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a szociÁlis jogok nemzetkÖzi 
vÉdelme a hideghÁborÚ 

idõszakÁban

A szociális jogok1 alighanem az emberi jogok legel-
lentmondásosabb csoportját alkotják: miközben a 
nemzetközi emberi jogi kánon részét képezik, védel-
mük a legutóbbi időkig jellemzően a polgári és poli-
tikai jogokétól elkülönítetten, azokétól különböző 
kikényszerítési mechanizmus biztosításával történt, 
amiben markáns változások a hidegháború lezárultát, 
majd az ezredfordulót követően kezdődtek. A leg-
főbb nemzetközi emberi jogi egyezmények által szen-
tesített különbségtétel eredendő-
en pragmatikus célokat szolgált; 
nem az emberi jogok különböző 
területeinek merev elhatárolását. 
A kötelezettségteljesítések el len-
őrzésének évtizedeken át egyre 
job ban szétváló intézményrend-
szere és gyakorlata azonban „rá-
égett” a szabályozásra, és fokoza-
tosan elfogadottá vált az a nézet, 
hogy a nemzetközi közösségnek 
tényleges kikényszerítési szándé-
ka legfeljebb a klasszikusnak titu-
lált emberi jogok tekintetében le-
het séges, míg a gazdasági, szo-
ciális és kulturális jogok puszta 
ígér vények, amelyeket nem kell, s 
nem is illik igazán komolyan ven-
ni. Scheppele szellemes megfo-
galmazásában: „Az összehasonlí-
tó alkot mányjogi konferenciákon 
a szo ciális jogok védelmét megkí-
sérlők ahhoz hasonló udvarias elutasításban része-
sülnek, mint az izgatott gyerekek, akik nem elég éret-
tek ahhoz, hogy felmérjék azoknak az egyébként nyil-
vánvalóan aranyos dolgoknak a következményeit, 
amiről beszélnek.”2 Igen elterjedt, és az állampolgá-
ri jogok fejlődésére tekintettel nem is megalapozat-
lan az a nézet, hogy a gazdasági és szociális jogok új 
keletűek, kevésbé megszilárdultak, mint polgári és 
politikai társaik, ezért nem tartozhatnak az emberi 

jogok fősodrába, jelentőségük azokhoz képest csak 
másodlagos lehet.3 Másodrendűségük így történeti 
kialakulásukból következik, amit még hangsúlyosab-
bá tesznek az érvényesítésükkel kapcsolatos nehéz-
ségek. Nemzetközileg védett emberi jogként törté-
nő tételezésük tekintetében a generációk szerinti osz-
tályozás ugyanakkor aligha lehet helytálló, hiszen a 
gazdasági, szociális és kulturális jogokat a nemzet-
közi közösség a polgári és politikai jogokkal egyszer-
re hirdette meg az ENSZ Alapokmányában, majd az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, úgy, hogy 
köztük a jogalkotó nem tett különbséget. Később 
a tartalmukat meghatározó és kikényszerítési me-

chanizmusaikat intézményesítő 
egyezségokmányok előkészítése 
is párhuzamosan zajlott, s azokat 
egy idejűleg fogadta el az ENSZ 
Közgyűlése 1966. december 16-án. 
Némi különbség csak hatályba lé-
pésük tekintetében mutatkozik – 
egyébként a Gazdasági, Szociális 
és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya javára, amely 
1976. január 3-án lépett hatályba, 
szemben a Polgári és Politikai Jo-
gok Nemzetközi Egyezségokmá-
nyával, amelynek esetében ez két 
és fél hónappal később követke-
zett be (1976. március 23-án). Mi-
közben az ENSZ szervei folya-
matosan hangsúlyozták, hogy az 
emberi jogok két nagy csoportra 
bontása mesterséges különbségté-
telen alapszik,4 mégsem mehetünk 
el szó nélkül amellett, hogy az em-

beri jogok csoportjai közti megkülönböztetés intéz-
ményesüléséhez maga a világszervezet is hozzájárult 
a két fent említett egyezségokmány elfogadásával. 
E döntés ágyazott meg a bő évtizeddel később kiala-
kított terminológiai különbségtételnek. Az emberi 
jogokat először Karel Vasak kötötte egy 1977-ben 
megjelent írásában az intézményesülésük sorrendjét 
leképező generációkhoz, azzal a szándékkal, hogy 
elismertesse az ún. szolidaritási jogokra – mint az 
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emberi jogok legújabb, harmadik generációjára – vo-
natkozó igényt.5 Az újfajta osztályozás gyors elterje-
dését vélhetően segítette az is, hogy az emberi jogok 
generációi közti különbség hangsúlyozása kitűnően 
illeszkedett a kor domináns szellemi irányzatához, a 
polgári és politikai jogokat a gazdasági és szociális 
jogokkal szembeállító, a Th atcher-, illetve az USA-
ban a Reagan-kormányzat által fémjelzett újjobbol-
dali ideológiához.6 Ebben a miliőben Vasak termi-
nológiai újítása önálló életre kelt, 
és hamarosan megszületett az 
 elhatárolás utólagos igazolását 
szolgáló elmélet, amely szerint az 
em beri jogok polgári és politikai, 
il let ve gazdasági, szociális és kul-
 turális jogokra hasadása a nagy-
hatalmi szembenállás következ-
ménye volt. E nézet szerint, míg 
a nyugati piacgazdaságok kormá-
nyai nagyobb hangsúlyt helyeztek 
a polgári és politikai jogok védel-
mére, addig a keleti blokk tervgaz-
daságot működtető államai a gaz-
dasági, szociális és kulturális jogok 
nemzetközi védelmét próbálták 
erősíteni.7 Ezt a magyarázatot például a Whelan és 
Donnelly szerzőpáros kérdőjelezte meg.8 Szerintük 
a nyugat-európai jóléti államok ötvenes-hatvanas 
évekre tehető viharos gyorsaságú, nem kis részben 
munkavállalói és szociális jogokkal megtámogatott 
fejlődésére tekintettel aligha gondolhatja komolyan 
bárki is, hogy a Nyugat eleve ellenségesen viszonyult 
volna a gazdasági és szociális jogokhoz, és azok nem-
zetközi védelméhez. Felhívják a fi gyelmet arra, hogy 
az emberi jogok nemzetközi védelmének gondolata 
Roosevelt 1941-es „Négy szabadság” beszédére ve-
zethető vissza, amelyben az amerikai elnök a hábo-
rú utáni világrend alapelveit hirdette meg. Az elve-
ket különböző szabadságokkal azonosította, melyek 
közt harmadikként említette a nélkülözéstől mentes 
élet biztosítását, mint a demokratikus berendezke-
dés egyik biztosítékát. E szabadság az elnök gondo-
latmenetében a többivel (a szólás- és véleménynyil-
vánítás szabadságával, a vallásszabadsággal, valamint 
a félelemtől mentes élet szabadságának9 biztosításá-
val) szerves egységet alkotott. Ez a szellemiség tük-
röződött az Atlanti Chartában is, amelynek ne gyedik, 
ötödik és hatodik pontja tartalmazta a felek háború 
utáni időszakra szóló gazdasági és szociális cél ki-
tűzéseit, köztük azt, hogy a nemzetek közti együtt-
működésnek a munkajogi védelem szintjének eme-
lésére, a szociális biztonság és a nélkülözéstől men-
tes élet biztosítására kell irányulnia. A New Deal 
szellemében az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-

zata szövegezésének munkálatai során az USA nem 
viszonyult elutasítóan a gazdasági és szociális jogok-
hoz, és a nyugat-európai országok sem adták jelét a 
gazdasági és szociális jogokkal szembeni fenntartá-
saiknak, azokat az emberi jogok integráns részének 
tartották.10 Ezt bizonyítja, hogy az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának megszövegezése során 
az amerikai tárgyalódelegáció nem kapott olyan uta-
sítást, amely a gazdasági és szociális jogok emberi 

jogi jellegének megkérdőjelezé-
sére, vagy alacsonyabb státuszú 
jogként való elismertetésére irá-
nyult volna. Ellenkezőleg, az ame-
rikai képviselő Eleanor Roosevelt 
(Roose velt elnök özvegye), aki 
egy ben a Nyilatkozat megszöve-
gezéséért felelős bizottság elnöke 
is volt egy személyben, mindvégig 
támogatta a gazdasági és szociá-
lis jogok belefoglalását a dokumen-
tumba. Egyes vélemények szerint 
az ő munkájának köszönhető az 
is, hogy a Nyilatkozatban a szoci-
ális ellátásokhoz való hozzáférés 
biztosítására a „szociális bizton-

sághoz való jog” (right to social security)11 kifejezést 
használták, mivel ezt a terminus technicust az Egye-
sült Államokban kezdték használni a New Deal-hez 
kapcsolódó jogalkotás során. E jogalkotás emble-
matikus elemét képezte a Roosevelt elnök nevéhez 
köthető, 1935-ben elfogadott Social Security Act. 
Az új szabályozással az USA az Európában elterjedt 
társadalombiztosítási (social insurance) megoldások-
kal szemben állampolgársági alapon nyújtott meg-
élhetési garanciákat.12

Az eredmény közismert: az Emberi Jogok Egye-
temes Nyilatkozata egy dokumentumon belül, érde-
mi különbségtétel nélkül hirdette meg a polgári, po-
litikai, gazdasági, szociális és kulturális emberi jo-
gokat. A Nyilatkozat elfogadása után a nemzetközi 
közösség fi gyelme afelé fordult, hogy miként lehet 
az emberi jogokat nemzetközi jogi kötelezőerővel 
bíró egyezségokmányba foglalni. Az Emberi Jogok 
Bizottsága13 1950-ben – a meglévő jogi hagyomá-
nyokra építő fokozatos megközelítés híveként – a leg-
régebb óta létező, és ezért legkevésbé ellentmondá-
sos polgári jogokat és eljárási garanciákat tartalma-
zó tervezetet készített a Gazdasági és Szociális Tanács 
számára; azt javasolva, hogy azokat majd a későbbi-
ekben egészítsék ki a gazdasági, szociális, kulturális 
és egyéb jogokra vonatkozó eszközökkel és intézke-
désekkel. Az ENSZ Közgyűlése azonban nem tá-
mogatta ezt a tervet; sőt, kifejezetten arra utasította 
a Bizottságot, hogy a készülő egyezségokmány szö-
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vegébe illessze be a gazdasági és szociális jogokat 
védő rendelkezéseket is. Noha több nyugati állam is 
felhívta a fi gyelmet a gazdasági és szociális jogok 
végrehajtásával kapcsolatos nehézségekre, nem pró-
bálták együttesen megakadályozni a határozat elfo-
gadását.14 A szövegezés munkálataiban a nyugati or-
szágok meglehetősen innovatív, a szociális jogokat 
támogató módon vettek részt. A munkához való jogra 
például Franciaország, a kedvező munkakörülmé-
nyekre Franciaország és az USA, a szociális bizton-
sághoz, valamint a megfelelő életszínvonal biztosí-
tásához való jogra Ausztrália, a lakhatás biztosításá-
ra az USA készített szövegszerű, 
a Bizottság által elfogadott előter-
jesztést. A nagyhatalmi szemben-
állást inkább a szovjet javaslatok 
elutasítása jelezte, amelynek oka 
azonban Whelan és Donnelly sze-
rint legfőképp a szovjetek által ké-
szített szövegtervezetek kompro-
misszumképtelenségében rejlett.15 
A jogok érvényesítését célzó el-
járások már a tervezés stádiumá-
ban elkülönültek, a nélkül azon-
ban, hogy ez érintette volna kö-
zös egyezségokmányba foglalásuk 
gon dolatát. A két külön egyezség-
okmány megszövegezésének öt-
letével India állt elő, arra hivatkozva, hogy a polgá-
ri és politikai jogok bíróság által kikényszeríthetők, 
míg a gazdasági, szociális és kul turális jogok nem. 
Az ENSZ Közgyűlése végül csak 1952-ben a fenti, 
inkább eljárási, mintsem elvi meggondolás alapján 
döntött végül úgy, hogy egy közös dokumentum he-
lyett két egyezségokmányt dolgoz ki az emberi jogok 
védelmére. Az egyezségokmányok megszövegezé-
sének az 1952-es határozat nyomán elinduló duális 
folyamata viszont ezután már valósággal kínálta a le-
hetőséget a hidegháborúban szembenálló felek ér-
tékpreferenciáinak megjelenítésére. Az egyez ség-
okmányok 1966-ban történt elfogadása hosszú időre 
megbontotta az eredeti, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában még tükröződő, az emberi jogok 
oszthatatlanságán és kölcsönös függőségén alapuló 
felfogást, mivel krónikusan aszimmetrikussá tette a 
két különböző dokumentumban foglalt jogok védel-
mét. A jogok kikényszerítésének kétféle megköze-
lítése jött így létre: egy – a jogsértések vizsgálatán 
és szankcionálásán alapuló – a polgári és politikai 
jogok tekintetében, és egy másik – a jogok progresz-
szív realizálásának (fokozatos biztosításának) előre-
haladását vizsgáló, szankciókat nem alkalmazó – a 
gazdasági, szociális és kulturális jogok vonatkozá-
sában.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmánya lehetővé tette, hogy az egyezményben 
szereplő jogok tömeges megsértése esetén az államok 
egymással szemben független külső fórumhoz, az 
ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fordulhassa-
nak, míg a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
 Nemzetközi Egyezségokmányában szereplő jogok 
te kintetében a részes országoknak csak jelentéstéte-
li kötelezettségük volt. A kikényszerítés mechaniz-
musának kettőssége regionális szinten is bevett gya-
korlattá vált: a polgári és politikai jogokat védő 1950-
es Római Egyezmény intézményesítette annak 

le hetőségét, hogy egyezményben 
szereplő jogai megsértése esetén 
bárki panasszal fordulhasson az 
Emberi Jogok Európai Bíróságá-
hoz. Ezzel szemben az Európai 
Szociális Kartában hosszú időn 
keresztül szintén a nemzeti jelen-
tések rendszerével próbálták biz-
tosítani a gazdasági és szociális 
jogok érvényesülését. Ennek kö-
vetkeztében – különösen globális 
szinten – egyre feszítőbbé vált az 
ellentmondás az emberi jogok köl-
csönös függőségét és oszthatatlan-
ságát hirdető retorika, valamint a 
kettősséget tükröző jogvédelmi 

gyakorlat közt. A jelentéstételen alapuló kikénysze-
rítési mechanizmus korlátait jól jelzi, hogy 1995-ben 
az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányához csatlakozó or-
szágok többsége még jelentéstételi kötelezettségét 
sem teljesítette. Akadtak olyan, az Egyezségokmányt 
már a 70-es években ratifi káló államok, amelyek eddig 
az időpontig még az első (a ratifi kációtól számított 
két éven belül benyújtandó) nemzeti jelentésüket sem 
készítették el. Az adott évben a 130 részes államból 
76 volt késésben jelentése benyújtásával. A benyúj-
tott jelentések egy része igencsak felületesnek bizo-
nyult, vagy olyannak, ami az eredeti szándékokkal 
ellentétben a problémákat nem felfedni, hanem épp 
ellenkezőleg, elkendőzni igyekezett. A jelentéstevő 
országok szinte mindegyike fi gyelmen kívül hagyta 
azt a külön hangsúlyozott elvárást a jelentések készí-
tésének irányelvei közül, hogy a megismertetendő el-
sődleges indikátorokat ne csak a népesség egészére 
vonatkozóan, hanem társadalmi csoportok szerinti 
bontásban is közöljék.16 A jelentéstételen alapuló ki-
kényszerítési mechanizmus hiányosságain az érintett 
szervezetek (a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Bizottsága az ENSZ esetében, valamint a Szo-
ciális Jogok Európai Bizottsága – korábban Függet-
len Szakértők Bizottsága – az Európa Tanács tekin-
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tetében) kezdetben alternatív információforrások 
igénybevételével igyekeztek úrrá lenni. Noha e tes-
tületeknek felhatalmazásuk van helyszíni vizsgála-
tok végzésére, azzal aligha képesek élni. Ezért leg-
inkább a kiegészítő információk beszerzésének in-
tézményesítésével és az érintett jogok védelmével 
foglalkozó szervezetek véleményének becsatornázá-
sával próbálkoztak. Az Európa Tanács rendszeré-
ben ezt eleinte az Európai Szociális Karta kérdőívé-
nek egyre cizelláltabbá válása, majd a jelentéstételi 
kötelezettség témacsoportok szerinti számonkérése 
jelezte. Mindkét módszer az érintett kérdések beha-
tóbb vizsgálatának lehetővé tételére és a nemzeti je-
lentések szubjektivitásának visszaszorí tására irányult. 
Az információk másik része az ér dekvédelmi szer-
vezetekkel (szakszervezetekkel, civil jogvédő szer-
vezetekkel) folytatott párbeszédből származott. Az 
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kul turális Jogok Bi-
zottsága a polgári és politikai jogok tekintetében jól 
működő rendszerre próbált támaszkodni azzal, hogy 
igyekezett az emberi jogokat védő szervezetek rész-
vételét biztosítani az eljárásaiban, ez azonban csak 
korlátozott eredményekkel járt, mivel a jogvédő szer-
vezetek tevékenységének klasszikus területét a pol-
gári és politikai jogok védelme képezte, s csak na-
gyon kevés szervezet foglalkozott a gazdasági, szo-
ciális és kulturális jogok védelmével. Ráadásul, mivel 
a monitorozás módszerei is fejletlenek voltak, az e 
szervezetektől származó információk rendszerezése 
is nehézségekbe ütközött. További akadályt jelentett, 
hogy a jogvédő szervezetek jelentős részének egysze-
rűen nem volt elegendő forrása 
ahhoz, hogy részt tudjanak venni 
a testület ülésein.17 

Az 1990-es évek közepére nyil-
vánvalóvá vált a szociális jogok ki-
kényszerítésére alkalmazott mód-
szerek elégtelensége, és nagyjából 
ebben az időben új szereplőként 
az Európai Közösség is megjelent 
a jogvédelem színpadán. Az EK-
ban a gazdasági és szociális jogok 
iránti érdeklődés az 1980-as évek-
ben élénkült meg, ennek eredmé-
nyeként született meg a Munka-
vállalók – hányatott sorsú – Kö-
zösségi Szociális Kartája 1989- ben, 
amelynek rendelkezései végül az 1997-es Amsz ter-
dami Szerződéssel beépültek az EU alapszerződési 
rendszerébe. Ezzel párhuzamosan, a hidegháború be-
fejeztével megfi gyelhetővé vált, hogy az említett szer-
vezetek szemléletmódjában előtérbe került az embe-
ri jogok védelmének az Egyetemes Nyilatkozatban 
megálmodott egységes architektúrája. A gyermekek 

vagy a fogyatékossággal élő személyek jogairól elfo-
gadott egyezményekben már integráltan, egymáshoz 
szorosan kapcsolódva jelentek meg a polgári, a poli-
tikai, valamint a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok, és hasonló mintát követett az EU 2000-ben 
elfogadott Alapjogi Kartája is. Miközben valameny-
nyi szereplő esetében megfi gyelhető a szociális jogok 
érvényesítésének erősítésére irányuló törekvés, ennek 
mindegyik szervezet más módját választotta.

a szociÁlis jogok nemzetkÖzi 
vÉdelmÉnek hideghÁborÚ 

utÁni megÚjÍtÁsi kÍsÉrletei

ENSZ: elmozdulás az egyéni jogsérelmek vizsgálata felé

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmányának 2. cikk 1. bekezdése a 
 részes államoktól az ott elismert jogok teljes gyakorlá-
sának fokozatos biztosítását várja el, és a kikénysze-
rítési mechanizmusa is az ezzel összefüggő kö te le-
zettség teljesítésének monitorozására épült. Noha az 
eredeti szándékok szerint ez a megoldás az egyes ál-
lamok gazdasági fejlettsége közötti különbségek fi -
gyelembe vételének lehetőségét kívánta megterem-
teni – azért, hogy a fejlődő országok teljesítményét 
ne a fejlett világhoz tartozókéval kelljen összevetni 
–, mindez a vártnál is kevesebb eredményre vezetett. 
Ennek okát Chapman18 – valószínűleg helyesen – 
abban látja, hogy a gazdasági és szociális jogok fo-

galmi tisztázatlansága miatt nem 
határozható meg pontosan a tar-
talmuk, és így a belőlük követke-
ző kötelezettségek köre sem. E fo-
gyatékosságot közel fél évszázad 
alatt sem sikerült leküzdeni, rész-
ben a jogértelmezési hagyományok 
nemzeti szinten jelentkező hiánya, 
részben pedig amiatt, hogy az 
ENSZ Gazdasági, Szociális és 
Kul turális Jogok Bizottságának 
jogértelmezési erőfeszítései – az 
általános kommentárok révén – is 
csak az ezredfordulón élénkültek 
meg, és akkor is csupán néhány 
jogra korlátozottan.19 A Bizottság 

ez irányú tevékenysége annak ellenére jogfejlesztő je-
lentőségű, hogy a folyamat során kidolgozott dog-
matikai konstrukciók szinte mindegyike legitimáci-
ós problémákkal küzd,20 és az ezen konstrukciók ke-
retében kidolgozott egyes fogalmak inkább fokozzák, 
mintsem csökkentik az „egyet nem értést a gazdasá-
gi és szociális jogok körül”.21 A megújuló dogmati-

a progresszÍv megvalÓsÍ-
tÁs ÉrtÉkelÉsÉt nehezÍti, 
hogy a jogok ÉlvezetÉben 
mutatkozÓ tÉnyleges 
elõr eh a la dÁs szÁ mos 
esetben csak az ÖtÉves je-
lentÉstÉteli cikluson tÚ-
li idõpontban mÉrhetõ 
tÉnylegesen, mikÖzben 
azt a „rendelkezÉsre ÁllÓ 
valamennyi erõforrÁs 
igÉnybevÉtelÉvel, minden 
megfelelõ eszkÖzzel” kel-

lene elÉrni
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ka csak részlegesen, a minimális követelmények és 
az azokra épülő haladéktalan teljesítést követelő kö-
telezettségek tekintetében tud választ adni a prog-
resszív megvalósítás intézményesített relativizmusá-
ra. A progresszív megvalósítás értékelését nehezíti, 
hogy a jogok élvezetében mutatkozó tényleges elő-
rehaladás számos esetben csak az ötéves jelentésté-
teli cikluson túli időpontban mérhető ténylegesen, 
miközben azt a „rendelkezésre álló valamennyi erő-
forrás igénybevételével, minden megfelelő eszköz-
zel” kellene elérni. Az előrehaladás mérésének egyik 
iránya kétségkívül az országok teljesítményét muta-
tó mérőszámok egyre bővülő körének folyamatos ösz-
szevetése lehet. Ez valamiféle egységes globális sta-
tisztikai módszertan kidolgozását, a szükséges sta-
tisztikai információk megbízható gyűjtését, valamint 
az információk államok általi önkéntes továbbítását 
feltételezi. Az ENSZ ugyanakkor az első feltételt il-
letően nem rendelkezik kapacitásokkal, a második 
és harmadik tekintetében pedig ráhatással. A kilenc-
venes évek közepén Chapman22 vetette fel, hogy ebből 
a csapdahelyzetből a jogsértések azonosítására kon-
centráló jogvédelem kínálhat ki-
utat. Véleménye szerint a jogsér-
tésalapú jogvédelem alkalmazása 
több előnnyel is járna. Egyfelől a 
globális emberi jogi rezsimben a 
jogsértések megakadályozása ha-
gyományosan nagyobb prioritást 
kap, mint a jogok biz tosításában 
való előrehaladás mé ricskélése. 
Más felől ez a módszer kom pa tibilis 
a polgári és politikai jogok tekin-
tetében alkalmazott megközelítés-
sel, így segít feloldani az emberi 
jogok generációi közti szembenál-
lás feloldását. Ezen kí vül e megközelítés nagyobb visz-
szatartó erővel is bír, hiszen az emberi jogok megsértő-
jének szerepkörébe kerülés az, amitől a kormány-
zatok a leginkább tartanak. A jogsértés tényének 
meg állapítása lehetővé teszi jóvátétel alkalmazását, 
amely jóval konkrétabb jogkövetkezmény annál, mint 
amikor absztrakt módon próbálják megállapítani azt 
– valamiféle meglehetősen kezdetleges állapotban 
lévő statisztikai indikátorrendszer alapján –, hogy az 
ellátások miféle szintjét kellene biztosítani.23

Azt, hogy a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Bizottsága magáévá tette ezt a megközelítést, 
mutatják a testületnek az ezredforduló után keletke-
zett általános kommentárjai (general comments). Az 
emberi jogokkal kapcsolatos állami kötelezettségek 
már korábban kidolgozott hármas kategorizálására24 
támaszkodva a jogsértő magatartások három típusát 
különböztetik meg; azokat, amelyek 

a) a jog tiszteletben tartásának követelményével el-
lentétes állami intézkedések következményei;

b) a jog védelmére vonatkozó állami intézkedések el-
mulasztásának következményei;

c) diszkriminatív jogszabályok, igazgatási gyakorla-
tok alkalmazásának következményei.
A védett jog tiszteletben tartásának követelmé-

nyével ellentétes állami intézkedés folytán bekövet-
kező jogsértés például az, ha adott állam visszafej-
leszti, leépíti az ellátások már meglévő rendszerét, 
vagy aktívan támogatja nem állami szereplők erre 
irányuló tevékenységét. A jogvédelmi intézkedések 
elmulasztása miatt megvalósuló jogsértés az, amikor 
az állam nem alkotja meg az adott jog tényleges gya-
korlását biztosító jogszabályokat, vagy az, ha nem 
gondoskodik azok végrehajtásáról, esetleg elmulaszt-
ja megváltoztatni a jog gyakorlásával nyilvánvalóan 
ellentétes jogszabályokat. Ugyancsak ellentétes a jog-
védelmi kötelezettséggel az, ha az állam nem alkot-
ja meg azokat a jogszabályokat, amelyek megvéde-
nék a jogaikkal élő személyeket harmadik személyek-
nek a jog érvényesülését akadályozó vagy kor látozó 

beavatkozásától. Diszkrimina-
tívnak azok az előírások vagy gya-
korlatok minősülnek, amelyek 
egyes csoportokat ésszerűen iga-
zolhatatlan módon zárnak ki az 
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésből. 

Az új módszertan részét képe-
zi az egyes szociális (és esetenként 
gazdasági) jogok részesedési olda-
lának megvalósításával összefüg-
gő állami teendők körének meg-
határozása is.

Az alábbiakban az általános 
kommentárokban említett példákkal szemléltetem 
az új, jogsértéseket középpontba állító jogértelmezé-
si gyakorlat főbb pontjait három alapvetőnek nevez-
hető szociális jog – a szociális biztonsághoz, az egész-
séghez és a lakhatáshoz való jog – példáján.

A jog tiszteletben tartásának követelményéből fakadó 
állami kötelezettségek megsértése

A szociális biztonsághoz való jog tekintetében a Gaz-
dasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága azo-
kat az állami beavatkozásokat tekinti jogsértőnek, 
amelyek kellő ok nélkül korlátozzák az ellátásokhoz 
való egyenlő hozzáférést, valamint a szociális biz-
tonsági programok szokásos vagy hagyományos mű-
ködését.25 Ebből a szempontból jogsértő magatartás-
nak minősül az is, ha az állam gyengíti a szociális 

a rendelkezÉsre ÁllÁs a 
szociÁlis biztonsÁghoz 
valÓ jog tekintetÉben 
azt j elent i ,  hogy az 
egyezmÉnyben rÉszes Ál-
lamoknak legalÁbb az 
ilo 102. sz. egyezmÉnyÉben 
meghatÁrozott szintû 
vÉdelmet kell biztosÍta-
niuk az ott meghatÁro-
zott tÁrsadalmi kockÁ-

zatokkal szemben
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biztonság megteremtését biztosítani hivatott ellátá-
sok kialakított rendszerét, vagy aktívan támogatja 
nem állami szereplők szociális biztonságot aláásó te-
vékenységét.

Az egészséghez való jog tekintetében26 a Bi zottság 
elvárása, hogy az államok tartózkodjanak például 
azoktól az intézkedésektől, amelyek lehetővé teszik 
kényszergyógykezelések indokolatlan alkalmazását,  
a fogamzásgátló szerek és eszközök használatához 
való hozzáférés korlátozását,  az egészségügyi in-
formációkhoz való hozzájutás szándékos ellehe tet-
lenítését, a környezet jogellenes szennyezését. Ezen 
túlmenően az államoknak tartózkodniuk kell az 
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés korláto-
zásától. Jogsértő magatartásnak minősül az, ha egy 
állam tudatosan visszatartja az 
egészségügyi ellátások eredmé-
nyességéhez szükséges informáci-
ókat, vagy nem zetközi szerződé-
sek megkötésekor fi gyelmen kívül 
hagyja a jog tiszteletben tartásá-
val kapcsolatos kötelezettségeit.

A lakhatás tekintetében27 a jog 
tiszteletben tartása magában foglalja a családi életbe 
való önkényes állami beavatkozás tilalmát, még azok-
nak az esetében is, akik jogalap nélkül tartózkodnak 
egy lakhatás célját szolgáló ingatlanban. Az államok-
nak ugyancsak tartózkodniuk kell attól, hogy aka-
dályozzák a lakhatási feltételek megteremtésén mun-
kálkodó csoportok tevékenységét. Jogsértőnek mi-
nősülnek azok az állami intézkedések, amelyek 
közvetlenül hozzájárulnak a lakhatási körülmények 
romlásához, miközben nem gondoskodnak kompen-
zációs mechanizmusok működéséről. 

A jog védelmére vonatkozó állami kötelezettségek

Jogvédelmi kötelezettségük körében az államoknak 
olyan garanciarendszert kell működtetniük, amely 
biztosítja azt, hogy a szociális biztonsági rendszer jut-
tatásait az egyének mások  beavatkozásától mentesen 
élvezhessék. Ugyancsak jogsértő az állam magatar-
tása, ha nem alkotja meg a szociális biztonsághoz való 
jog gyakorlását elősegítő jogszabályokat, vagy nem 
gondoskodik azok végrehajtásáról (ideértve a pl. a tár-
sadalombiztosítási járulékok behajtását). Jogsértő ma-
gatartásként azonosította ezen kívül a Bizottság azt 
is, ha az állam nem vette fi gyelembe a szociális biz-
tonság garantálására vonatkozó kötelezettségeit a 
nemzetközi szerződések megkötésekor.28

Az egészséghez való jog vonatkozásában a 14. 
számú általános kommentár29 a jogvédelmi kötele-
zettségek közt említik az egyenlő hozzáférést bizto-

sító intézkedések megtételét, az egészségügyi priva-
tizáció ellenőrzött körülmények közt történő meg-
valósítását, valamint azt, hogy a privatizációs folyamat 
ne vezessen a hozzáférés korlátozásához vagy minő-
ségromláshoz. A védőintézkedéseknek ki kell terjed-
niük az orvosok és az egészségügyi személyzet meg-
felelő szintű képzésének biztosítására, valamint a 
szakmai normák betartatására. Az állami védelem-
nek ugyancsak biztosítania kell azt, hogy harmadik 
személyek ne kényszeríthessék ki, vagy ne akadá-
lyozhassák meg az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférést vagy az egészségügyi információk ter-
jesztését.

A lakhatáshoz való jog védelméből adódó kötele-
zettségek közé tartozik a kényszerkilakoltatással, va-

lamint a birtoklás élvezetében való 
zaklatással szembeni garanciák ki-
építése. Ebből következően az ál-
lamoknak megfelelő garanciák 
biztosításával kell szabályozniuk a 
kilakoltatás folyamatát. E garan-
ciák magukban foglalják, hogy a 
kilakoltatás elrendelése előtt a ha-

tóságoknak érdemi konzultációt kell kezdeményez-
niük az érintet tekkel, ideértve tájékoztatásukat az in-
gatlan hasz nosításáról. A Bizottság álláspontja sze-
rint30 a kila koltatási eljárásoknak meg kell felelniük 
az alábbi feltételeknek is:

– a kilakoltatásban közreműködő személyeknek 
egyértelműen azonosíthatóknak kell lenniük;

– tiszteletben kell tartani azt, hogy a kilakoltatás 
nem hajtható végre extrém időjárási körülmények 
közt vagy éjszaka (kivéve azt az esetet, ha ehhez a 
kilakoltatandó személyek hozzájárultak).

Az állam jogvédelmi kötelezettségeinek részét ké-
pezi a kilakoltatással szembeni jogorvoslat lehetősé-
gének biztosítása is.

A diszkrimináció tilalma

A jogalkotó nem hozhat, a jogalkalmazók pedig nem 
alkalmazhatnak egyes csoportokat sem közvetlenül, 
sem közvetve hátrányosan megkülönböztető szabá-
lyokat. Hátrányos megkülönböztetésnek az minősül, 
ha adott csoport tagjainak tényleges kára, hátránya 
származik az intézkedésből (pl. nem jutnak hozzá az 
ellátásokhoz, vagy nem ugyanolyan szinten vehetik 
azokat igénybe, mint a társadalom más csoportjai-
nak tagjai), és az a feltétel, amelynek támasztása miatt 
hátrány éri őket, ésszerűen nem igazolható. Ilyen 
diszkriminatív gyakorlatként azonosítja a Bizottság 
például azt, ha az ellátást meghatározott időtartamú 
tartózkodáshoz kötik az országok.

egyÉni panaszok tekinte-
tÉben a fõ cÉl a felek (jo-
gÁban sÉrtett egyÉn És a 
jogsÉrtõ Állam) kÖzÖtti 
mÉltÁnyos egyezsÉg lÉt-

rehozÁsa
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Az ellátások normatív tartalmának meghatározása

A Bizottság általános kommentáraiban a jogsértő 
magatartások azonosításán túl a jogok normatív tar-
talmának meghatározására is törekszik. A tartalmi 
meghatározás három fő elemből tevődik össze: a ren-
delkezésre állásból, az ellátások megfelelőségéből, 
továbbá hozzáférhetőségük biztosításából.

A rendelkezésre állás a szociális biztonsághoz való 
jog tekintetében azt jelenti, hogy az egyezményben 
részes államoknak legalább az ILO 102. sz. egyez-
ményében meghatározott szintű védelmet kell biz-
tosítaniuk az ott meghatározott társadalmi kockáza-
tokkal szemben. (Az egyezmény kilenc társadalmi 
kockázatot sorol fel, melyek közül legalább három 
tekintetében szükséges a népesség – esetleg a mun-
kavállalók – meghatározott százaléka számára az át-
lagjövedelemhez viszonyított szintű ellátást biztosí-
tani.) A szociális biztonsági programoknak rendszer-
szerűen kell működniük, vagyis a rájuk vonatkozó 
szabályozásnak meg kell jelennie a belső jogban, köz-
vetlen adminisztrációjuknak és annak ellenőrzésé-
nek pedig hatósági jogkörbe kell tartoznia. Az egész-
séghez való jog tekintetében a rendelkezésre állás az 
egészségügyi intézmények, jószágok és szolgáltatá-
sok intézményes biztosítását je-
lenti, míg a lakhatáshoz való jog 
esetében ez például szociális célú 
lakásállomány fenntartását felté-
telezi.

A megfelelőség követelményét 
a szociális biztonság garantálá-
sakor négy dimenzióban értelme-
zi a Bizottság. Az 19. számú ál-
talános kommentár elsőként arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy az el-
látások összegét és időtartamát 
úgy kell megállapítani, hogy az 
biztosítsa az egyének és családok 
életszínvonalának megfelelő szin-
ten való tartását. A második követelmény, hogy az 
ellátásokat az emberi méltóság teljes tiszteletben tar-
tásával kell nyújtani, különös tekintettel a diszkri-
minációmentes bánásmódra. A követelmények közé 
tartozik, hogy az imént említett megfelelőségi kri-
tériumok meglétét folyamatosan ellenőrizzék az ál-
lamok. Végül a megfelelőség részét képezi az is, hogy 
a járulékfi zetésen alapuló rendszerekben létezzen va-
lamiféle ésszerű kapcsolat a befi zetett járulékok és a 
kifi zetett járadékok között. Az egészségügyi ellátá-
sok megfelelősége a szolgáltatások mennyiségi mu-
tatóinak teljesítésére vonatkozik (például 1000 lakos-
ra legalább 3 kórházi ágy fenntartását kell biztosíta-
ni). A lakhatáshoz való jog biztosítása tekintetében 

még nem beszélhetünk mennyiségi mutatókról. 
Ugyanakkor a megfelelőség szerves részét képezi 
mindhárom jog tekintetében a hozzáférés diszkrimi-
nációmentessége.

A hozzáférhetőség fontos követelménye mindhá-
rom jog esetében a biztosított szolgáltatások megfi -
zethetősége (illetve annak állami intézkedéssel tör-
ténő biztosítása), a jogosultsági feltételek ésszerűsé-
ge és átláthatósága. A hozzáférés mindezen túl az 
ellátások, szolgáltatások térbeli elérhetőségének és 
akadálymentességének biztosítását is jelenti. 

Államközi és egyéni panaszrendszer biztosítása

A Bizottság jogsértés alapú megközelítést közép-
pontba állító általános kommentárai megteremtet-
ték az elvi lehetőségét annak, hogy a jogsértések vizs-
gálata is beépüljön a monitorozási mechanizmusba. 
Ez az ENSZ 2008. évi közgyűlésén realizálódott, 
amikor a világszervezet elfogadta a Gazdasági, Szo-
ciális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mányához fűzött kiegészítő jegyzőkönyvet. A kiegé-
szítő jegyzőkönyv lehetővé teszi, hogy a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok tömeges megsértése ese-

tén az azt ratifi káló országokkal 
szemben egy másik részes állam 
államközi panasz benyújtásával 
a Gazdasági, Szociális és Kultu-
rális Jogok Bizottságának eljárá-
sát kezdeményezze. A kiegészí-
tő jegyzőkönyv jogsértés esetén 
lehetővé teszi egyének vagy cso-
portok számára is eljárás kezde-
ményezését. Államközi panasz 
esetén a felek érveinek és észre-
vételeinek összegzése alapján a 
Bizottság az ajánlások megfogal-
mazásán kívül az eljárás eredmé-
nyeit éves jelentésében is ismer-

tetheti. Egyéni panaszok tekintetében a fő cél a felek 
(jogában sértett egyén és a jogsértő állam) közötti 
méltányos egyezség létrehozása. Amennyiben ez nem 
lehetséges, a Bizottság ajánlásokat fogalmazhat meg 
a jogsértő állammal szemben.

Noha az új eljárásrend sem te szi lehetővé a jogsér-
tések esetén a nemzeti jogban alkalmazott szankci-
ók (további jogsértő magatartástól való eltiltás, kár-
térítés megíté lése) alkalmazását, mégis nagy előrelé-
pést jelent a szociális és gazdasági jogok védelmét 
illetően, hiszen lehetővé teszi azt, hogy a jogsértést a 
nemzeti jelentésében jellemzően inkább elkendőzni 
kívánó állam helyett máshonnan – és különös hang-
súllyal éppen a jogaiban sértett polgároktól – lehes-

A KÉRDÉSEK MÁSODIK KÖRE 
AZT IGY EKSZI K TISZTÁZN I, 
HOGY A JELENTÉSTEVÕ ÁLLAM 
A JOG MEGHIRDETÉSÉN TÚL 
MILYEN INTÉZKEDÉSEKET TESZ 
ANNAK VÉGREHAJTÁSA ÉRDE-
KÉBEN. ÍGY BE KELL SZÁMOLNI 
ARRÓL, HOGY LÉTEZIK-E AZ 
ELLENÕRZÉSRE KÖTELES HATÓ-
SÁG ;  M I T  E L L E NÕR I Z H E T; 
SZANKCIONÁLHATJA-E, S HA 
IGEN, MIKÉPP A JOGSÉRTÉST; ÉS 

ÍGY TOVÁBB
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sen információkat szerezni. Újszerű az is, hogy konk-
rét esetre, helyzetre vonatkozóan folytat eljárást a tes-
tület, amelyben állam és polgára ellenérdekű félként 
jelenhet meg, s ezáltal az eljárás számos elemében a 
bírósági procedúrára hasonlít. Az államtól független 
információforrások (potenciálisan bármely állam-
polgár) megjelenése és a konkrét ügyekre irányuló 
kontradiktórius eljárás intézményesítése jóval nagyobb 
visszatartó erővel hathat a gazdasági, szociális és kul-
turális jogokkal összefüggő kötelezettségek teljesíté-
se tekintetében, mint a kormányzati szempontokat 
tükröző, gyakran kozmetikázott nemzeti jelentések 
rendszere.

a kollektÍv panasz 
intÉzmÉnyesÍtÉse eurÓpÁban

Az 1961-ben elfogadott Európai Szociális Karta ki-
kényszerítési mechanizmusa eredetileg szintén a nem-
zeti jelentésekre épült. A részes államoknak az idők 
folyamán egyre cizelláltabbá váló kérdőív szerint kell 
elkészíteniük jelentéseiket arról, hogy miként telje-
sítik az általuk vállalt kötelezett-
ségeket. A kérdőív a Karta-cikkek 
mentén először arra kérdez rá, 
hogy az adott jog tekintetében 
 léteznek-e a nemzeti jogban az ér-
vényesülést biztosító rendelkezé-
sek, s ha igen, milyen szintű jog-
szabályok ezek. A kérdések má -
sodik köre azt igyekszik tisztázni, 
hogy a jelentéste vő állam a jog 
meghirdetésén túl  milyen intéz-
kedéseket tesz annak végrehaj tása 
érdekében. Így be kell számolni 
arról, hogy létezik-e az ellenőrzés-
re köteles hatóság; mit ellenőrizhet; szank cionálhat-
ja-e, s ha igen, miképp a jogsértést; és így tovább. A 
nemzeti jelentéseknek statisztikai adatokat is tartal-
maznia kell arról, hogy hány ellenőrzést végeztek a 
hatóságok; az ellenőrzések száma hogyan aránylik az 
ellenőrzendő tevékenységhez; milyen átlagos muta-
tók jellemzik azt a tevékenységet, amelyre a szabá-
lyozás vonatkozik. A kérdőív másodlagos indikáto-
rok közlését is elvárja, így nem elegendő pl. az egyes 
ellátásokban részesülők országon belüli arányának 
meghatározása, az adatot társadalmi csoportok sze-
rinti bontásban is közölni kell. Az elkészült nemze-
ti jelentéseket az Európa Tanács főtitkárához kell el-
juttatni, aki a beszámolót a Szociális Jogok Európai 
Bizottsága részére továbbítja. A Bizottság tagjai füg-
getlen szakértők (általában a tudományos élet kép-
viselői).31 Vizsgálatuk eredményét következtetéseik-

ben teszik közzé; eredetileg a Karta cikkei szerinti 
bontásban, ma már országok szerint. A következte-
tésekben mindig megtalálhatók a Karta-cikkek ér-
telmezésére vonatkozó, hangsúlyosan kiemelt állás-
foglalások; ezek képezik a Karta esetjogának alapját, 
noha a nemzeti jelentésekről nem a Szociális Jogok 
Európai Bizottsága, hanem a Szociális Karta Kor-
mánybizottsága hoz döntést (a SZJEB konklúziói 
alapján). 32 A Kormány bizottság probléma esetén fi -
gyelmeztetheti a je lentéstevő országot vállalásai be-
tartására vonatkozó  kötelezettségére, visszatérően 
előforduló jogsértést ész lelve pedig ajánlás megfo-
galmazására tehet javaslatot, amelyet az Európa Ta-
nács Miniszteri Bizottsága fogadhat el. 

A nemzeti jelentések rendszerén alapuló monito-
rozási mechanizmust az Európa Tanács is igyekezett 
a kormányzattól független információk becsatorná-
zásával kiegészíteni. Noha a szervezet az egyéni pa-
nasztétel lehetőségét mind a mai napig nem biztosít-
ja, az Európai Szociális Karta 1995-ben született ki-
egészítő jegyzőkönyve intézményesítette a kollek-
tív panaszok rendszerét. A Kartában szereplő jogok 

megsértéséből eredő panaszoknak 
a Szociális Jogok  Európai Bizott-
ságához történő benyújtására a 
mun kavállalók és a munkaadók 
európai és nemzeti érdekvédelmi 
szervezetei, valamint az Európa 
Tanács mellett résztvevő státusz-
szal rendelkező nem kormányza-
ti szervek jogosultak. A panaszok 
kivizsgálása az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságának eljárására ha-
sonló módon zajlik. A Bizottság 
először azt vizsgálja, hogy a pa-
nasz megfelel-e a formai követel-

ményeknek (panasz benyújtására jogosult szervezet-
től érkezett-e, kimerítették-e a rendelkezésre álló jog-
orvoslati lehetőségeket, stb.), s csak ha ezen a szűrőn 
átment, akkor kezdődhet a panasz érdemi kivizsgá-
lása. Ez alapvetően a felek írásos véleményének ki-
fejtésén alapszik, de amennyiben a Bizottság azt szük-
ségesnek látja, nyil vános szóbeli meghallgatást is 
tarthat (amire a strasbourgi Emberi Jogok Európai 
 Bírósága épületében kerítenek sort). A testület a pa-
naszokról határozattal dönt; a döntésről a felek mel-
lett az Európa Tanács legfőbb döntéshozatali  szervét, 
a Miniszteri Bizottságot is tájékoztatja. Az el járás a 
Miniszteri Bizottság határozatával zárul. Amennyi-
ben szükségesnek látja, a Bizottság ajánlást fogal-
mazhat meg a jogvitában álló állam számára arról, 
hogy milyen lépéseket várnak el tőle a Kartában fog-
lalt jogok biztosítására.33 

a kÖzÖssÉgi jog elsõbbsÉge 
miatt ez nehezen ke zel he-
tõ helyzetek kialakulÁ-
sÁval fenyegetett, hiszen 
a kÖzÖssÉgi jogot alkal-
mazÓ tagÁllamok kÖny-
nyen abba a helyzetbe ke-
rÜlhettek volna, hogy 
sajÁt eu-konform gya-
korlatukkal megsÉrtik 
nemzetkÖzi kÖtelezettsÉg-

vÁllalÁsaikat
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a szociÁlis jogok vÉdelme 
az eurÓpai uniÓban

Szociális jogok az EU Alapjogi Kartájában34

Az Európai Unióban és jogelőd szervezeteiben a szo-
ciális jogi kérdések nem alapjogi szinten, hanem a 
gazdasági szabadságok érvényesüléséhez szükséges 
konkrét szociális jogalkotás formájában merültek fel. 
Miközben a szociálpolitika – s vele az érdemi szoci-
ális jogalkotás – nemzeti hatáskörben maradt, egyre 
nőtt a gazdasági integráció elmélyítését biztosító sza-
bályok köre, aminek eredményeként az 1980-as évek 
közepére a közösségen belül egyre kiáltóbbá vált a 
gazdasági szabadságok és a szociális jogok védelme 
közt tátongó szakadék; vagy, másként fogalmazva, 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gazdasági szabad-
ságok a tagállami szociális védelmi rendszereket alá-
ásó módon érvényesülnek. Mivel ez kikezdte a kö-
zösségi szervek legitimációját, az Európai Bizottság 
kezdeményezésére az 1980-as évek végén megpró-
bálkoztak a szociális jogi dimenzió – főként munka-
jogi vetületű – megerősítésével. A kísérlet azonban 
kudarcot vallott, mert az Európai Tanács – brit vétó 
miatt – 1989-ben nem tudta érvényesen elfogadni el 
a Munkavállalók Közösségi Szociális Kartáját. Kon-
szenzus hiányában a Kartát a többi tagállam csak kö-
telező erő nélküli, elveket és célokat, nem pedig va-
lódi szociális jogokat tartalmazó „ünnepélyes dekla-
rációként” fogadta el, így az nem tudott a közösségi 
szociális jogalkotás fundamentumává válni. A szo-
ciális jogi aspektusok kimaradtak a közösségi jogfej-
lődésnek a Maastrichti Szerző-
déssel fémjelezhető, az emberi 
jogok felé nyitó fázisából is. Hiá-
ba került be ugyanis az Európai 
Unióról szóló szerződés szövegé-
be az alapvető jogok tiszteletben 
tartásának követelményét előíró 
klauzula, mivel a szöveg az Em-
beri Jogok Európai Egyezményét 
és a tagállamok alkotmányos ha-
gyományait jelölte meg az embe-
ri jogok alapjaiként. Mivel az 
Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nye nem tartalmaz szociális töl-
tetű rendelkezéseket, és a tagál-
lamok a szociális jogok tekinte-
tében nem rendelkeztek közösnek 
nevezhető alkotmányos hagyományokkal, az 1991-
es alapszerződés módosítás tovább konzerválta az ér-
demi szociális jogalkotás hiányát. Az ezredforduló 
közeledtével némi pozitív változást hozott 1997-ben 
az Amszterdami Szerződés elfogadása, amely előír-

ta az Európa Tanács Szociális Kartájában, illetve a 
Munkavállalók Közösségi Szociális Kartájában sze-
replő alapvető szociális jogok fi gyelembe vételét a kö-
zösség szociálpolitikai döntéseinek meghozatalakor. 
Noha közvetlen hatállyal bíró alanyi jogokat az Amsz-
terdami Szerződés sem biztosított, a Bíróság számá-
ra mégis hivatkozási alapot teremtett arra, hogy a 
gazdasági és szociális érdekek közt létrejött egyen-
súlytalanságokat célba vegye.35 

Amikor az ezredfordulón megkezdődött az euró-
pai alkotmányozás folyamata, kezdettől fogva kér-
déses volt, hogy szerepeljenek-e, s ha igen, milyen 
formában szociális jogok az EU leendő alkotmányá-
ban. A szociális jogok meghirdetése melletti legerő-
sebb indokként az a furcsa ellentmondás szolgált, 
hogy miközben a tagállamok mindegyike részese volt 
az emberi jogokat, köztük a szociális jogokat is védő 
nemzetközi egyezményeknek, addig az EU mint kö-
zösség nem.36 Vagyis, míg a tagállamnak a belső jog-
alkotás folyamatában fi gyelembe kellett vennie a nem-
zetközi egyezmények előírásait, addig az EU-nak – 
mint olyan entitásnak, amely a tagállamokra nézve 
kötelező rendelkezéseket írhatott elő – nem volt ilyen 
kötelezettsége. A közösségi jog elsőbbsége miatt ez 
nehezen kezelhető helyzetek kialakulásával fenyege-
tett, hiszen a közösségi jogot alkalmazó tagállamok 
könnyen abba a helyzetbe kerülhettek volna, hogy 
saját EU-konform gyakorlatukkal megsértik nem-
zetközi kötelezettségvállalásaikat. 

Az Európai Unió Alapjogi Kartájának előkészí-
tése során eltérő álláspontok fogalmazódtak meg arról, 
hogy a Karta tartalmazzon-e szociális jogi rendelke-

zéseket. A tagállamok egy része 
a szociális jogok elvetése mel-
lett érvelt, főként arra hivatkoz-
va, hogy nem lenne szerencsés, 
amennyiben a szociális jogokkal 
felvértezett Kartát a későbbiek-
ben az Unió szociális hatásköre-
it bővítő dokumentumként lehet-
ne használni. Az ezzel ellentétes 
álláspontot vallók szerint a Kar-
tának mindenképpen tartalmaz-
nia kellett volna szociális jogokat 
is, de – respektálva a kötelezett-
ségek teljesítésével kapcsolatos 
fenntartásokat – azokat két cso-
portra bontva kívánták meghir-
detni. Az első csoportba azok a 

szociális rendelkezések kerültek volna, amelyeket ala-
nyi jogokat keletkeztető módon tartottak meghirdet-
hetőnek; mint a gyermekek védelemhez való joga, a 
munkát végzők emberi méltósághoz való jogának 
tiszteletben tartása, a jogellenes elbocsátással szem-

ennek leglÁtvÁnyosabb 
megnyilvÁnulÁsa, hogy a 
karta mÁr szerkezetÉben is 
meghaladja a negatÍv És 
po zitÍv jogok kÖzti kÜ-
lÖnbsÉgeket hangsÚlyozÓ 
hagyomÁnyos di cho tÓ mi-
Át: a jogokat nem az Álla-
mi szerepvÁllalÁs jellege 
szerint csoportosÍtja, ha-
nem az eurÓpai kultÚra 
alapjait kÉpezõ ÉrtÉkek 
(em beri mÉltÓsÁg tisztelete, 
szabadsÁg, egyenlõsÉg, szo-
lidaritÁs stb.) kÖrÉ szervezi
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beni védelem joga, az anyaság védelme, a szülői sza-
badságra való jog, a munka szabad megválasztásá-
nak joga.37

A szociális jogok másik csoportját programnor-
maként tervezték meghirdetni; úgy, hogy közvetlen 
biztosításukat nem, csak az ahhoz szükséges erőfe-
szítések megtételének igazolását várták volna el a 
 közösségtől és a tagállamoktól. Ebbe a csoportba tar-
tozott volna az egészség védelméhez való jog, a szo-
ciális védelemre való jog, az időseket, fo gyatékos-
sággal élőket és a bevándorlókat megillető jogok, a 
lakhatás biztosításának joga. Végül a két álláspont 
közti kompromisszumos megoldásként a második 
csoportba tartozó szociális jogok is bekerültek ugyan 
a Kartába, de olyan horizontális korlátozó klauzula 
elfogadása mellett, amely kizárta, hogy a Karta ren-
delkezései bármilyen formában a közösségi kompe-
tenciák kiterjesztéseként legyenek értelmezhetők. 

Az Alapjogi Karta több tekin-
tetben is eltér az emberi jogokat 
védő nemzetközi dokumentumok-
ban megszokott formáktól, és fel-
tűnő jellegzetessége, hogy az em-
beri jogokra vonatkozó legújabb 
elméleti megállapításokat igyek-
szik követni. Ennek leglátvá nyo-
sabb megnyilvánulása, hogy a Kar-
ta már szerkezetében is megha-
ladja a negatív és  pozitív jogok 
közti különbségeket hangsúlyozó hagyományos 
dichotómiát: a jogokat nem az állami szerepvállalás 
jellege szerint csoportosítja, hanem az európai kul-
túra alapjait képező értékek (emberi méltóság tiszte-
lete, szabadság, egyenlőség, szolidaritás stb.) köré 
szervezi. Ez a megközelítés tükröződik a garanciák 
kiépítésében is, ahol a jogalkotó fi gyelembe veszi, 
hogy az alapvető jogok egyike sem érvényesül önma-
gában, pusztán meghirdetése által – ahhoz az állam 
szerepvállalására is szükség van. E pozitívumok mel-
lett nem szabad megfeledkezni azonban arról sem, 
hogy a Karta különbséget tesz „jogok” és „alapelvek” 
közt. A Kartában biztosított „jogok” közvetlenül ha-
tályosak, de rendelkezéseik kizárólag az uniós jog 
végrehajtása tekintetében kötelező erejűek. Az „alap-
elveknek” ezzel szemben közvetlen jogviszony-ke-
letkeztető hatásuk nincs; az „alapelvnek” minősülő 
rendelkezések csak további külön jogalkotási aktu-
sokkal hajthatók végre. A jogok és az alapelvek el-
határolása tekintetében a Karta szövege azonban nem 
szolgál egyértelmű eligazítással, így félő, hogy ez a 
dichotómia a későbbiekben a jogértelmezési kakofó-
nia táptalajává válik.38

A Kartában foglalt „jogok” értelmezése tekinte-
tében fontos előírás, hogy azok a rendelkezések, ame-

lyek megfelelnek az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményében foglaltaknak, a Karta alkalmazása tekin-
tetében is azokkal azonos tartalommal bírnak.39 

A szociális jogok védelme szempontjából újszerű 
megoldás, hogy a Karta a tagállami alkotmányokból 
általában hiányzó szociális jogokat is meghirdet, mint 
például az indokolatlan elbocsátás elleni védelem, a 
munkavállalók megfelelő tájékoztatáshoz és konzul-
tációhoz való joga, a tisztességes megélhetést bizto-
sító szociális támogatásokhoz és a lakhatáshoz való 
jog (a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érde-
kében).

Az Alapjogi Karta szociális rendelkezései három 
csoportba sorolhatók: 

– egyes speciális helyzetben lévő csoportok tagja-
inak jogait védő szabályok (pl. gyerekek, idősek, fo-
gyatékkal élők jogai);

– munkavállalói jogok védelme;
– a szociális védelemhez és a 

szociális szolgáltatásokhoz való 
jogok biztosítása.

Ezek közül a szociális politikák 
irányát és a közösségi szociális jog-
alkotást közelebbről meghatáro-
zó rendelkezések a „Szolidaritás” 
címet viselő fejezetbe kerültek. E 
rendelkezések közös jellegzetes-
sége, hogy a kényesebbek (újrael-
osztási viszonyokat befolyásolók 

vagy a munkavállalók érdekeit jelentősen érintők) vo-
natkozásában az értelmezési lehetőségeiket korláto-
zó klauzulával találkozunk, amely szerint e jogok te-
kintetében a Karta előírásait „az uniós jogban, vala-
mint a nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban 
meghatározott esetekben és feltételekkel kell biztosítani”. 
A korlátozás célja nyilvánvalóan az, hogy a Kartában 
szereplő szabályokat véletlenül se lehessen úgy értel-
mezni, miszerint azok felülírhatnák a nemzetállami 
ren delkezéseket és jogalkalmazási gyakorlatokat. 
Amennyiben a Bíróság ehhez tartja magát, úgy a fe-
jezetben szereplő jogokat érintő jogsértés megállapí-
tására csak abban az igen valószínűtlen esetben lesz 
lehetőség, ha egy tagállam egyáltalán nem hoz in-
tézkedéseket a felsorolt kérdésekről.40

A szociális (és gazdasági) jogok tekintetében az 
EU Alapjogi Kartájának jelentőségét egyelőre nem 
rendelkezéseinek ereje adja, hanem az, hogy olyan 
üzeneteket közvetít, amelyek hosszabb távon hozzá-
járulhatnak a szociális jogok jelenleginél erőteljesebb 
védelméhez. Ezek közé tartozik az a szerkezeti újí-
tás, amely az alapjogoknak az általuk védett értékek 
mentén történő csoportosításával megszünteti a szo-
ciális (és gazdasági) jogok karanténba zártságát, va-
lamint a polgári és politikai jogokhoz képest létező 

a korlÁtozÁs cÉlja nyil-
vÁnvalÓan az, hogy a 
kar tÁban szereplõ szabÁ-
lyokat vÉletlenÜl se le-
hessen Úgy Értelmezni, mi-
szerint azok felÜlÍrhat-
nÁk a nemzetÁllami ren-
delkezÉseket És jogalkal-

mazÁsi gyakorlatokat
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hagyományos alárendeltségét. A másik fontos újítás 
az, hogy olyan jogokat is az alapjogok közé sorol, 
amelyek számos tagállamban nem rendelkeznek ezzel 
a minőséggel, így várhatóan új területekre terjeszti 
ki az alapjogokkal kapcsolatos diskurzusokat. 

A nyitott koordináció módszere

Bár a nyitott koordináció módszere jogon kívüli esz-
köz, mégis érdemesnek tartom felhívni rá a fi  gyelmet 
a szociális jogok nemzetközi védelme és kikénysze-
rítése kapcsán, ugyanis a tagállami vállalások telje-
sítésének nyomon követésére olyan in dikátorrendszert 
kezdtek alkalmazni, amelynek hiánya Chapman itt 
ismertetett felvetése szerint kimutathatóan nehezí-
tette, hogy a szociális jogokkal kapcsolatos állami 
vállalások teljesítése a hagyományos – fokozatos meg-
valósításuk monitorozásán alapuló – módon kikény-
szeríthető legyen. A háromszin-
tű indikátorrendszert az Európai 
Tanács 2001 decemberében 
Laekenben tartott csúcstalálko-
zóján fogadták el. „Az elsődleges 
mutatók közé a társadalmi kirekesz-
tés leg fontosabb összetevőinek mé-
rőszámai tartoznak, mint például 
az alacsony jövedelműek aránya, a 
jövedelemmegoszlás mutatói, a tar-
tós munkanélküliek aránya. A má-
sodlagos mutatók az elsődleges in-
dikátorok alátámasztására és az 
azok által mért problémák egyéb di-
menzióinak – az alacsony jövedel-
műek aránya a transzferjövedelmek 
nélkül, nagyon tartósan munkanélküliek aránya – meg-
ragadására. A harmadlagos indikátorok tekintetében a 
tagállamok dönthetik el, hogy azokat beépítik-e Nemze-
ti Akcióterveikbe (a Bizottság az egészségi állapotra, a 
lakhatási körülményekre vonatkozó mérőszámok alkal-
mazását javasolta).”41 Ha a nyitott ko ordináció mód-
szere önmagában nem is alkalmas a szociális jogok 
kikényszerítési mechanizmusának erősítésére, az 
ennek keretében kidolgozott indikátorrendszer át-
vétele hasznos segítséget nyújthat a nemzeti jelenté-
sek értékelésében. 

a szociÁlis jogok nemzetkÖzi 
vÉdelmÉnek Új irÁnyai

Az emberi jogok védelmének második világháború 
után kiépülő nemzetközi rendszere az univerzalitás, 
az elidegeníthetetlenség és a kölcsönös függőség esz-

méje mellett az emberi jogok oszthatatlanságát is 
alapértéknek tekintette. Az emberi jogok oszthatat-
lanságának tétele abból a feltételezésből indul ki, hogy 
az emberi méltóság megőrzéséhez a különböző cso-
portokba tartozó emberi jogok élvezetének mind-
egyike szükséges: a gazdasági, szociális és kultu rális 
jogok hiánya éppúgy veszélyezteti az egyén méltósá-
gát, mint a polgári és politikai jogoké. Ezt a szem-
léletet tükrözte az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozata, és e szemlélet jegyében kezdődött meg a jogok 
érvényesítését szolgáló nemzetközi egyezségokmány 
megalkotása is. Ez a folyamat nem az oszthatatlan-
ság doktrínájának megkérdőjelezése miatt tört meg 
az 1950-es évek elején, hanem praktikusnak látszó 
okokból; a miatt, mert a tárgyalófelekben kételyek 
merültek fel a tekintetben, hogy mennyiben lehetsé-
ges az emberi jogok egyes csoportjai esetében a jog-
érvényesítés azonos megoldásait alkalmazni. Úgy 
tűnt, hogy a szociális – és részben a gazdasági – jogok 

esetében, ahol a nemzetközi kö-
zösség elvárása az állam által vál-
lalt kötelezettségek progresszív 
megvalósítása volt, nem alkal-
maz hatók megfelelően a hagyo-
mányos, bírói vagy független 
 fórumok előtti jogorvoslatot fel-
té telező megoldások. A kikény-
szerítés technikáiban feltételezett 
különbség vezetett ahhoz, hogy 
globális és regionális szinten is 
külön dokumentumok születtek 
az emberi jogok egyes csoportja-
inak védelmére. Ez azután a kü-
lönbséget még jobban hangsúlyo-
zó, az emberi jogok generációi 

közti különbséget kiemelő terminológia kialakulá-
sához, majd az új jobboldali ideológia térnyerését kö-
vetően az emberi jogok generációit szembeállító érv-
rendszer kialakulásához és meggyökeresedéséhez ve-
zetett. A hidegháború légkörében e folyamat szinte 
magától értetődően vezetett a nagyhatalmi szemben-
állást középpontba állító interpretációhoz, amely sze-
rint a hagyományos emberi jogok a szabad világ, a 
második generációsak pedig a szocialista terrorrezsi-
mek értékválasztását tükrözik. Ennél is lényegesebb 
volt azonban, hogy a kikényszerítési mechanizmu-
sok 1950-es és 1960-as években rögzített keretei vég-
legesen távolodni látszottak egymástól: míg a polgá-
ri és politikai jogok tekintetében intézményesült a 
panaszjog – sőt, az egyéni bírósági jogorvoslat lehe-
tősége is megjelent –, addig a szociális jogok érvé-
nyesítésének nemzeti jelentéstétel alapján működő 
rendszere képtelennek bizonyult betölteni feladatát. 
A hidegháború elmúltával az ideológiai alapú poli-

a hideghÁborÚ elmÚltÁval 
az ideolÓgiai alapÚ politi-
kai szembenÁllÁs jelentõsen 
enyhÜlt, ami kedvezõ kÖ-
rÜlmÉnyeket teremtett az 
oszthatatlansÁg eszmÉjÉ-
hez valÓ visszafordulÁsra, 
És ennek keretÉben arra, 
hogy a nemzetkÖzi szerve-
zetek Új megoldÁsokkal 
prÓbÁljÁk erõsÍteni a szo-
ciÁlis (valamint gazdasÁgi 
És kulturÁlis) jogok ÉrvÉ-

nyesÜlÉsÉt
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tikai szembenállás jelentősen enyhült, ami kedvező 
körülményeket teremtett az oszthatatlanság eszmé-
jéhez való visszafordulásra, és ennek keretében arra, 
hogy a nemzetközi szervezetek új megoldásokkal 
próbálják erősíteni a szociális (valamint gazdasági és 
kulturális) jogok érvényesülését. Az elmúlt negyed-
században bevezetett újításoknak két jól elkülönít-
hető iránya van. Az egyik ezek közül a hagyományos 
dogmatikához igazodva a kötelezettségvállalások 
progresszív megvalósítása érdekében kifejtett állami 
tevékenység mérésének mutatóit igyekszik minél 
mélyrehatóbban kidolgozni, majd azután tökéletesí-
teni. Ezen a területen az EU nyitott koordinációs 
mechanizmusa keretében kialakított többszintű in-
dikátorrendszer érdemel fi gyelmet. A másik irány 
alapja a hagyományos dogmatikával való – legalább 
részleges – szakítás, és a klasszikus emberi jogok vé-
delmére alkalmazott jogsérelmi típusú jogorvoslati 
rendszer bevezetése. Ebbe az irányba tart az Euró-
pai Szociális Karta és a Gazdasági Szociális és Kul-
turális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának ki-
kényszerítési mechanizmusa. Ez aligha értelmezhe-
tő másként, mint úgy, hogy a két szervezet emberi 
jogok oszthatatlanságának retorikai szinten való hir-
detése után kezd elmozdulni annak gyakorlati meg-
valósítása felé. A folyamatot fi gyelve érdekes, hogy a 
két, nagyon régóta a progresszív megvalósítás ösvé-
nyén járó szervezet volt képes erre a megújulásra, mi-
közben az EU – igaz, nem az emberi jogokat védő 
szabályozás részeként – a meghaladottnak tűnő ön-
ellenőrzési módszer keretei közt igyekszik tökélete-
síteni a szociális vállalások számonkérhetőségét. 

Az Európai Uniót illetően mindenképpen emlí-
tésre az is, hogy az Alapjogi Kartában a szociális jo-
gok meghirdetése az oszthatatlanság doktrínájához 
legközelebb álló módon történt, vagyis úgy, hogy a 
szociális töltetű rendelkezések az egyéb alapjogi ren-
delkezésekkel váltakozva – és nem azoktól elkülöní-
tetten – szerepelnek. A közösségi döntéshozatali me-
chanizmus és joggyakorlat összetettsége, valamint az 
esetjogi gyakorlat hiánya miatt ugyanakkor ma még 
nem jósolható meg, hogy mindez puszta retorikai 
fogás marad-e, vagy a közösségi jogfejlődés egy pont-
ján az Alapjogi Karta szociális rendelkezései tényle-
gesen iránymutatóvá válnak.

Az Európa Tanács és az ENSZ esetében egy ér-
telműbb a helyzet. A panasztételi eljárások – akár 
kollektív, akár egyéni panaszok vizsgálatáról van szó 
– lehetővé teszik, hogy az eljáró szervek kvázi bíró-
sági szerepbe pozicionálják magukat, amire egyéb-
ként mind a Szociális Jogok Európai Bizottsága, mind 
a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsá-
ga tudatosan törekszik is. Pontosan ezt látjuk akkor, 
amikor a bizottságok az előttük folyó eljárásban konk-

rét panaszok kapcsán követelnek válaszokat az eljá-
rás alá vont államtól, illetve amikor a Karta vagy az 
Egyezmény rendelkezéseit bírói fórumokhoz hason-
lóan tényállások megállapítására használják. A tes-
tületek döntései is a bírósági ítéletekre emlékeztet-
nek azzal, hogy a konklúziókat részletes indokolás 
követi.

E fejlődés meghaladottá teszi Kardos Gábornak 
az ezredfordulón elhíresült hasonlatát,42 de egyelőre 
csak részlegesen. A szociális jogok kagylóhéja már 
nem teljesen üres, de még roppant törékeny, a ma-
gyar olvasó számára pedig a kagylóbél egyelőre elér-
hetetlen, hiszen Magyarország a panaszlehetősége-
ket biztosító egyik kiegészítő jegyzőkönyvhöz sem 
csatlakozott. 
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