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VANNAK-E ALAPJOGAIK A SZERVEZETEKNEK?  

Elméleti alapok és gyakorlat 

 

 

Hogyan merülhet fel a címben szereplő kérdés a gyakorlatban? Például az állami 

szabályozással szemben igényelheti-e a vallásszabadság védelmét egy gazdasági 

szervezet? Ilyenkor ki a tényleges jogosult: a jogi személy vagy a mögötte álló 

emberek? Hogyan értelmezhető a vallásszabadság egy profitorientált gazdasági társaság 

esetében? Vajon kik a társaság mögött álló személyek: a tagok, az ügyvezetés, a 

munkavállalók? Hogyan lehetne több, akár különböző vallást valló személynek 

egységes, a társaság vallásává váló meggyőződése? Ez eldönthető lenne a többség 

akaratával? Ezek a kérdések – amellett, hogy rendkívül problémás a megválaszolásuk – 

újabb dilemmákhoz vezetnek. Például egy cég ügyvezetése vallásszabadságára 

hivatkozva kötheti-e a nők alkalmazását a férj vagy a családfő engedélyéhez? Fennáll-e 

ilyenkor a vallásszabadság és az emberi méltósághoz való jog ütközése vagy sem? 

Ennek meghatározó szerepe van, hiszen két alapjog versengése esetén vizsgálni kell, 

hogy az adott alapjog korlátozása szükséges-e és arányos-e, míg ha az alapjoggal 

szemben nincs másik alapvető jog vagy alkotmányos érték, az alapjogkorlátozás el sem 

képzelhető.  

 

I. Célkitűzés 

 

A fentiek jól mutatják, hogy a címben megfogalmazott kérdés milyen sok és komplex 

nehézséghez vezet. Jelen írás ezért nem is kívánja azt teljes körűen megválaszolni, 

célkitűzése szerényebb. A szervezetek alapjogi jogalanyiságának a magyar alkotmányos 

gondolkodás által elért eredményeit és alapvető hiányosságait hivatott azonosítani. 

Ehhez szükséges látni, melyek azok a főbb irányok és általános keretek, amelyek e 

témakört uralják, behatárolják. Ezt egy problématérkép fogja segíteni, amely a teljesség 

igénye nélkül szolgál a magyar gyakorlat mércéjeként. 

Abban, hogy a problématérkép elemei ne legyenek esetlegesek, két, a téma 

szempontjából lényeges terület kérdései szolgálnak segítségül. Tekintettel az alanyokra, 

a polgári jogban felmerülő kérdések – bár nem kizárólagosak – mégis irányító szerepet 
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kell, hogy kapjanak.
1
 E jogterületnek kellett először megbirkóznia azokkal a 

kihívásokkal, hogy vajon az emberen kívül, az emberi csoportosulások is lehetnek-e 

önálló jogalanyok, illetve hogy azok milyen jogosultságokkal rendelkezhetnek.
2
 

Emellett a polgári jog figyelembe vételét indokolja az is, hogy a magyar 

Alkotmánybíróság (továbbiakban: AB) gyakorlatában polgári jogi szempontok 

azonosíthatók, néhol a Ptk.-ra való hivatkozással együtt.
3
 Ez egyáltalán nem meglepő, 

figyelembe véve a polgári jog kialakulásának elsőbbségét az alapjogokkal szemben, 

valamint azt, hogy az AB előtt is leginkább polgári jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek jelennek meg indítványozóként.  

A téma másik meghatározó eleme az alapjogi kontextus, ezért a mérce második 

pillére a német alapjogi gondolkodás. Ezt a választást is több szempont együttesen 

indokolja. Tekintettel arra, hogy a végső cél a magyar alapjogi megközelítés számára 

lehetséges jövőbeni irányok megmutatása, a német alapjogi gondolkodás kiemelkedő 

szerepe szükségszerű. A magyar alapjogi gondolkodás – mind a szabályozás, mind a 

gyakorlat terén – erősen épít erre. Ténylegesen fejlesztő javaslatok tételéhez 

elengedhetetlen a jelenlegi rendszer hagyományait, szellemiségét és lehetséges fejlődési 

irányait azonosítani, megérteni. Ez azért létfontosságú, mert ahhoz, hogy az új 

szempontok képesek legyenek illeszkedni a jelenlegi gyakorlatba, azzal összhangban 

kell lenniük. A német terület lényeges szerepét támogatja az is, hogy az az egyik 

legaktívabb és legfejlettebb a jogi személyről való gondolkodás terén, mi több az 

alapjogi szemlélete is rendkívül érzékeny az alapjogok védelmére.
4
  

 

II. Problématérkép  

 

A problématérkép szempontjainak összessége szabja meg, hogy adott szervezet, adott 

alapjoggal, adott körülmények között rendelkezhet-e alapjogi jogosultsággal vagy sem. 

A polgári jog és a német alapjogi gondolkodás alapján e témakörben három főbb 

kérdéskör rajzolódik ki. Ezek egyenként több részletkérdést foglalnak magukban, 

meghatározva ezzel a téma főbb irányait. A következőkben mindegyik kérdéskörből 

kiemelek egy-egy alapvető elemet, amely a magyar gondolkodás szempontjából is 

releváns. 

A legelső tisztázandó kérdés e körben, hogy ki a tényleges alapjogi jogosult, lehet-e 

az maga a szervezet (tényleges jogosultság).
5
 A jog elsődleges alanya az ember, amely 

az alapjogok esetében sincs másképp. Ez akkor is így van, ha az ember másokkal együtt 

                                                 
1
 Moór 1931. 12. o. 

2
 Nagy 1878. 3. o. 

3
 34/1994. (VI. 24.) AB hat. 

4
 Gondoljunk pl. Savigny, Puchta, Jehring jogi személyre vonatkozó elméleteire, valamint a német AB 

ún. Solange I. és II. döntéseire, amelyek az alapjogok védelmét a közösségi jog elsőbbségével szemben is 

érvényesítették. 
5
 Polgári jogi és a német alapjogi gondolkodásban is az egyik legelső kérdés. 
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csoportosulásokat, szervezeteket hoz létre.
6
 A kérdés azonban az, hogy az így létrejövő 

emberi csoportosulás, szervezet alapjogi jogosult lesz-e. Erre a jog többféle választ 

adhat. Lehetséges, hogy csak az emberek alapjogi jogosultságát ismeri el és 

alapjogsérelem bekövetkezésekor csak az egyének vagy azok csoportja előtt nyitja meg 

az igényérvényesítés lehetőségét. Ettől kisebb elmozdulást jelent az a megközelítés, 

amely az emberek alapjogi jogalanyiságából származtatná, annak érvényesülése 

érdekében biztosítaná a szervezetek önálló alapjogi jogalanyiságát. Ekkor az igazi 

alapjogi jogosultak a szervezet mögött álló egyének lennének, és a szervezet alapjogi 

jogosultságának biztosítása csupán eszközként szolgálna azok védelmére. A szervezetek 

eredeti alapjogi jogalanyisága esetén a szervezetek önállóságának, autonómiájának az 

önkényes állami beavatkozástól való védelme önmagában megalapozná az alapjogi 

jogosultságot. Tekintettel arra, hogy ezek a nézőpontok alapjaiban határozzák meg a 

szervezet alapjogi jogalanyiságát, mindenképpen szükséges közülük megalapozottan 

választani. Mindezek mellett ahhoz, hogy megállapítható legyen valamely szervezet 

alapjogi jogosultsága, azt is fontos vizsgálni, hogy állami vagy magánjogi szervezetről 

van-e szó. Ugyanis az alapjogok esszenciája, hogy azok az állammal szemben nyújtanak 

védelmet, ezért az állami szervek alapjogi jogosultsága fogalmilag kizárt.  

A második kérdéskör arra keresi a választ, mely alapjogokkal rendelkezhet a 

szervezet (alapjogok köre). Ebben az egyik legalapvetőbb kérdés, milyen jogok 

értelmezhetők velük kapcsolatosan. Ez megkívánja annak tisztázását, hogy alapjogi 

szempontból mi az ember és a szervezet közötti alapvető különbség, vagyis melyek 

azok a tulajdonságok, megnyilvánulási formák, amelyek csak az ember sajátjai.
7
 E 

körben vizsgálandó az is, hogy az adott alapjognak lehet-e szervezetspecifikus 

tartalma.
8
 A sajátos alapjogi közegnek köszönhetően további kérdés az egyes 

alapjogokból levezetett, azok részjogosultságainak megítélése. Kérdés, hogy ezek sorsa 

automatikusan osztja-e a forrás-alapjog sorsát vagy külön vizsgálandó, hogy az a 

szervezet esetében értelmezhető-e vagy sem. Például az emberi méltóságból levezetett 

önrendelkezéshez való jog osztja-e az emberi méltósághoz való jog sorsát a szervezetek 

alapjogi jogosultsága tekintetében, vagy külön kell vizsgálni, hogy az megilletheti-e a 

szervezetet. 

A problématérkép harmadik eleme vizsgálja, hogy a szervezet rendelkezhet-e 

minden alapjoggal, amely vele kapcsolatosan értelmezhető,
9
 illetve azt tevékenysége, 

célja befolyásolja-e (terjedelem).
10

 Felmerülhet-e egyáltalán a szervezet jogalanyisága 

tevékenységéhez nem kötődő alapjog esetében. Például a fentebb említett gazdasági 

társaság felhívhatja-e a vallásszabadság alapjogi védelmét, vagy azt profitorientáltsága 

                                                 
6
 Pieroth, Schlink, Kingreen, Poscher 2015. 44. o. 

7
 BVerfGE 95, 220. 

8
 BVerfGE 42, 212. A német AB e döntésében az otthon sérthetetlenségének alkotmányos védelmét a 

szervezet esetében felhívhatónak tekintette, mert azt úgy értelmezte, hogy az a munka, a működési, üzleti 

tevékenység helyét is alkotmányos védelemben részesíti. 
9
 GG 19 Art. (3) 

10
 Pennington 1990. 91. o. 
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kizárja. Az általános jogosultság az ún. abszolút, a célhoz kötöttség pedig a relatív 

jogalanyiság típusa.
11

 A szervezet jogalanyisága vonatkozásában e két kategória 

elméletileg érvényesülhet egyidejűleg – például általános és kivétel szabályként – vagy 

egymást kizáró jelleggel is. Tekintettel arra, hogy más kiindulópontja van és más 

végeredményre jut az egyik, mint a másik, e kérdésben ugyancsak megalapozott 

válaszra van szükség. 

 

III. Magyar alapjogi gondolkodás eredményei  

 

Az egyik legfőbb eredmény a szervezetek önálló alapjogi jogosultsága (tényleges 

jogosultság). Az 1989-es Alkotmány hatálya alatt az AB gyakorlata alapján 

egyértelművé vált, hogy általában a különböző szervezetek is igényelhetnek alapjogi 

védelmet.
12

 A magyar alapjogi gondolkodás pozitívumaként azonosítható annak 

kimondása is, hogy az állami szereplők nem lehetnek alapjogi jogosultak (tényleges 

jogosultság). Egy közhatalmi jogosítvánnyal felruházott állami szervnek nincs az 

államhatalommal szemben alkotmányos alapjoga.
13

 

Az AB gyakorlatában a szervezetek önállóságának alkotmányos védelmét az 

egyesülési jog, a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági, társadalmi érdekek védelmére 

irányuló szervezetek alakításának alkotmányos szabadsága indokolta
14

 (tényleges 

jogosultság). Ebből következett, hogy a szervezet autonómiája annak céljához kötött
15

 

(terjedelem). Ezzel az AB egyrészt elismerte a szervezetek mögött álló alapjogi jogosult 

emberek létét, másrészt ennek akkora jelentőséget tulajdonított, amely a szervezetek 

származékos és célhoz kötött alapjogi jogalanyiságát eredményezte.
16

 Tovább ment 

ezen az úton az Alaptörvény (továbbiakban: At.) I. cikk (4) bekezdése, amely 

alkotmányos szinten mondta ki a szervezetek alapjogi jogalanyiságát azáltal, hogy a 

törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosította azokat az alapvető 

jogokat, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak. Ezzel az 

alaptörvényi rendelkezéssel a relatív jogalanyiság mellett az abszolút jogalanyiság is 

explicit módon megjelent (terjedelem).  

Abban azonban, hogy mely alapjogok illethetik meg természetüknél fogva a 

szervezeteket is, az AB csak kezdeti lépéseket tett (alapjogok köre). Az már 

egyértelműnek mutatkozik, hogy egy szervezet nem rendelkezhet az emberi minőséghez 

kapcsolódó alapjoggal. Így például egy szervezetnek nincs emberi méltósága.
17

 Ezen túl 

                                                 
11

 Sárközy 2013. 19. 
12

 21/1990. (X. 4.) AB hat., 7/1991. (II. 28.) AB hat. 
13

 23/2009. (III. 6.) AB hat., 3307/2012. (XI. 12.) AB végzés 
14

 24/1996. (VI. 25.) AB hat. 
15

 24/1996. (VI. 25.) AB hat. 
16

 A határozatban a testület elismerte, hogy egy művészeti alkotásokkal foglalkozó szervezet is 

igényelhet alapjogi védelmet olyan szabályozással szemben, amely sérti a művészeti élet szabadságát. 
17

 3001/2016. (I. 15.) AB hat. 
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az alapjog természetének vizsgálatakor az AB adott esetben azt is figyelembe veszi, 

hogy az alapjog milyen jogszabályi feltételek mellett gyakorolható. A testület ezen az 

alapon állapította meg, hogy az – országos népszavazáson való részvétel jogának részét 

képező – aláírásgyűjtés gyakorlása nem kizárólag emberre vonatkoztatható.
18

 A 

szervezet aláírásgyűjtéshez való jogosultságát azért tartotta szükségszerűnek, mert az 

országos népszavazás elrendeléséhez rövid időn belül nagyszámú választópolgár 

támogatásának megszerzése szükséges, ez pedig szervezettséget feltételez.  

 

IV. Alapvető hiányosságok  

 

1. Tényleges jogosultság 

 

Ahhoz, hogy a problématérkép első kérdésére teljesértékű válasz legyen adható, 

nélkülözhetetlen annak tisztázása, hogy alapjogi értelemben ki a szervezet. Bár az 

megállapítható, hogy a törvény alapján létrehozott jogalanyok alapjogi jogosultak 

lehetnek, az továbbra is homályos, hogy mit kell értenünk ez alatt. Ennek alapvető 

kereteit és részleteit sem a jogalkotó, sem a joggyakorlat nem dolgozta ki. Márpedig 

sajátos, a polgári jog szempontjaitól eltérő követelmények alapján kialakított alapjogi 

jogi személy fogalmának meghatározása kulcsfontosságú. A jogági jellegzetességeknek 

köszönhetően az alapjogok szemszögéből jogi személynek tekinthető szerveződések 

fogalma ugyanis nem egyezhet meg teljes mértékben a polgári jog által jogi személynek 

minősülő szervezetekkel. Ezt az álláspontot az AB azon megállapítása is alátámasztja, 

miszerint az egyik jogág területén megtalálható fogalom egy másik jogág területére 

történő átvétele csakis rendkívül nagy körültekintéssel, a jogági sajátosságok 

figyelembe vételével valósulhat meg.
19

 Az alapjogi jellemzők figyelembe vétele alapján 

megállapítható, hogy a magánjogi értelemben vett jogi személyek köre részben tágabb, 

részben szűkebb annak alapjogi megfelelőjéhez képest.
20

 Tágabb, mivel magában 

foglalja a közhatalmi szerveket is, amelyek alapjogi jogosultsága fogalmilag kizárt. 

Másrést szűkebb, hiszen a polgári jogi értelemben vett jogi személyiséggel nem 

rendelkező egyesülések is megjelenhetnek alapjogok jogosultjaként, annak elnyeréséhez 

a polgári jogi személyiség nem feltételtétlenül szükséges, kizárólag az, hogy törvény 

alapján jöjjön létre. Ez jelenik meg az egyesülési törvény azon szakaszában is, amely 

kifejezetten kimondja, hogy jogi személyiséggel nem bíró szerveződés is rendelkezik az 

egyesülés szabadságával.
21

 Ennek ellenére egy saját alapjogi jogi személy fogalom 

szükségességét – egyetlen kivételt leszámítva – a szakirodalom nem igazán ismerte 

                                                 
18

 31/2013. (X. 28.) AB hat. 
19

 36/2000. (X. 27.) AB. hat. az alapjogi cselekvőképesség vonatkozásában.  
20

 Somody et al. 2013. 82. o. 
21

 2011. évi CLXXV. törvény 3. § (2) bek. 
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fel.
22

 Mi több, az AB egy döntésében úgy fogalmazott, hogy az At. I. cikk (4) bekezdése 

kifejezetten a jogalanyisággal rendelkező nem természetes személyek autonómiáját 

biztosítja.
23

 A bírák azonban hallgattak arról, hogy az általuk megkívánt jogalanyiság 

milyen típusú és tartalmú. Ennek részletezése azonban elengedhetetlen, figyelembe 

véve, hogy a jogalanyiság több jogágban, jellemzően eltérő tartalommal ismert.
24

 Ennek 

nélkülözhetetlenségét még inkább hangsúlyozza a szervezetek alapjogi 

jogalanyiságának tisztázatlansága és a fentebb jelzett polgári és alapjogi értelemben vett 

jogi személy fogalmi eltérésének szükségszerűsége. Ezzel ellentétben a hivatkozott, 

tömör AB megállapítás arra enged következtetni, hogy a testület a polgári jogi 

személyiség megléte esetén biztosítja az alapjogi jogosultságot is.  

Emellett az AB gyakorlata relativizálni látszik azt a lényeges alapjogi 

jellegzetességet, miszerint az alapjog jogosultja az egyén, kötelezettje az állam. Ezt 

illusztrálja az a döntés, amelyben a többségi álláspont elfogadta a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ alapjogi jogalanyiságát, tekintettel arra, hogy az ügyben 

mellérendelt jogviszonyban járt el, valamint arra, hogy nem rendelkezett közhatalmi 

jogosítványokkal.
25

 A szervezet állami kötődését az adta, hogy alapítója és irányítója a 

Honvédelmi Minisztérium volt. A döntéshez fűzött két különvélemény a német AB 

megállapításaira támaszkodva hangsúlyozta, hogy az állam elsőrendű kötelezettsége az 

alapvető jogok védelme, amely nem korlátozható bizonyos területekre, funkciókra vagy 

tevékenységi formákra. Ezért az állam alapjogvédelmi kötelezettsége érvényes azokra 

az esetekre is, amikor feladatát a magánjog eszközeivel teljesíti. Hasonló tendenciát 

mutat az önkormányzatok alapjogi jogosultsága is. A korábbi gyakorlathoz képest egy 

2014-es döntés meg sem vizsgálta az indítványozó önkormányzat alapjogi 

jogosultságát, más okokra hivatkozva utasította el az előterjesztett panaszt.
26

 2016-ban a 

testület már ezen túlmenve világosan kimondta, hogy önkormányzat is élhet 

alkotmányjogi panasszal, feltéve, hogy az ügyben mellérendelt jogalanyként és nem a 

közhatalom gyakorlójaként járt el.
27

 Az új magyar megközelítéshez képest azonban az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában e szervezet alapjogi jogosultsága – 

független, autonóm státusza ellenére – egyértelműen kizárt, abban az esetben is, ha 

magánjogi jogviszony alanyaként jelenik meg.
28

  

A fentiek alapján az állapítható meg, hogy az állam elsődleges alapjogvédelmi 

kötelezettsége és a köz- és magánjogi szereplők közti észszerű distinkció egymásnak 

feszülése eredményeképpen a magyar gyakorlat az alapjogok azon esszenciális 

kiindulópontjával megy szembe, miszerint az alapjogok az egyént – legyen az 

természetes vagy nem természetes személy – az államhatalom önkényes beavatkozása 
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ellen hivatottak védeni. E feszültség alapjogkonform feloldása mindenképpen 

szükséges, hiszen már a bírói döntésekkel szemben is lehet alkotmányjogi panasszal 

élni, ezáltal pedig nő annak az esélye, hogy egy állami szerv magánjogi viszony 

alanyaként igényeljen alapjogi védelmet. 

 

2. Az alapjogok köre 

 

Az AB gyakorlata kezdetlegesnek mondható „az alapjog természeténél fogva a 

szervezeteket is megilletheti-e” szempont részleteinek kidolgozásában. Bár az e téren 

azonosítható eredmények üdvözlendők, hiszen a szervezetek jogalanyisága létének vagy 

hiányának eldöntéséhez szükséges releváns elemeket érintenek, mégis azok csupán a 

kérdés felszínén maradnak. A fentebb már említett aláírásgyűjtéshez való jogosultság 

kérdésében a testület pusztán a jog gyakorlására vonatkozó technikai feltételekre 

szorítkozott. E körben azonban álláspontom szerint egy alapjog természete 

vizsgálatának nem csupán a jog tényleges gyakorolhatóságának feltételeire kell 

kiterjednie, hanem az érintett jog által védeni kívánt értékre is. Ezzel abban is állást 

foglalva, hogy e védendő érték megilletheti-e a nem emberi alanyokat. További 

vizsgálandó szempont lehetne, hogy az adott alapjognak lehet-e szervezetspecifikus 

tartalma vagy az adott szervezet alapjogilag sérelmezhető helyzetben van-e illetve, hogy 

megfigyelhető-e közvetlen kapcsolat egy alapjogilag védett élettérrel.
29

 Az AB 

gyakorlatában azonban nem azonosíthatók olyan további szempontok, amelyek az 

abszolút jogalanyiság tartalmának részletezésre irányulnának. Ez pedig a szervezetek 

alapjogi jogosultságának teljességéhez mindenképpen szükséges lenne. 

Rendezetlenség mutatkozik továbbá az egyes alapjogokból levezetett jogok 

megítélésében is. Az AB kizárja például az általános cselekvési szabadság jogából a 

szervezeteket, arra való tekintettel, hogy azoknak nincs emberi méltósága.
30

 Az 

általános cselekvési szabadságra visszavezethető befolyástól mentes jogügyletek 

létrehozásának szabadságát azonban továbbra is fenn kívánja tartani a szervezetek 

esetében is.
31

 Ellentmondásos, hogy a szervezet nem hivatkozhat az általános cselekvési 

szabadságának sérelmére, mert nincsen emberi méltósága, az általános cselekvési 

szabadság részét képező jogügyletek létrehozására irányuló szabadság viszont megilleti, 

hiszen végső soron az is visszavezethető az emberi méltóságra. Bár elképzelhető, hogy 

indokolt e két jog eltérő értelmezése, erre azonban a testület nem ad választ. Az AB 

következetlenségét a szervezetek önrendelkezési jogának megítélése is alátámasztja.
32
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Konkért ügyben két bírói indítvány is a korábbi Alkotmány emberi méltóságot deklaráló 

54. §-ára, illetve az At. II. cikkére hivatkozva állította egy alapítvány önrendelkezési 

jogának sérelmét.
33

 Az AB elismerte a szervezet vonatkozásában az önrendelkezéshez 

való jogot, azonban hangsúlyozta, hogy míg az ember önrendelkezési jogának és 

cselekvési autonómiájának alapja az At. II. cikke, addig a jogalanyisággal rendelkező 

szervezetek autonómiáját az At. I. cikk (4) bekezdése biztosítja.
34

 Másik esetben 

azonban, amikor az indítványozó a perbeli önrendelkezéshez való jog, és ezáltal az 

emberi méltóság sérelmét állította, az AB arra alapozva nem állapított meg 

alapjogsérelmet, hogy egy szervezetnek nincs emberi méltósága.
35

 A két eset között 

nem látszik olyan különbség, amely indokolta volna az eltérő eljárást. Míg a bírói 

kezdeményezések alapján az AB megemlíti, hogy a szervezet autonómiájának 

alkotmányos védelmét az At. I. cikk (4) bekezdés biztosítja, az utóbbi esetben – amikor 

éppen a sérelmet szenvedő fél igényel tőle védelmet – az emberi méltóságból mint 

forrás-alapjogból való kizártság érvét felhasználva, szinte formális érveléssel tagadja 

meg az alapjogi védelmet. E következetlen megítélés olyan esetleges gyakorlathoz 

vezethet, amely az alapjogok védelmén jelentős rést üt. Az sem egészen világos, hogy 

az emberi méltóságból levezetett jogokra a szervezetek az At. I. cikk (4) bekezdése 

alapján hivatkozhatnak-e.
36

 Bár ez furcsának tűnhet, mégis jobbnak mutatkozik annál a 

megközelítésnél, minthogy a szervezetek az At. hatályba lépését követően egyáltalán 

nem hivatkozhatnak ilyen, az autonómiájukat realizáló jogosultságokra. Mert amíg az 

általánosan elfogadhatónak tekinthető, hogy az emberi méltósághoz való jog 

természeténél fogva csupán az emberre vonatkozik, addig az önrendelkezési jognak 

nem feltétlenül van ilyen jellegzetessége. Ezért valószínűleg tévútra vezet az a 

szemlélet, amely azért zárja el e jogosultságoktól a szervezeteket, mert azok az emberek 

esetében az emberi méltóságból származnak, azzal pedig a szervezetek nem 

rendelkeznek. 

Ezt a képet tovább színesíti a politikai jogok terén megfigyelhető gyakorlat. Az AB 

két döntésében is vizsgálta egy párt – a korábban már említett – aláírásgyűjtéshez való 

jogát.
37

 Ezekben az esetekben az AB az At. I. cikk (4) bekezdéséből kiindulva 

állapította meg, hogy az országos népszavazáson való részvétel joga, mint politikai 

részvételi jog, legalábbis annak egyes elemei nem pusztán a választópolgárok 

individuális jogát képezik.
38

 Ezért az aláírásgyűjtéshez való jog mint részjogosultság 

nem kizárólag emberre vonatkoztatható, az a szervezetek számára is biztosított.
39

 Az 

ügy érdekessége, hogy az AB ekkor is felülemelkedett azon, hogy az adott esetben a 

párt aláírásgyűjtéshez való jogának sérelmét az At. XXIII. cikk (7) bekezdése alapján 

kellett megállapítania. Ez azért rendkívüli, mert az adott rendelkezés az országgyűlési 
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képviselők választásán választójogosultsággal rendelkezőket jogosítja fel az országos 

népszavazáson való részvételre. Márpedig egy szervezet egyértelműen nem tartozik 

ebbe a körbe. 

Mindezek alapján disszonancia állapítható meg az AB gyakorlatában. Ugyanis amíg 

az aláírásgyűjtéshez való jogosultság esetében a testület nem kérdőjelezte meg, hogy 

egy szervezet rendelkezhet olyan jogosultsággal, amelynek forrásával az At. alapján 

egyértelműen nem bír, addig néhány, az emberi méltóságot érintő ügyben ezt 

határozottan elutasította. Mindebből jól kirajzolódik, hogy a gyakorlatból hiányzik az a 

szempontrendszer, amely egyértelművé teszi, hogy az egyes levezetett, 

részjogosultságok automatikusan osztják-e a forrás-alapjog sorsát vagy azokat külön-

külön kell értékelni atekintetben, hogy természetüknél fogva megillethetik-e a 

szervezeteket is. 

 

3. Terjedelem 

 

Az AB gyakorlata alapján az sem egészen egyértelmű, hogy a szervezet mögött álló 

személyek és a szervezet tevékenysége mekkora jelentőséggel bír annak alapjogi 

jogalanyisága tekintetében. Fennáll annak lehetősége, hogy e szempontok olyannyira 

meghatározóak, hogy a szervezet alapjogi jogosultsága fel sem merülhet azon túl, amire 

létrehozták. A származtatott jogalanyiság azon felfogása sem kizárt, amely szerint a 

szervezet tevékenysége nem ilyen mértékben determinálja annak alapjogi jogosultságát. 

Éppen ezért nem világos, hogy az AB a fentebb említett gazdasági társaság 

vallásszabadságát például miként ítélné meg. Profitorientált tevékenysége miatt abból 

eleve kizárná-e vagy sem. Ugyanis létezik olyan álláspont, miszerint a gazdasági 

tevékenység folytatásának ténye nem zárja ki eleve a vállalkozást a vallásszabadságból, 

annak alapjogi jogosultágát éppen a szervezet mögött álló személyek 

vallásszabadságával indokolja.
40

 Így a megfelelő alapjogvédelem biztosítása érdekében 

indokolt annak tisztázása, hogy a szervezet tevékenysége, valamint a szervezet mögött 

álló személyek alapjogi jogosultsága mit eredményez a szervezet alapjogi jogosultsága 

tekintetében. Mindezek mellett – figyelembe véve az alapjogok szabadságvédő 

funkcióját – a szervezetek eredeti jogalanyiságának lehetőségét is érdemes lenne 

mérlegelni. E szempontok átgondolása és megválaszolása azonban jelenleg hiátusként 

mutatkozik a magyar alapjogi gondolkodásban. Emellett az AB gyakorlatában a relatív 

és az abszolút jogalanyiság kapcsolata is bizonytalannak mutatkozik. Egyik határozata 

azt a hatást kelti, mintha a testület ezeket megfeleltetné egymással.
41

 E döntésben az 

alkotmánybírók hivatkoztak a korábbi megállapításaikra, miszerint a szervezetek 

alapjogi jogosultsága az emberek jogainak védelme érdekében indokolt, és 

autonómiájuk céljukhoz kötött. Továbbá úgy fogalmaztak, hogy ezt a felfogást tükrözi 
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az At. I. cikk (4) bekezdése.
42

 Ez arra enged következtetni, hogy az AB egyenlőséget 

tesz a szervezetek relatív és abszolút jogalanyisága között. E jogalanyiság-típusok 

közelebbi vizsgálatát követően azonban egy ilyen megközelítés biztosan kerülendő, 

hiszen azok eltérő szemléletet tükröznek. Míg az abszolút jogalanyiság abból indul ki, 

hogy a szervezet minden alapjoggal rendelkezhet, amely nem kizárólag az ember 

sajátja, addig a relatív jogalanyiság abból, hogy a szervezet minden alapjogból ki van 

zárva, kivéve, amely céljával összhangban van. Emiatt e fogalmak egymással való 

azonosítása nagy valószínűséggel tévútra vezet. Látva azonban ezek különböző 

tartalmát, felmerül a kérdés, hogy együttesen érvényesülhetnek-e vagy azok 

szükségszerűen egymást kizáró kategóriák. Lehetséges-e, hogy az egyik kiegészítő 

jelleggel támogatja a másikat, vagy sem. Mindezek nyitott kérdések, amelyek még csak 

fel sem merültek a gyakorlatban, ezért e két jogalanyiság-típus kapcsolatának 

megnyugtató tisztázása létfontosságú feladat, ami még az AB előtt áll. 

 

V. Összegzés 

 

A magyar alapjogi gondolkodás eredményeként azonosítható, hogy a szervezetek 

alapjogi jogosultsággal rendelkeznek. Hiányként jelentkezik azonban, hogy a polgári 

jogtól eltérő, az alapjogi sajátosságoknak megfelelő jogi személy fogalma nem került 

kidolgozásra. További problémát képez az a tendencia, miszerint az állami szereplők is 

igényelhetnek alapjogvédelmet, hiszen ez az alapjogi jogosultság azon esszenciális 

kiindulópontját relativizálja, miszerint az alapjogok az egyént az állammal szemben 

hivatottak védeni.  

Abban, hogy egy szervezet az alapjogok mely körével rendelkezik, kezdetleges a 

magyar gondolkodás. Az már egyértelmű, hogy az emberi minőséghez kötődő 

alapjoggal – pl. emberi méltósággal – a szervezet nem rendelkezhet. Továbbá az is 

látszik, hogy e körben az alapjog gyakorlásának feltételei is lehet egy szempont. 

Tekintettel arra, hogy ezek a szempontok csupán a kérdés felszínén maradnak, e téren 

további vizsgálatok lennének szükségesek. Például, hogy az adott alapjognak lehet-e 

szervezetspecifikus tartalma, az alapjog által védendő érték értelmezhető-e a szervezet 

esetében, vagy az adott helyzetben megfigyelhető-e közvetlen kapcsolat egy alapjogilag 

védett élettérrel. Mindemellett az alapjogokból levezetett, azok részjogosultságait 

képező jogok terén is nagyfokú rendezetlenség tapasztalható. Nem egyértelmű, hogy a 

levezetett, részjogosultságok automatikusan osztják-e a forrás-alapjog sorsát vagy 

azokat külön-külön kell értékelni. Az AB gyakorlata ebben nem következetes. 

Eredményként azonosítható azonban a szervezet mögött álló személyek alapjogi 

jogosultságának és a szervezet tevékenységének, céljának megjelenítése. Ennek 

hiányossága viszont, hogy e tényezők pontos jelentősége még nem kristályosodott ki. 
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Továbbá nem egyértelmű, hogy a célhoz kötött jogalanyiság, hogy viszonyul az At.-ben 

rögzített azon jogalanyisághoz, amely az alapjogok természete alapján zárja ki a nem 

természetes személyeket az alapjogi jogosultságból.  

Ezek alapján az állapítható meg, hogy a szervezetek alapjogi jogalanyiságának 

kérdésében a magyar alapjogi szemlélet bár tett kezdetleges lépéseket, mégis azt nem 

jellemzi más, mint egy lakonikus alaptörvényi rendelkezés, és fogalmi 

tisztázatlanságokkal terhelt, objektív szempontrendszer nélküli, következetlen 

alkotmánybírósági gyakorlat. Ebből adódóan egyértelmű, hogy ezen a téren még 

jelentős kihívások várnak megoldásra.  
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*** 

CAN ORGANISATIONS HAVE FUNDAMENTAL RIGHTS? 

 

Can a company claim the freedom of religion against a state regulation? Who is really 

entitled in this case, the individuals behind the organisation or the company itself? How 

can the freedom of religion be interpreted in relation to a profit oriented company? 

Many questions emerge which need to be answered to enable us to decide whether an 

organisation has fundamental rights or not. Due to this fact, this study has a more 

moderate purpose than giving the general truth. The paper focuses on the Hungarian 

approach whether organisation can claim the protection of fundamental rights or not. 

Thanks to the complexity of this subject, a problem map including three aspects is 
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presented in order to shed light on the topic’s boundaries and the main issues regarding 

the fundamental rights entitlement of the organisations. The Hungarian fundamental 

rights approach is evaluated in the light of this problem mapping, highlighting its 

positive results and elementary defaults as well.  

 

 


