012-ben2741 az alkotmány-
bíróság megerősítette azt a vélekedést, miszerint a Hartz IV ügyben a testület túl messzire 
ment a standardok megállapításában; 2014-ben  azonban újra visszatért a Hartz IV döntésben 
a jogalkotás módszertanával kapcsolatban megállapított elvárásokhoz, de a 2012-es  ügy-
ben megfogalmazottakat is fenntartotta, miszerint a jogalkotónak jelentős mozgástere van 

2737 Sadurski 2002, 37.
2738 The Political Dimension of EU Enlargement: Looking Towards Post-Accession, Report of the Reflection 

Group chaired by Jean-Luc Dehaene (Robert Schuman Centre at the EUI, Florence 2001), www.iue.it/RSC/
pdf/dehaenereport.pdf 19. (Letöltés ideje: 2019. 07. 08.) Hivatkozik rá Sadurski 2002, 37., 150. lj.

2739 Lásd például a lengyel Trybunał döntését az oktatáshoz való jog terén. Sadurski 2002, 37–38.
2740 Sadurski hivatkozik Sajó gondolataira. Lásd Sadurski 2002, 39.
2741 BVerfG, Judgment of the First Senate of 18 July 2012 – 1 BvL 10/10 – paras (1–110).

http://www.iue.it/RSC/pdf/dehaenereport.pdf
http://www.iue.it/RSC/pdf/dehaenereport.pdf
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a politikai alternatívák közötti választást illetően, és nem kötött semmilyen meghatározott 
módszertanhoz.2742

Az számomra még egyelőre kérdéses, hogy a magyar Alkotmánybíróság a szociális 
jogok védelme terén melyik utat fogja választani: azoknak az európai országoknak a gya-
korlatához csatlakozik-e, amelyek a válság miatt a jóléti juttatások „lefaragása” – és ezáltal 
a szociális jogok védelmi szintjének csökkentése – mellett voltak kénytelen dönteni, vagy 
továbbra is követjük a magyar alkotmányos berendezkedésünket alapvetően meghatározó – ám 
gazdasági és szociális téren jóval előttünk járó – Németországot. A 2012-ben  hatályba lé-
pett magyar Alaptörvény a szociális biztonságot a korábbi Alkotmányhoz képest eltérően 
szabályozta, ami – különösen a negyedik Alaptörvény-módosítás után – megnyitotta az utat 
ennek a kérdésnek az újragondolása előtt. Az Alkotmánybíróság azóta elfogadott szociális 
tárgyú határozatai azonban – álláspontom szerint – még önmagukban nem nyújtanak kel-
lő alapot ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le belőlük. Az azonban már 
az eddigiekből is látszik, hogy a magyar Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépése 
után is tiszteletben kívánja tartani az egyén megélhetési minimumát, még ha azt – a német 
gyakorlattól eltérően – nem is nevesítette az emberi méltóságból levezetett önálló „meg-
élhetési minimumhoz való jogként”. Ennek egyik oka az lehet, hogy a magyar Alaptör-
vény – a korábbi Alkotmányhoz hasonlóan – részletes szociális rendelkezéseket tartalmaz, 
szemben a Grundgesetz szövegével, amely szociális jogokat nem tartalmaz. A BVerfG-nek  
ezért – kreatív vagy „aktivista” értelmezéssel – az emberi méltóságból és a szociális jóléti 
állam elvének együttes értelmezéséből kellett levezetnie a megélhetési minimum alkot-
mányos garanciáit. Az e téren „mérföldkőnek” számító Hartz IV döntés azonban számos 
jogirodalmi kritikát is kapott Németországban, a német közvéleményben pedig gyakran 
félreértelmezik. A BVerfG ugyan igyekezett távol tartani magát a tartalmi kérdésektől 
(tehát, hogy az állami ellátások bizonyos mértékét meghatározza), és alapvetően csak el-
járási követelményeket (következetesség, átláthatóság) fogalmazott meg a törvényhozóval 
szemben. Ennek ellenére aggályként merült fel a német jogirodalomban egyrészt a bírói 
hatalom túlsúlya a törvényhozással szemben, másrészt az emberi méltóság egyfajta gazda-
sági jogosultsággá transzformálódásával e jog devalválódásának a veszélye.

6. Az öt eurózóna-tagország – Görögország, 
Írország, Portugália, Spanyolország, Olaszország – 
esettanulmányaiból levonható következtetések

Az 1.4. alfejezetben bemutatott további öt eurózóna-tagország – Görögország, Írország, 
 Portugália, Spanyolország, Olaszország – esettanulmányaiból egyrészt levonhatók a szo-
ciális jogok alapjogi védelmére vonatkozó általános jellegű következtetések, másrészt ki-
mondottan a gazdasági válság kihívásaira adott válaszokkal összefüggésben is felvethetőek 
általános jellegű elvi kérdések.

Az ismertetett országok tapasztalataiból elsőként azt az általános következtetést von-
hatjuk le, hogy a szociális jogok alkotmányjogi védelme nem (feltétlenül) azon múlik, hogy 

2742 Drinóczi 2017, 278. Drinóczi e helyütt Meßerschmidt munkájára utal: Messerschmidt 2016, 399.
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egy alkotmány szól-e ezekről a jogokról, hanem hogy mennyire aktív, illetve kreatív az al-
kotmánybíráskodás; mennyire tud más alapjogoknak szociális tartalmat adni; és mennyire 
tudja más alapjogok tartalmát úgy értelmezni (kiterjeszteni), hogy azok a szociális ellátások 
védelmére is kiterjedjenek. Kardos Gábor megfogalmazása szerint: „A megszövegezés 
és az aktivizmus közül az utóbbi a döntő.”2743

Egy aktívabb/kreatívabb alkotmánybíróság akkor is hatékony védelmet tud nyújtani 
a szociális juttatásoknak, ha nincs arra vonatkozó kifejezett alkotmányi rendelkezés, és for-
dítva: hiába van akár tételesen is benne egy konkrét szociális jog (például a lakáshoz való 
jog) egy alkotmányban, ha egy passzívabb felfogású alkotmánybíráskodás nem kíván annak 
hatékony védelmet biztosítani.

Láthattuk, hogy ugyan a spanyol alkotmány kifejezetten nevesíti a lakáshoz való 
jogot,2744 a spanyol alkotmánybíróság nem biztosított ennek a jognak hatékony védelmet. 
Ehhez képest viszont az Európai Bíróság előzetes döntése az Aziz-ügyben felhatalmazta 
a spanyol legfelsőbb bíróságot (és bizonyos mértékig a jogalkotót), hogy csökkentse a jel-
zálogjog negatív hatását akkor, amikor a kilakoltatások eszkalálódnak. Ez a döntés tehát 
lehetővé tette a spanyol legfelsőbb bíróságnak, hogy felfüggessze ezeket a kilakoltatásokat, 
és a jelzálogkikötéseket megtévesztőnek nyilváníthassa.2745

Hasonlóan az Egyesült Államok tagállami bíróságai is – ugyan nem nevesítettek kife-
jezetten a lakáshoz vagy egyéb új szociális ellátásokhoz való jogot – sokkal hatékonyabban 
érvényesítették az egyének lakását, ezáltal szociális-jóléti érdekeit a jelzáloghitel-szerződések 
ingatlanárveréseivel szemben eljárási garanciák révén.2746

Ugyanez elmondható – véleményem szerint – Magyarországon is a devizahiteleseket 
mentő törvénycsomagra és az ezt felülvizsgáló alkotmánybírósági döntésekre is, amelyek-
ben a magyar Alkotmánybíróság kifejezetten nem hivatkozott a lakhatás elősegítésére mint 
államcélra, pedig az Alaptörvény XXII. cikke alapján lehetőség lett volna rá – erre csak 
Salamon László egyik párhuzamos indokolásában utalt2747 –, összességében mégis hatékony 
alkotmányos védelmet biztosított a lakásuk elvesztésével fenyegetettek számára a bankok-
kal és más devizakölcsönt nyújtó pénzügyi hitelintézetekkel szemben a támadott törvény 
fenntartásával.2748

A szociális jogok hatékony bírói védelmében persze szerepet játszanak az alkotmány 
konkrét szövegszerű megfogalmazásai is. Ha például egyes szociális jogokat az alkotmány 
csak „törvényben meghatározottak szerint” biztosít (mint például a spanyol alkotmányban), 
az a bírói kontrollnak szűkebb mozgásteret, az államnak pedig szélesebb gazdaságpolitikai 
mozgásteret biztosít.

2743 Kardos 2003e, 40.
2744 A spanyol alkotmány 47. cikke: Minden spanyolnak joga van arra, hogy megfelelő lakással rendelkezzen. 

Fordítás: Trócsányi–Badó 2005, 929.
2745 Sánchez 2014, 119.
2746 Lásd US Bank National Association v. Ibanez, 941 NE 2d 40 (Mass 2011); Bevilacqua v. Rodriguez, 955 NE 

2d 884 (Mass 2011); Eaton v. Federal National Mortgage Association, 969 NE 2d 1118 (Mass 2012). Az íté-
letek elemzését lásd Hershkoff–Loffredo 2014, 262–264.

2747 Lásd Salamon László párhuzamos indokolását a 8/2014. (III. 20.) AB határozathoz.
2748 Lásd például 34/2014. (XI. 14.) AB határozat. A többségi határozat ugyan a lakhatáshoz való jogot nem, ám 

azt figyelembe vette az ügy elbírálásánál, hogy a társadalom nagy részét érintő és kiemelkedő súlyú szociális 
problémáról van szó. Lásd Indokolás [156].
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Emellett a szociális jogok hatékony bírói védelmében szerepet játszanak a hatásköri, 
eljárási szabályok is, ha ugyanis egy alkotmány egyes szociális rendelkezéseire nem lehet 
magánszemélyeknek alkotmányjogi panaszt alapozni (mint például szűk kivétellel Spanyol-
országban), akkor az Alkotmánybíróságon kívül azokon az intézményeken (azok aktivitásán 
és jogfelfogásán) is múlik a szociális jogok védelme, amelyek jogosultak ilyen eljárásokat 
kezdeményezni az Alkotmánybíróság előtt (például az ombudsman).

Ennek kapcsán egyből felvethető, hogy hol húzódik a határ a szociális jogok aktív és ak-
tivista (kreatív) védelme között, és mikortól beszélhetünk arról, hogy a nemzeti jogalkotó 
már veszélyezteti ezeket az alkotmányos jogokat – akár nemzetközi kötelezettségvállalás 
teljesítése céljából.2749

Kérdés ilyenkor, hogy mennyire követelheti meg a bíróság a törvényhozótól, hogy 
vegye komolyan a szociális jogokat. Hol húzódik a határvonal a bírói aktivizmus és a szo-
ciális jogok bírói elismerése (mint a szociális jogvédelem biztosításának „törvényhozói 
minimalizmusával” szembeni jogorvoslat) között?

A bírói minimalizmus nem eredményez „demokráciát elősegítő döntést”,2750 mivel 
nem ösztönzi a demokratikusan elszámoltatható szereplők döntéseit, sőt pont ellenkezőleg: 
Spanyolországban például a kormányzat sikeres erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy 
megakadályozza a szociális dialógust és a politikai tiltakozásokat.

Természetesen nem árt arra is felhívni a figyelmet, hogy az alkotmányba foglalt szo-
ciális jogok jelentősége nem függ kizárólagosan a bírósági kontroll lehetőségétől, hiszen 
a szociális jogok törvénybe és rendeletekbe iktatása a jogalkotó önkéntes elhatározásán is 
alapulhat.2751 Ezért kérdésként merülhet fel, hogy mennyire tekinthető egy törvényhozói 
aktus – mint a demokratikus eljárás eredménye – a legjobb megoldásnak a szociális jogok 
védelmére.2752

Az alapvetően a gazdasági válság időszakára koncentráló, a könyvben elemzett 
tanulmányok kapcsán felmerül az a kérdés, hogy valójában csökkent-e a szociális véde-
lem alkotmányos szintje, valóban a korábbi szinthez képest visszavonulást jelentenek-e 
az alapjogvédő szervek ismertetett döntései, vagy a szociális jogok tartalma épp a gazda-
sági versenyben definiálódik. Utóbbi esetben ugyanis nem a szociális jogok védelmének 
csökkenéséről célszerű beszélni, hanem arról, hogy ezek a döntések is csak hozzájárultak 
ezeknek a jogoknak a definiálásához.

Általánosságban megállapítható, hogy a legtöbb európai alkotmánybíróságnak nincs 
még kialakult gyakorlata a válsághelyzetekben a szociális jogok korlátozásának védelmére. 
Minden törvényi korlátozás alkotmánybíróság általi megmérettetése egyúttal az alapjog 

2749 Az efféle kreativitás veszélyeire hívja fel a figyelmet Cappelletti 1984 és Waldron 2006, 1346.,  idézi 
Cisotta– Gallo 2014, 94. A bírói aktivizmusról és originalizmusról lásd Pokol 1992; Pokol 1991b;  Rubenfeld 
2001, 188.; Molnár A. 2009b, 19–20.; Tóth J. Z. 2007, 143–153.

2750 Sunstein 2004, 2., idézi Sánchez 2014, 120., 40. lj.
2751 Meulen–Vlemminx 2009, 36.
2752 Hollandiában például egy átfogó tanulmány kimutatta, hogy a holland alkotmányba foglalt gazdasági, szociális 

és kulturális jogok semmilyen szerepet nem játszottak a törvényhozási és közigazgatási aktusok folyamatá-
ban. Gerbranda–Kroes 1993, 334. Az újabb, de kevésbé átfogó tanulmányok is ebbe az irányba mutatnak, 
lásd Vlemminx 2002, 20–22., idézi Meulen–Vlemminx 2009, 36.
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tartalmának meghatározását is jelenti. Kérdés persze, hogy a gazdasági válság mint korlá-
tozási indok valóban átmeneti-e, vagy tartós. Véleményem szerint ugyanis ez dönti el, hogy 
a szociális jogok átmeneti korlátozásáról – és ezáltal a védelmi szint csökkenéséről – van-e 
szó, vagy a szociális jogok alkotmányos tartalmának permanens meghatározásáról.

A kritikus (aggódó) jogirodalmi vélemények általánosan elismerik, hogy az állam-
adósságok elviselhetetlen szintjének következményeként a gazdasági válság okozta hatások 
komoly veszélyeket jelentenek a szociális jogok garanciáira, ha azok hosszabb ideig elhú-
zódnak. Az euróválságot kezelő eszköztár (eurocrisis toolbox) ugyanis messze nem helyzet- 
és veszélyfüggő: a bevezetett rendelkezések egy része még a gazdaság végső helyreállását 
követően is ki fog tartani.2753 Az igazi veszélyt tehát a veszélyhelyzetben, sürgető gazdasági 
fenyegetettségre hivatkozással született – szociális jogokat korlátozó – intézkedések per-
manens volta jelenti. Noha a veszélyhelyzetek hagyományosan a fegyveres konfliktusokhoz 
és a terrorizmus megelőzéséhez kötődnek, Jonathan White szerint az eurózóna válsága 
a puszta túlélés szükségességéből adódó improvizatív politika elfogadását eredményezte.2754 
Amikor vészhelyzet-politikára (emergency politics) van szükség, a bíróságok nem mindig 
állnak a válság fölött az alkotmány nevében,2755 talán azért, mert egyetlen bíró sem szeretne 
a nemzet(gazdaság)i ügyekben kárt okozni, és mert végső soron egyetlen alkotmány sem 
egy „öngyilkossági paktum”. Ugyanakkor egyes szerzők a spanyol eset kapcsán már egye-
nesen a szociális jogok dekonstitucionalizálásáról (deconstitutionalisation) írnak, értve 
ez alatt az alkotmányos rend felold(ód)ását, a spanyol alkotmány betűjének és szellemének 
folyamatos megsértését.2756 Míg mások a portugál eset kapcsán „a szociális jogok zárójelbe 
tételéről” beszélnek.2757 A gazdasági válság hozzájárult magának az alkotmány szerepének 
az újragondolásához is, a jóléti kiadások csökkentése alkotmányos kihívások elé állította 
az egyes államokat. Általánosságban megfigyelhető azonban, hogy ezek a kihívások alapve-
tően nem is a szociális jogok alkotmánybeli szabályai körül forogtak, hanem inkább olyan 
általános alkotmányi rendelkezések körül, mint például a jogegyenlőség, az emberi mél-
tóság, a várományok, illetve a tisztességes eljárás védelme.2758 Vagyis úgy tűnik, hogy nem 
a szociális jogok jelentik az igazi korlátozást a hiánycsökkentés előtt, hanem a klasszikus 
első generációs alapjogok sérelme.

2753 Sánchez 2014, 114.
2754 Jonathan White Emergency Europe című munkáját idézi Sánchez 2014, 36. lj.
2755 Cole, D. 2013, 2569., idézi Sánchez 2014, 119., 37. lj.
2756 Baylos 2013, 29., idézi Sánchez 2014, 114., 1. lj.
2757 Lásd De Brito 2014, 67–77.
2758 Claire Kilpatrick és Bruno De Witte utalnak M. Nogueira de Brito Putting Social Rights in Brackets? The 

Portuguese Experience with Welfare Rights Challenges in Times of Crisis című munkájára, aki a portugál 
alkotmánybíróságot kritizálja abból a szempontból, hogy az nem a portugál alkotmány specifikusabb jogait, 
úgymint a munka- és szociális jogokat alkalmazza, hanem olyan sokkal általánosabb rendelkezéseket, mint 
a jogegyenlőség, emberi méltóság, várományok. Kilpatrick – De Witte 2014a, 6., 24. lj.
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A legnagyobb probléma az euróválság során hozott intézkedéseknek a „veszélyhelyzet-
politikával” való azonosítása kapcsán az, hogy tisztán elméleti alapon az utóbbi megtiltja 
a permanens változásokat a(z alkotmány)jogrendszerben.2759

Onnantól kezdve, hogy a gazdasági válságban hozott intézkedések célja egyértelműen 
strukturális jellegű változások elérése, ezeknek az intézkedéseknek a demokratikus legiti-
málása nem kerülhető meg.2760 A veszélyhelyzetben hozott intézkedések permanens jellege 
kapcsán tehát problémaként merül fel a szociális párbeszéd és a parlamenti vita hiánya.2761 
Sánchez szerint a társadalomnak igenis kell, hogy beleszólása legyen a politikai rendszerének 
„újraalkotmányosításába”,2762 és annak eldöntésébe, hogy vajon hosszú távon is fel akarják-e 
cserélni az egyenlőséget a menedzseri hatékonysággal. Ha a „menedzseri hatékonyság” 
modellje (managerial efficiency model) tartósan dominál, az egy olyan lépés, amit nem 
lehet azonnal bevezetni, hanem – Sánchez szerint – a döntés előtt alaposan meg kell vitat-
ni.2763 Már csak azért is, mert a „menedzseri hatékonyság” kérdése már csak jóval távolabbi 
összefüggésben áll a válságkrízis kezelésére előirányzott költségvetési hiánycsökkentéssel.2764

A közjavakat ugyanis mindig el kell valahogy osztani függetlenül attól, hogy sok van 
belőlük, vagy kevés. A szociális jogok alkotmányi védelme mindig is megköveteli e jogok 
egyenlő gyakorlását, valamint a rendelkezésre álló források tisztességes (fair) elosztását 
függetlenül attól, hogy ezek a források épp szűkösen vagy bőségesen állnak rendelkezés-
re.2765 Ezért a gazdasági válság keretében a jóléti államot nem minimalizálni, hanem opti-
malizálni kell.2766

A szociális és politikai jogok közötti kapcsolat összességében a következőképpen 
illusztrálható: a szociális jogosultságokat a demokratikus részvétel eszközeivel vívták ki 
és legitimálták. Az a feltevés, hogy a válságok idején létezik egyfajta kompromisszum 
a demokrácia/egyenlőség és a hatékonyság között, messze nem magától értetődő.2767 A meg-
felelő egyensúly megtalálása a hatékonyság és az egyenlőség között (feltételezve, hogy ezek 

2759 Ferejohn–Pasquino 2004, 211. Ferejohn és Pasquino szerint a modern veszélyhelyzetben lévő hatalmak 
mintája az ókori római diktátor, aki Machiavelli szerint nem tudott semmi olyat tenni az államhatalom csök-
kentése érdekében, mint ami a senatus vagy a nép hatáskörének elvétele lehetett volna, vagy a város régi 
intézményeinek lerombolása és újak létrehozása. („He could do nothing to diminish the power of the State, 
such as would have been the taking away of authority from the Senate to the people, to destroy the ancient 
institutions of the City and the making of new ones.”) Machiavelli 1996, 73., idézi Sánchez 2014, 119. 
A „diktatúra” kifejezést Machiavelli kizárólag alkotmányos intézményként említi az ókori Rómában, és nem 
a „türannisz” vagy a „totalitarizmus” modern értelemben vett felfogásában. Machiavelli szerint az illegitim 
eszközökkel létrehozott magisztrátus és egyéb hatalmak veszélyeztetik a köztársaságot, és nem a szabá-
lyosan kinevezett személyek, ahogy ez az ókori Rómában is megmutatkozik, ahol hosszú távon egyetlen 
diktátor sem bizonyult haszontalannak a köztársaság számára. Machiavelli szerint azok a köztársaságok, 
amelyek a veszélyhelyzet idejére nem folyamodnak diktatúrához vagy valami ahhoz hasonlóhoz, általában 
elpusztulnak, amikor súlyos helyzet áll elő. Machiavellit idézi Domrin 2006, 13.

2760 Sánchez 2014, 120.
2761 Lásd például Spanyolországban. Sánchez 2014, 114.
2762 Sánchez ezt a helyzetet „re-constitutionalisation behind closed doors?” kérdésfelvetéssel érzékelteti.
2763 Sánchez 2014, 120.
2764 A hagyományos hatékonysági elv lényegében menedzseri elv, vagyis adott tevékenység esetében a költségek 

és a bevételekből származó haszon közötti viszony optimalizálására orientál. Rixer 2011, 6.
2765 Sánchez 2014, 116., 18. lj.
2766 Sánchez 2014, 116., 17. lj.
2767 Sánchez 2014, 120.



360 A szociális jogok alkotmányos védelme

ellentétesek egymással) a társadalom nagy részének és/vagy az érintett választók döntésén 
kell alapuljon.2768

Álláspontom szerint attól, hogy az alkotmánybíróságok gazdasági krízis esetén na-
gyobb gazdaságpolitikai mozgásteret engednek az egyes államoknak a költségvetési hiányaik 
lefaragására, ez még önmagában nem feltétlenül jelenti a szociális jogok alapjogvédelmi 
szintjének ilyetén történő általános definiálását. Ez attól függ, hogy az alkotmánybíróságok 
minden további nélkül elfogadják-e önmagában a gazdasági válságra való hivatkozást, vagy 
ténylegesen megvizsgálják az arra való hivatkozás indokoltságát, vagyis a korlátozás szük-
ségességét, az elérni kívánt célhoz igazodó arányosságát és alkalmasságát. Előbbi esetben 
ugyanis – tehát amennyiben a gazdasági szükséghelyzet lényegében bármikor, önkényesen 
felhívható – már a szociális jogok tartalmának permanens definiálásáról kell beszéljünk. 
Ezt azonban majd csak az idő és a későbbi alkotmánybírósági döntések fogják eldönteni, 
bár kétségtelen, hogy az alkotmánybíróságok sincsenek könnyű helyzetben, lévén, hogy 
a gazdasági válságok révén a szociális jogok megvalósítása nemzeti szinten egy olyan kon-
textusba helyeződik, amelyben a jogalkotó rendkívül gyors, konfliktusos és zavaros módon 
dönt egy-egy megszorításról, majd pedig az alkotmánybíróságtól várják el, hogy néhány 
hónap alatt döntsön ezekről az ügyekről, betöltve azt a szerepet, amelyre a törvényhozó 
nem volt képes.

Ott, ahol a kríziskezelést megelőzte egy alkotmánymódosítás (mint például Olasz-
országban), ott nyilvánvalóan a szociális jogokkal szemben egy permanens legitim korlá-
tozó tényezőként kell figyelembe venni a kiegyensúlyozott költségvetés követelményét,2769 
amire a törvényhozó – egy újabb esetleges alkotmánymódosításig – bármikor hivatkozhat. 
Ahol azonban az alkotmány szövegében nem, „csak” az alkotmánybírósági gyakorlatban 
jelent meg ez az érvelés, ott az alkotmánybíróság ezt bármikor revideálhatja, ha nem látja 
szükségességét.

Az egyes országok juriszdikciójának elemzéséből megfigyelhettük, hogy az egyes 
alapjogvédő testületek eltérő módon viszonyultak az alapjogokhoz a gazdasági válság-
ban. Az olasz alkotmánybíróság például, amelynek gyakorlatában korábban doktrínaként 
szilárdult meg a szociális jogok alkotmányos igazolhatósága, ezt a doktrínát – ugyan nem 
vetették el, de legalábbis – újragondolták az új, euróválság okozta „szükséghelyzetben”. 
A Szociális Jogok Európai Bizottsága azt hangsúlyozta, hogy „a gazdasági válságnak nem 
lehet következménye a Charta által biztosított jogok védelmének csökkenése”, valamint 
hogy „a kormányok tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy a Charta által elismert 

2768 Sánchez 2014, 116.
2769 Itt példaként említhetjük akár a magyar Alaptörvényt is, amelybe egy új, addig nem létező állami kötelezettség 

került be, az N) cikk szerinti kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének 
érvényesítési kötelezettsége. A magyar Alkotmánybíróság ezt a cikket a szociális juttatások védelménél 
figyelembe is vette. A 23/2013. (IX. 25.) AB határozat szerint a korábban megállapított korengedményes 
nyugdíjak csökkentésének, megszüntetésének, illetőleg szociális járadékká történő átalakításának alkotmá-
nyossági mércéje az Alaptörvény N) cikke szerinti fenntartható, átlátható és kiegyensúlyozott költségvetési 
gazdálkodás elvén, valamint a szociális biztonság XIX. cikkben foglalt új alkotmányos alapelveire támaszkodó 
alaptörvényi szándékon nyugszik. Ez a felfogás pedig az Alkotmánybíróság szerint az Alaptörvény-sértések 
felmerülésének lehetőségét eleve kizárja, illetőleg megkérdőjelezi, különösen a XIII. cikk esetében. Lásd 
Téglási 2015c, 20–21. A magyar Alaptörvényről lásd még Rixer 2012, 90–117.; Móré 2013b; Móré 2012, 
167–173.
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jogok ténylegesen garantálva legyenek abban az időszakban, amikor a polgároknak a leg-
nagyobb szüksége van rá”.

Ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Bírósága ettől eltérő megközelítést alkalma-
zott, és egy Görögország elleni ítéletében azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti hatóságok 
széles mérlegelési mozgásteret élveznek a szociálpolitikájuk megvalósításában, valamint 
a közkiadások és az állami bevételek közötti megfelelő egyensúly kialakításában tekintet-
tel arra, hogy számos politikai, gazdasági és szociális tényezőt is figyelembe kell venni.2770 
A strasbourgi bíróság szerint a nemzeti hatóságok főszabály szerint kedvezőbb helyzetben 
vannak a nemzetközi bíróságokhoz képest a „közérdek” meghatározásában, és ez a döntés 
mindaddig tiszteletben tartandó, amíg az nem nyilvánvalóan észszerűtlen.2771

A görög Államtanács és a portugál alkotmánybíróság indokolása is eltérő a tekintetben, 
hogy hogyan kösse össze az alkotmányos garanciákat a gazdasági körülmények nyomásá-
val. Spanyolországban pedig az oktatási jogokon kívül nem lehet alkotmányjogi panaszt 
(recurso de amparo) alapítani szociális jogokra,2772 a szükséghelyzet pedig – ahogy arra 
Sánchez rámutatott – helytelenül megerősítette az átrendeződés terheinek tisztességtelen 
és nem demokratikus elosztását.2773

A jelen monográfia megírásának alapjául szolgáló forrásokban nem találtam olyan konk-
rét esetet, amikor a nemzetközi szervezetek által megállapított jogsértés hatására nemzeti 
szinten változás következett volna be a szociális jogok terén. Ennek egyik oka, hogy azok 
a nemzetközi bírói fórumok, amelyek kötelező érvényű döntéseket hozhatnak az államok-
ra nézve (így például az Emberi Jogok Európai Bírósága), még nem állapítottak meg ilyen 
jogsértéseket, az ennél szigorúbb mércét alkalmazó szervek pedig nem hozhatnak kötelező 
döntéseket (mint például a Szociális Jogok Európai Bizottsága).2774

A strasbourgi bíróság a válsággal kapcsolatos döntéseiben nagy mérlegelési mozgás-
teret (margin of appreciation) hagyott a tagállamoknak. Ez a mérlegelési mozgástér azon-
ban főszabály szerint eltűnik abban az esetben, amikor a nemzeti bíróságok alkalmazzák 
az Emberi Jogok Európai Egyezményét, mivel a tapasztalatok szerint a nemzeti bíróságok 
szigorúbb mércéket alkalmaznak, mint a strasbourgi bíróság. Erre egy kitűnő példa a görög 
számvevőszék (Court of Auditors), amely megállapította az Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nye 1. kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke szerinti tulajdonhoz való jog sérelmét szemben 
a strasbourgi bíróság ezzel ellentétes döntésével.2775 Ugyanakkor a többi nemzetközi egyez-
mény, mint például az Európai Szociális Charta vagy a Gazdasági, szociális és kulturális 
jogok nemzetközi egyezségokmánya is fontos szerepet tölthet be a nemzeti bíróságok előtt. 
Függetlenül attól, hogy a nemzetközi monitoringszervek nem hoznak jogilag kötelező dön-
téseket, ezek nemzeti szinten értelmezési alapként szolgálhatnak.

2770 ECtHR, Decision of 7 May 2013, Joined Cases 57665/12 and 57657/12, Koufaki & ADEDY v. Greece [2013]. 
(appl. no. 57665/12 and 57657/12).

2771 ECtHR, Decision of 7 May 2013, Joined Cases 57665/12 and 57657/12, Koufaki & ADEDY v. Greece [2013]. 
(appl. no. 57665/12 and 57657/12).

2772 Kilpatrick – De Witte 2014a, 5.
2773 Sánchezre hivatkozik Kilpatrick és De Witte. Lásd Kilpatrick – De Witte 2014b, 3.
2774 Kilpatrick – De Witte 2014a, 8.
2775 Kilpatrick – De Witte 2014a, 8.
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7. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára 
vonatkozó általános megállapítások

Monográfiámban részletesen bemutattam az Emberi Jogok Európai Bíróságának szociális 
jogokkal összefüggő gyakorlatát, az esetjogi elemzésből pedig az alábbi következtetések 
vonhatók le. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapvetően polgári és politikai jogo-
kat tartalmaz, vagyis nem szerepelnek benne expressis verbis olyan tipikus szociális jo-
gok, mint például a szociális biztonsághoz való jog. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy 
az Egyezményben és a kiegészítő jegyzőkönyveiben garantált jogoknak ne lenne szociális 
vonatkozása. Az EJEB joggyakorlatából egyértelműen kiderül, hogy a szociális biztonság 
olyan formái, mint az ellátások folyósítása és a nyugdíjak, az 1. jegyzőkönyv 1. cikkének 
vagy a 8. cikknek a hatáskörébe tartoznak.2776

Az EJEB a szociális ellátásoknak mind eljárási, mind anyagi jogi garanciáit kialakította. 
Az eljárási jogi garanciákat az EJEE 6. cikkének 1. bekezdése szerinti tisztességes eljárás-
hoz való jogból vezette le. A társadalombiztosítási ügyekben, ahol rendszerint az érintettek 
szociális biztonsága is kockán forog, a perek által érintett jogviszonyok természetére tekin-
tettel az EJEB sürgősebb ügyintézést vár el az érintett államoktól, és ezzel párhuzamosan 
viszonylag rövidebb pertartamok mellett is hajlik az elmarasztalásra.2777

Az EJEB a szociális biztonságnak közvetett védelmet nyújt. A tisztességes tárgya-
láshoz való jognak a szociális védelem kérdésében való érvényesítése eljárási garanciát 
nyújtva ad közvetett védelmet.2778

A Bíróság a „polgári jogi jogok és kötelezettségek” kitételt kiterjesztően értelmezve 
úgy találta, hogy a 6. cikk 1. bekezdése alkalmazandó egyes szociális ügyekkel kapcsolatos 
jogvitákra, így többek között a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos eljárásokra 
(Feldbrugge kontra Hollandia), ideértve a nem hozzájárulási alapú ellátásokat is (Salesi 
kontra Olaszország), valamint a kötelező társadalombiztosítási járulék fizetésével kapcso-
latos eljárásokat (Schouten és Meldrum kontra Hollandia).2779

A társadalombiztosítási jellegű ügyek tipikusan olyan terület, amelyben közjogi és polgári 
jogi elemek a legtöbb országban egyaránt megtalálhatók.2780 Az EJEB ilyen esetekben – „vegy-
tiszta” jogviszonyok híján – első megközelítésben azt kereste, hogy a két jogterület közül 
az adott ügyben melyiknek az elemei a meghatározóak.2781 E szerint a szempont szerint tett 
különbséget a Bíróság abban a kérdésben is, hogy egyes társadalombiztosítási vagy szociális 
juttatások a tulajdonjog védelme keretében „javaknak” tekinthetők-e.2782 Ezekkel a jogokkal 
kapcsolatban a Bíróság a 6. cikk 1. bekezdésének alkalmazását fokozatosan kiterjesztette 
a magánjogi elemek által dominált társadalombiztosítási jogviszonyokon túl a közjogi jel-
legű társadalombiztosítási és szociális ellátásokra is, majd 2005-ben  a Stec and Others v. 
the United Kingdom ügyben a tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezés értelmezését 

2776 Kézikönyv 2011, 80.
2777 Grád–Weller 2011, 348.
2778 Kardos 2003e, 158.
2779 Lásd Kézikönyv 2013, 9.
2780 Grád–Weller 2011, 322.
2781 Grád–Weller 2011, 322.
2782 Grád–Weller 2011, 322.
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is ehhez igazította.2783 Ha a jogrendszer (bizonyos feltételek teljesüléséhez kötve) alanyi 
jogokként biztosítja ezeket az ellátásokat, az ilyen rendelkezések tulajdonjogi érdekeket 
keletkeztetnek, és ekként polgári jogi jellegűek attól függetlenül, hogy előzetes járulék-
fizetéstől függnek-e, vagy sem, ami korábban meghatározó szempont volt az Egyezmény 
alkalmazhatóságát illetően.2784

A tulajdonhoz való jog esetében tehát a közvetett védelem a védett tárgy alá vonással 
történik, míg a diszkriminációtilalom kiterjesztése egy, már nemzetközi szerződésben biz-
tosított jog esetére garantálja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, és így nyújt közvetett 
védelmet.2785

Ahogy azt több ügy kapcsán is láthattuk, a Bíróság gyakorlata a nemek közötti kü-
lönbségtételt meglehetősen szigorúan veszi; csak rendkívül indokolt esetben nem ütközik 
az Egyezménybe az állampolgárok között kizárólag nemük alapján tett különbség.2786

A társadalombiztosítási juttatások egyezményi megítélése meglehetősen speciális, 
ezek ugyanis alapvetően nem járnak az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke alapján, vagy-
is önmagában a hiányukra nem lehet kérelmet sikeresen alapozni, ami ugyanakkor nem 
azt jelenti, hogy velük kapcsolatban az állam diszkriminációt alkalmazhatna, vagy hogy 
a jogszerűen megítélt összegek kifizetését elszabotálhatná, vagy akár a tévesen megítélt 
juttatásokat feltétlenül és következmények nélkül megvonhatná.2787

Az EJEB gyakorlatában a 2000-es  évek környékén jelentős fejlődés volt megfigyelhető 
a szociális biztonság terén, jól észlelhetően az egyre szélesebb körű jogvédelem irányába 
annak ellenére, hogy az Egyezmény jelentős diszkréciós teret enged az államok vagyoni 
kötelezettségei terén.2788 A „polgári jogi jogok és kötelezettségek” fogalmának adott értel-
mezés lehetővé tette az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése szerinti eljárási garanciák 
alkalmazását mind a szociális ellátások, mind a szociális hozzájárulások terén.2789 Ezen kí-
vül a strasbourgi bírák különös hangsúlyt fektettek arra a követelményre, hogy a nemzeti 
hatóságok azonnal cselekedjenek a szociális biztonsággal kapcsolatos ügyekben, különösen 
az egészségügyi ellátás, az üzemi balesetet követő ellátások, a sürgősségi támogatások vagy 
a rokkantsági pótlékok (invalidity allowance) esetében.2790

Az eljárási védelem mellett az anyagi jogi védelem is kifejlődött és megerősödött. 
A „javak” vagy az állammal szembeni követelések fogalmának széles körű értelmezése 
kitágította az Egyezmény 1. kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkének alkalmazási körét számos 
szociális biztonság szférájába tartozó ügyre.2791

A járulékfizetéses ellátások voltak az elsők, amelyeket a Bizottság és a Bíróság de-
finíciója szerint „javakként” fogadtak el, majd ezt a fogalmat később kiterjesztették oly 

2783 Grád–Weller 2011, 322.
2784 Grád–Weller 2011, 322.
2785 Kardos 2003e, 158.
2786 Vesd össze Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom judgement of 28 May 1985, Series 

A no. 94, vagy Karlheinz Schmidt v. Germany judgement of 18 July 1994, Series A no. 291-B. Grád–Weller 
2011, 655.

2787 Grád–Weller 2011, 724.
2788 Heredero 2007, 63.
2789 Heredero 2007, 63.
2790 Heredero 2007, 63.
2791 Heredero 2007, 63.
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 módon, hogy immár a nem járulékfizetéses juttatásokat és törvény által biztosított szociális 
segélyeket is magában foglalja.2792

Ezek a jogok továbbá nemcsak a nemzeti törvényhozásból eredhetnek, hanem a nem-
zetközi jogból is.2793

A Nagykamara 2006-os  Stec and others v. the United Kingdom döntésében megerősítette 
ezt a széles körű értelmezést, és a tulajdoni igényeket (proprietary interest) is a „javak” 
fogalma alá sorolta.2794 Az ügy befogadásához az EJEB-nek  azt kellett kimondania, hogy 
a nemzeti jog által biztosított szociális ellátások – akár járulékfizetéses, akár nem – „tulajdoni 
igényt” (proprietary interest) keletkeztetnek az 1. kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke szerint.

Ezt a döntést egyesek már a 12. kiegészítő jegyzőkönyvnek – a hatálybalépéséhez ké-
pest – előrehozott alkalmazásának tekintik.2795

A 12. kiegészítő jegyzőkönyv ugyanis a diszkrimináció valamennyi formáját tiltja.2796

Az Egyezmény 2., 3. és 8. cikkei új távlatokat nyitottak a szociális jogok védelme te-
rén.2797 Ahogy azt láthattuk, mindhárom cikk pozitív kötelezettségeket kreálhat az államok 
részére az élethez való jog, a kínzás, az embertelen vagy megalázó bánásmód és a magán- 
és családi élet védelme tekintetében.2798 Fontos azonban felmutatni a közvetlen és azonnali 
kapcsolatot (direct and immediate link) az állam pozitív kötelezettségei és az említett cikk 
által védett jogok között.2799

8. Az Amerikai Egyesült Államok bírósági 
joggyakorlatának konklúziói

Míg az Egyesült Államok szövetségi alkotmánya szövegszerűen nem tartalmaz szociális 
jogokat, az USA tagállami alkotmányaiban már megtalálhatók a gazdasági-szociális jogok, 
sőt több tagállami bíróság ezeket a jogokat bírói úton kikényszeríthetőnek tekinti, kialakítva 
az ezek érvényesítésére szolgáló eljárásokat.

Az itt elemzett ügyek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az alkotmányos 
egyenlőségi garancia egy szürke zónát foglal el a pozitív és negatív jogok között.2800 A jog-
egyenlőség alkotmányos követelménye – noha azt tipikusan a klasszikus első generációs 
jogokkal együtt emlegetik – pozitív jogi karaktert is kaphat a szociális jóléti kontextusban, 
mivel tevőleges kötelezettségeket ró, ami több, mint a szabadságba vagy a tulajdonba való 
be nem avatkozás: az egyenlőség garanciájának érvényesítése ebben a helyzetben tipikusan 

2792 Heredero 2007, 63.
2793 Heredero 2007, 63.
2794 Heredero 2007, 64.
2795 Lásd Borrego bíró különvéleményét, aki szerint a kérelmezők a „javak” fogalmának kiszélesítését szeretnék, 

hogy ezáltal olyan követeléseket is magában foglaljon, amelyeknek nincs alapja a nemzeti jogban, annak ér-
dekében, hogy olyan típusú diszkriminációs vitákat is a Bíróság elé vigyenek, amelyeket csak a 12. kiegészítő 
jegyzőkönyv – és nem a 14. cikk – fed le. Idézi Heredero 2007, 64., 117. lj.

2796 Heredero 2007, 64.
2797 Heredero 2007, 64.
2798 Heredero 2007, 64.
2799 Heredero 2007, 64.
2800 Hershkoff–Loffredo 2014, 257.
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azt követeli meg az államtól, hogy kiterjessze a gazdasági juttatásokat azokra a csoportokra 
is, amelyek ki lettek zárva a közprogramokból vagy a jogi védelemből. Másrészről viszont 
az egyenlőség garanciái nem kötelezik a kormányzatot arra, hogy magától hozzon létre 
még nem létező szociális rendelkezéseket, tehát ebből a szempontból kívül esik a pozitív 
jogok körén.

Ugyanakkor a bíróság szerepének van egy olyan gyakorlati hatása is, hogy a bíróság 
ezzel egyrészt elindít egy olyan folyamatot, amely azt eredményezi, hogy a juttatásokat 
azokra az egyénekre is ki kell terjeszteni, akik egyébként ki lennének zárva egy folyamatban 
lévő programból, másrészt a már létező programok szolgáltatásainak minőségét is javítja.

Az egyenlőségi szabály szociális szférában való kikényszerítésénél is szembeállíthatók 
egymással a „gyenge” és „erős” felülvizsgálat kategóriái. A felülvizsgálat a jogértelmezés 
terén erős, mivel a bíróság által meghatározott jogegyenlőség értelmezése kötelező a po-
litikai aktorokra,2801 és ritkán adódik csak olyan ítélet, amely nyitva áll a „hatalmi ágak 
közötti párbeszéd” vagy a törvényhozás utólagos kritikája előtt.2802

Ugyanakkor jogorvoslati szempontból az egyenlőségi szabályok bíróság általi kikény-
szerítése teret enged a törvényhozói diszkréciónak, nyitva hagyva a törvényhozó számára 
a lehetőséget, hogy újrakalibrálja a politikáját, és ne csak úgy tegyen eleget a jogegyenlőség 
követelményének, hogy kiterjeszti a vitatott juttatást a helytelen módon kizárt csoportra, 
hanem úgy is, hogy azt „lefelé egyenlíti ki” akár a kedvezményezetti kör juttatásainak csök-
kentésével, akár az egész program megszüntetésével.2803 A fiskális prioritások kezelésének 
végső hatásköre tehát a politikai hatalmi ág kezében marad, ugyanakkor bírói korlátoknak 
alávetve, ami kizár bizonyos eszközöket az állam fiskális céljainak elérésére (mint például 
diszkriminatív költségcsökkentést egy alkotmányosan védett csoporttal szemben).

A pénzügyi válság megjelenésével a connecticuti bíróság nem ismerte el a jogegyen-
lőség követelményének szerepét a szociális juttatások megtagadásával szembeni védelem 
terén. Ezzel azt a jogtudományi álláspontot képviseli, amely nem fogadja el teljes mérték-
ben a szociális jogok kikényszeríthetőségét, még olyanokét sem, amelyek jogegyenlőségi 
garanciákhoz vannak kötve.2804 Ezzel szemben a massachusettsi bíróság erős (intenzív) fe-
lülvizsgálati módszert alkalmazott, ezáltal kiterjesztette az egészségügyi fedezetet további 
34 000 legális migránsra.2805

A massachusettsi program modellül szolgált a nemzeti Patient Protection and Affor-
dable Care Act-hez (Obamacare), amit az Obama-adminisztráció idején fogadtak el.2806

A Finch-ügy a hatalmi ágak közötti együttműködés pozitív példájának is tekinthető, 
emellett azonban ez a döntés egyfajta „takarózót” is biztosított a választott tisztségviselők-
nek, akik egyébként támogatták az univerzális egészségügy alapelvét, de féltek kiterjeszteni 
a szűkös anyagi forrásokat a nem igazán kedvelt migránsokra.2807

2801 Tushnet 2002, 435–453., 447.
2802 Vesd össze a Katzenbach v. Morgan üggyel, amelyben – a Hershkoff–Loffredo szerzőpáros szerint vitatha-

tóan – a bíróság megengedte a Kongresszus számára, hogy szélesebben definiálja az egyenlőségi jogokat, 
mint a bíróságok. Ehhez képest a City of Boerne v. Flores ügyben a bíróság a Kongresszusnak minden ilyen 
szerepét tagadta. Hershkoff–Loffredo 2014, 257., 147. lj.

2803 Califano v. Westcott, 443 US 76, 89 (1979).
2804 Hershkoff–Loffredo 2014, 258.
2805 Yang–Chroback 2012, idézi Hershkoff–Loffredo 2014, 258., 152. lj.
2806 Leonard 2010, 1388–1391.
2807 Hershkoff–Loffredo 2014, 259.
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Massachusetts egy fenntartható, jól látható állami szerepvállalást tett az univerzális 
egészségügyi ellátás irányába, egyfajta háttérnormát alkotva ezáltal. Ez ugyan nem volt 
elégséges ahhoz, hogy tevőleges alkotmányos kötelezettséget írjon elő az egészségügyi 
ellátásra, ugyanakkor arra alkalmas volt, hogy még ezekben a nehéz időkben is megvédje 
a jogegyenlőséget annak „felhígulásától”. Ez az elméletben megjelenő követelés közvetett 
módon támogatásra talált a US Supreme Court 2012-es  mérföldkőnek tekinthető döntésében, 
meggátolva a nemzeti kormányt abban, hogy feltételekhez kösse a Medicaid programok 
további szövetségi finanszírozását.2808 A Supreme Court implicite elismerte a hosszan tartó 
szövetségi elkötelezettséget a Medicaid iránt. Ez az elköteleződés magában foglalja a szo-
ciális jóléti szolgáltatások finanszírozását is, amelyet a Kongresszus alkalomszerűen nem 
szüneteltethet.2809 Ugyanakkor ezen az alapon még ez idáig egyetlen egyesült államokbeli 
bíróság sem blokkolta egyetlen szociális program tagállami vagy nemzeti kormány általi 
megszüntetését.2810 A Hershkoff–Loffredo szerzőpáros szerint vélhetően itt is kezd kialakulni 
az az álláspont, mint a massachusettsi bíróságon, hogy tudniillik a bíróság tartózkodik 
attól, hogy érvényesítse a migránsok tagállamok általi kizárását az egyébként univerzális 
egészségügyi ellátásból.2811

Ugyanakkor a szociális jogok bírói úton történő kikényszeríthetősége e jogoknak szá-
mos kontraciklikus előnyt, valamint széles körű politikai diskurzust biztosít (amely vita 
máskülönben csak a takarékosságra fókuszálna), figyelembe véve ezáltal a demokratikus 
értékeket és az emberi méltóság megőrzését.2812

2808 National Federation of Independent Business v. Sebelius, 132 S Ct 2566 (2012).
2809 National Federation of Independent Business v. Sebelius, 132 S Ct 2601–7.
2810 Rubin, E. 2012, 1639–1715. Ez a tanulmány a Hershkoff–Loffredo szerzőpáros szerint optimistán érvel amellett, 

hogy a National Health Care Act iránya azt sugallja, hogy az USA alkotmánya garantál úgynevezett pozitív 
jogokat (úgymint alapvető egészségügyi ellátást), arra bátorítva ezzel a Supreme Courtot, hogy az alkotmány 
részének ismerje el ezeket a jogokat. Lásd Hershkoff–Loffredo 2014, 260., 160. lj.

2811 Hershkoff–Loffredo 2014, 260.
2812 Hershkoff–Loffredo 2014, 266.
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„Szegények mindig lesznek köztetek, rajtuk bármikor segíthet-
tek.” Jézus szavai arra utalnak, hogy szegények mindenkor vol
tak és lesznek is a világon, akiken mindig segíthetünk, és kö
telességünk is segíteni. De vajon az államnak milyen szerepe 
van a  rászorulók megsegítésében, és  hol húzódik az  egyén 
felelősségének határa? A  könyv főbb vizsgálati témakörei: 
a szociális jogok mint alapjogok fogalma, tartalma, kihívásai, 
a szociális biztonsághoz való jog, az állam szociális funkció
jának történeti és  összehasonlító aspektusai, a  szociális jo
gokkal kapcsolatos jogelméleti viták, a  szociális biztonság
gal kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlat az Alaptörvény 
hatálybalépése előtt és  után, a  szociális biztonság védelme 
a globális válságot követően, a szociális jogok nemzetközi jogi 
védelme. Elsősorban alkotmányjogi megközelítésből vizsgá
lódom, az elméleti kérdések körében bemutatom a definíciós 
problémákat, a szociális ellátások modelljeit, az alkotmányos 
védelemmel kapcsolatos problematikát, a  nemzetközi fejlő
déstörténetet (a jogtörténeti és az eszmetörténeti hátteret is), 
a szociális biztonsághoz való jogra vonatkozó korábbi és ha
tályos magyar és külföldi alkotmányos szabályozást, valamint 
a hazai és külföldi alkotmánybírósági és emberi jogi bírósági 
joggyakorlat legfontosabb szegmenseit, továbbá a  mérvadó 
szakirodalmi álláspontokat is.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében
jelent meg.

Európai Szociális
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