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68/ e/2004. a b h aTá rozaT

Alkotmány 54. § (1) bekezdés – az emberi 
méltósághoz való jog
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés – a jogegyenlőség 
elve

Egy indítványozó mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmányellenesség megállapítását kérte a külföl-
diek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi 
XXXIX. törvénnyel (idegenrendészeti törvény) ösz-
szefüggésben, mert a családegyesítési célú egyszerű-
sített letelepedési eljárásban az élettárs nem minősül 
családtagnak. Ez az indítványozó álláspontja szerint 
sérti a diszkrimináció tilalmát [Alkotmány 70/A. § 
(1) bekezdés] és az emberi méltósághoz való jogot 
[Alkotmány 54. § (1) bekezdés], mert a családegye-
sítési célú könnyített letelepedést nem vehetik igény-
be az egymással érzelmi és vagyoni életközösségben 
élő azonos nemű párok. Az ügy előadó bírája Hol-
ló András volt.

Az indítvány benyújtását követően az Országgyű-
lés újrakodifikálta a Magyarországra történő beuta-
zás és tartózkodás szabályait. Az indítványozó által 
felvetett alkotmányossági probléma azonban az új 
szabályozás szerint is változatlanul fennállt, tekin-
tettel arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. tör-
vény (Harmtv.) 2. § d) pontja családtagnak tovább-
ra is csak a házastársat tekinti, az élettársat tovább-
ra sem sorolja e körbe. Ezért az Alkotmánybíróság 
– állandó gyakorlatának megfelelően – az új szabá-
lyozás vonatkozásában folytatta le az érdemi vizs-
gálatot.

Ennek első lépéseként a testület a diszkriminá-
ciótilalommal kapcsolatos gyakorlatát tekintette át. 
Ismét hangsúlyozta, hogy az alapjognak nem minő-
sülő jogok tekintetében alkalmazott megkülönböz-
tetés csak akkor minősül alkotmányellenesnek, ha 
a jogalkotó önkényesen, ésszerű indok nélkül tesz 
különbséget az azonos szabályozási körbe (homogén 
csoportba) tartozó jogalanyok között.

Ezt követően a házasság és az élettársi kapcso-
lat közötti, alkotmányjogilag releváns kapcsolatot és 
különbséget vizsgálták meg a bírák. Az Alkotmány-

bíróság korábbi határozataiban már többször rámu-
tatott, hogy a házasság intézményét mint különne-
mű személyek jogilag rendezett párkapcsolatát az 
állam arra tekintettel is részesíti alkotmányos véde-
lemben, hogy elősegítse a házastársak számára a kö-
zös gyermek felnevelését célzó családi együttélést. 
Tehát az alkotmánnyal összhangban áll a házasság 
jogintézményének kiemelése az egyéb együttélési 
formákhoz képest. Ezért a jogalkotó ésszerű indok 
alapján tett különbséget, amikor a Harmtv.-ben csak 
a házastársat vonta a családtag fogalma alá. A köny-
nyített szabályok alól nemcsak az azonos, hanem a 
különböző nemű élettársakat is kizárja. Tehát a jog-
alkotó nem a jogalanyok neme szerint diszkriminál, 
csupán nem tartotta kívánatosnak a családegyesítési 
célú könnyített eljárás igénybevételének lehetőségét 
túlzottan szélesre nyitni és kiterjeszteni az élettár-
sakra. Az Alkotmánybíróság – a gyakorlatában rit-
kán előforduló módon – rámutatott arra is, hogy ez 
a szabályozás nem ellentétes a közösségi joggal sem. 
Mindezekre tekintettel a testület a Harmtv. szabá-
lyozását az indítványozó által felvetett kérdés szem-
pontjából alkotmányosnak találta és az indítványt 
elutasította.

A többségi döntéssel Bragyova András alkot-
mánybíró nem értett egyet, ezért a határozathoz kü-
lönvéleményt csatolt. Ebben kifejtette, hogy a há-
zasságvédelem alkotmányos elvének a Harmtv.-ben 
vizsgált megkülönböztetés szempontjából nincsen 
jelentősége. Véleménye szerint a házasság védelmé-
nek kötelezettségéből nem következik, hogy a tör-
vényhozó – a tartózkodási jog kérdésében – eltérően 
kezelje az élettársakat és a házastársakat. Az alkot-
mánybíró rámutatott arra is, hogy az ügy megíté-
lésénél azt kellett volna elsősorban figyelembe ven-
nie a bíráknak, hogy a család elsősorban társadalmi 
és csak másodsorban jogi fogalom. álláspontja sze-
rint a jogalkotó arra sem volt tekintettel, hogy az al-
kotmány 15. §-a nemcsak a házasság, hanem a csa-
lád védelméről is szól, ami nem feltétlenül csak há-
zasságon alapul. Az alkotmánybíró végül arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a Harmtv. szerinti harmadik 
állam fogalma a legkülönbözőbb államokat foglal-
ja magába: olyanokat is, amelyek jogi kultúrája és 
társadalmi szokásai jelentősen eltérnek a magyartól. 

az alkoTmánybíróság leguTóbbI 
DönTéseIbôl
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A jogalkotónak erre a tényre is figyelemmel kellett 
volna lennie a migrációs jogi szabályozás kialakítá-
sakor, és mivel ezt nem tette, helyt kellett volna ad-
ni az indítványnak.

166/ b/2004. a b h aTá rozaT

Alkotmány 13. § (1) bekezdés – a tulajdonhoz való 
jog
3/2006. (II. 8.) AB határozat

Egy indítványozó a társasházakról szóló 2003. évi 
CXXXIII. törvény (Tht.) 10. § (3) bekezdésének 
utólagos normakontrollját kezdeményezte. A táma-
dott rendelkezés szerint a társasház alapító okiratát 
a tulajdonostársak négyötöde is módosíthatja, ami 
az indítványozó szerint sérti az alkotmány 13. § (1) 
bekezdésében védett tulajdonhoz való jogot. Érvelé-
se szerint az alapító okiratba foglalt tulajdoni viszo-
nyok megőrzése mindenkinek alanyi joga, amely-
nek megváltoztatását egyhangúsághoz kellene kötni. 
Ezzel összefüggésben az indítványozó kérte az in-
gatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
(Inytv.) 17. § (1) bekezdése és 29/A. §-a vizsgálatát. 
Az ügy előadó bírája lenkovics Barnabás volt.

A Tht. alkotmányosságának vizsgálata tárgyában 
már számos határozatot hozott az Alkotmánybíró-
ság. A 3/2006. (II. 8.) AB határozatban fejtette ki 
azt a jelen ügy eldöntése szempontjából is releváns 
tételt, mely szerint az alkotmány 13. §-a a tulajdon-
hoz való jogot az állammal szemben biztosítja, így 
az alkotmányos tulajdonvédelem nem érvényesíthető 
a tulajdonosok egymással szembeni védelméről szó-
ló szabályoknál, vagyis ennek az alkotmányi rendel-
kezésnek nincs a magánfelek közötti, úgynevezett 
horizontális hatálya. Az alkotmánybírósági gyakor-
lat a társasházakra vonatkozó szabályozással szem-
ben csak azt követeli meg, hogy alkalmas legyen a 
társasháztulajdon egyes alanyainak esetenként eltérő 
érdekek által meghatározott pozíciója között egyen-
súlyt teremteni. A konkrét szabályok megállapítása 
tekintetében a jogalkotónak tág mozgástere van, így 
viszonylag szabadon dönthet a társasháztulajdon fe-
letti rendelkezés szavazati arányainak meghatározá-
sáról is. A többségi határozat szerint a döntéshoza-
tal szabályai csak szélsőséges esetben vetnek fel al-
kotmányossági problémát.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a jogal-
kotó a támadott rendelkezések meghozatala során 
törekedett az említett egyensúly megteremtésére. 
A testület többsége rámutatott arra, hogy a Tht. ki-
fogásolt szabálya a nagyobb, akár több száz lakásból 
álló társasházak működőképességének fenntartását 

szolgálja. Emellett a Tht. rendelkezik a szavazásnál 
kisebbségben maradt tulajdonostársak jogos érdeke-
inek védelméről is a társasházi döntésekkel szembe-
ni bírói út megnyitásával. Mindezek alapján az Al-
kotmánybíróság nem találta megalapozottnak az in-
dítványt.

A határozathoz Kiss lászló alkotmánybíró pár-
huzamos indokolást fűzött. Ebben kifejtette, nem 
osztja azt a többségi álláspontot, mely szerint az al-
kotmányi tulajdonvédelem nem érvényesíthető a tu-
lajdonosok egymással szembeni védelméről szóló 
szabályoknál. Véleménye szerint a modern demok-
ráciák alkotmányfejlődése ezzel ellentétes irány-
ba mutat. Kiss lászló nem tartja helyes gyakor-
latnak, hogy az Alkotmánybíróság nem végzi el a 
mellérendelt, egyenjogú felek egymás közötti jog-
viszonyaira vonatkozó állami szabályozás alkotmá-
nyossági felülvizsgálatát, hanem ehelyett a rendes-
bírósági gyakorlatban az egyedi jogviszonyok meg-
ítélésére kialakított magánjogi érdekkiegyensúlyozás 
tesztjét alkalmazza. Ezzel szemben az alkotmánybí-
ró hangsúlyozza, hogy az alkotmány hatálya és ezzel 
az Alkotmánybíróság felülvizsgálati hatásköre min-
den jogszabályra kiterjed. Ezért álláspontja szerint 
e tekintetben az eddigi alkotmánybírósági gyakorlat 
nyílt felülvizsgálata lett volna indokolt.

386/ b/2005.  a b h aTá rozaT

Alkotmány 54. § (1) bekezdés – az élethez való jog 
és az önrendelkezéshez való jog

Egy indítványozó az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvénynek (Eütv.) az élők közötti szervado-
mányozásra vonatkozó szabályai alkotmányossági 
vizsgálatát kezdeményezte. Az Eütv. 206. §-a sze-
rint szervet és szövetet csak cselekvőképes személy 
adományozhat egyeneságbeli rokona, egyeneságbeli 
rokonának testvére és testvérének egyeneságbeli ro-
kona részére. Továbbá kivételesen a kórházi etikai 
bizottság vizsgálatát és jóváhagyását követően ak-
kor is lehetőség van szervadományozásra, ha a do-
nor és a recipiens között „szoros érzelmi kapcso-
lat” áll fenn. Ez utóbbi lehetőséget azonban a fog-
vatartottak esetében az Eütv. kizárja, így ők csak az 
Eütv. 206. § (2) bekezdésében meghatározott hoz-
zátartozónak adományozhatnak szervet. Az indít-
ványozó e fogvatartottakat érintő korlátozást tartot-
ta alkotmányellenesnek. Az ügy előadó bírája Bra-
gyova András volt.

Az Alkotmánybíróság először az élethez való jog-
gal összefüggésben vizsgálta meg a támadott szabá-
lyozást. Az élethez való jogot a testület eddigi gya-
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korlatában rendszerint az élettől való megfosztás, az 
életek közötti választás oldaláról közelítette meg. Je-
len esetben azonban nem az élet elvételéről, hanem 
az élet folytatásának lehetőségét biztosító szervdo-
nációval összefüggésben kellett az élethez való jogot 
vizsgálnia. Ennek eredményeként a többségi határo-
zat megállapította, hogy az államnak az élethez va-
ló jogból eredő intézményvédelmi kötelezettségéből 
adódóan biztosítani kell a rászorulók szervhez jutá-
sát. Ezt elsősorban halottól származó szervátültetés-
sel kell megoldani. Erre figyelemmel a beteg embe-
rek élethez való joga és a fogvatartottak szervado-
mányozási lehetőségének korlátozása között nincs 
értékelhető alkotmányjogi összefüggés, így az élet-
hez való jogot az Eütv. támadott rendelkezése nem 
sérti.

Ezt követően az alkotmánybírák a támadott sza-
bályozást a fogvatartottak önrendelkezési jogának 
szempontjából vizsgálták. Az Alkotmánybíróság 
már korábbi határozataiban megállapította, hogy a 
szervekkel és szövetekkel való rendelkezés az önren-
delkezési jog különös esete, mivel invazív orvosi be-
avatkozással és vissza nem fordítható következmé-
nyekkel jár. Az önrendelkezési jogból következik, 
hogy önmagának mindenki árthat, s vállalhat koc-
kázatot, ha képes a szabad, tájékozott és felelős dön-
tésre, és ezzel másnak nem okoz sérelmet. Az állam 
korlátozó gyámkodása csak határesetekben lehet al-
kotmányossági vita tárgya. Mindebből következik, 
hogy a szervadományozás lehetősége része a fogva-
tartottak önrendelkezési jogának. Ezért az Alkot-
mánybíróságnak arra a kérdésre kellett választ ad-
nia, hogy az önrendelkezési jog Eütv. szerinti korlá-
tozása megfelel-e az alkotmányos alapjog-korlátozás 
követelményeinek, vagyis kiállja-e a szükségesség és 
arányosság tesztjét.

E vizsgálat eredményeként az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy az élők közötti szervadomá-
nyozás korlátozásának célja a szervadományozó jo-
gainak védelme és a szervkereskedelem megakadá-
lyozása. Vagyis a szabályozás célja – az Európa Ta-
nács keretei között elfogadott oviedói egyezménnyel 
és más államok transzplantációs törvényeivel össz-
hangban – az adományozás önkéntességének és in-
gyenességének biztosítása. Az Eütv. a szervadomá-
nyozást és így az önrendelkezési jog érvényesülését 
nem zárja ki teljesen, hanem azt a közeli hozzátar-
tozói viszonyra vagy szoros érzelmi kapcsolatra te-
kintettel teszi lehetővé. Ez a szabályozás az Alkot-
mánybíróság megítélése szerint a cél elérése alkalmas 
és nem korlátozza aránytalanul a donor önrendel-
kezési jogát. Az alkotmánybírák arra is rámutat-
tak, hogy az Eütv. szerinti korlátozást a szervado-
mányozó egészségének védelme is indokolja, hiszen 

a szervátültetés nemcsak a recipiens, hanem a donor 
szempontjából is jelentős korlátozást jelent.

Az Alkotmánybíróság a fogvatartottakra vonat-
kozó, az általánosnál szigorúbb szabályozást azért 
nem tartotta aránytalannak, mert azt a fogvatartot-
tak kiszolgáltatottabb helyzete indokolja. Feltételez-
hető, hogy a fogvatartott közeli hozzátartozója szá-
mára a fogvatartástól függetlenül is adományozna 
szervet, ezért ezt a lehetőséget az Eütv. számára is 
biztosítja. Azonban nem közeli hozzátartozók eseté-
ben megkérdőjelezhető, hogy az adományozás való-
ban befolyásmentes, önálló döntés eredménye-e. Így 
e lehetőség kizárása nem tekinthető aránytalan alap-
jog-korlátozásnak. Mindezekre tekintettel az Alkot-
mánybíróság az indítványt nem találta megalapo-
zottnak és elutasította.

A határozathoz Balogh Elemér és Kiss lászló 
különvéleményt fűzött, amelyhez lenkovics Bar-
nabás is csatlakozott. Az alkotmánybírák vélemé-
nye szerint a fogvatartottak szervadományozásának 
az általános szabályoktól eltérő, szigorúbb korláto-
zása alkotmányellenes, ezért az Eütv. 206. § (4) be-
kezdését az Alkotmánybíróságnak meg kellett vol-
na semmisítenie. 

Az alkotmánybírák sérelmesnek tartják, hogy 
az Eütv. kategorikusan kizárja, hogy a fogvatartott 
hozzá érzelmi okból közel álló személynek, így há-
zastársának, (bejegyzett) élettársának vagy barátjá-
nak szervet adományozzon. A többségi indokolás 
objektív intézményvédelmi alapon, a fogvatartott 
életének, testi épségének védelmére hivatkozva mi-
nősítette alkotmányosnak e jogkorlátozást.

A különvéleményt jegyző bírák szerint az Alkot-
mánybíróság ezzel lényegében egy jogellenes elő-
feltevésre alapította az alapjog-korlátozás indokolt-
ságát, mivel abból indult ki, hogy nem biztosítható 
a fogvatartottak önkéntes, befolyásmentes döntése. 
A különvéleményt jegyző bírák hangsúlyozták, hogy 
egy jogellenes hipotézisből a jogi, így az alkotmány-
jogi érvelésben sem lehet érvényes következtetést le-
vonni. 

A kisebbségben maradt bírák különvéleményük-
ben kifejtették azt is, hogy az állam felelőssége az 
olyan jogszabályi és társadalmi környezet megterem-
tése, amelyben a fogvatartott számára is biztosított 
a szervadományozásra vonatkozó önkéntes és befo-
lyásmentes döntés meghozatala. Megítélésük szerint 
a kórházi etikai bizottság eljárása a fogva tartott do-
norok esetében is képes biztosítani, hogy kényszer-
rel, megtévesztéssel vagy fenyegetéssel ne kerülhes-
sen sor élők közötti szervadományozása, különösen, 
ha figyelembe vette volna a többségi határozat azt a 
tényt, hogy az etikai bizottság határozata rendesbí-
róság előtt megtámadható.
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1 52/ b/2009. a b h aTá rozaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 47. § (2) bekezdés – a Legfelsőbb Bíróság 
jogegységesítő szerepe
Alkotmány 50. § (5) bekezdés – a minősített többség 
követelménye
Alkotmány 57. § (5) bekezdés – a jogorvoslathoz 
való jog
30/1991. (VI. 5.) AB határozat
31/2001. (VII. 11.) AB határozat

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-
vény (Pp.) 2009. január 1-jétől hatályos 340/A. §-a 
a közigazgatási perekben egységesen százhúsz nap-
ban határozza meg a felülvizsgálati kérelem elbírá-
lásának határidejét. E rendelkezés alkotmányosságá-
nak vizsgálatát kezdeményezte a legfelsőbb Bíróság 
Közigazgatási Kollégiumának vezetője és a Magyar 
Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke. Kifejtet-
ték, hogy a támadott szabály mind tartalmi, mind 
formai okokból alkotmányellenes. A formai alkot-
mányellenességet azért tartották megállapíthatónak, 
mert elmaradt a Pp.-t módosító törvény tervezetének 
előzetes véleményezése, és a törvényt az Országgyű-
lés egyszerű többséggel fogadta el. Tartalmi szem-
pontból a százhúsz napos eljárási határidő bevezeté-
se véleményük szerint egyebek mellett a jogállami-
ság elvének sérelmét [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] 
és legfelsőbb Bíróság jogegységesítési funkciójá-
nak [Alkotmány 47. § (2) bekezdés] veszélyezteté-
sét eredményezi. Az ügy előadó bírája Holló And-
rás volt.

Az Alkotmánybíróság először a formai érvényte-
lenségre vonatkozó indítványozói érveket vizsgálta 
meg. A testület már több korábbi határozatában ki-
fejtette, hogy a jogszabály-előkészítő szervek véle-
mények beszerzésével kapcsolatos kötelezettségsze-
gése önmagában nem eredményezi az adott norma 
alkotmányellenességét, a jogalkotási törvény ren-
delkezéseinek figyelmen kívül hagyása önmagában 
nem vezet alkotmányellenesség megállapításához. 
Jelen esetben az indítványozók a jogalkotási tör-
vényben és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 1997. évi LXVI. törvényben (Bszi.) meghatáro-
zott általános véleményeztetési kötelezettségre vo-
natkozó szabályok megsértése miatt kérték az alkot-
mányellenesség megállapítását. Az Alkotmánybíró-
ság azonban állandó gyakorlatára figyelemmel nem 
találta megalapozottnak ezt az érvelést.

Hasonlóképpen megalapozatlannak bizonyult az 
indítvány azon megállapítása is, hogy a százhúsz 
napos eljárási határidőt beiktató törvényi rendelke-
zést az Országgyűlésnek minősített többséggel kel-

lett volna elfogadnia. Az indítványozók érvelésüket 
az alkotmány 50. § (5) bekezdésére alapozták, mely 
szerint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, 
továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szó-
ló törvény elfogadásához a jelen lévő képviselők két-
harmadának szavazata szükséges. Az Alkotmánybí-
róság ezzel szemben rámutatott arra, hogy azokat 
a törvényeket kell minősített többséggel elfogadni, 
amelyek érintik a kétharmados törvény szabályozási 
koncepciójának lényegi elemét. Jelen esetben az Al-
kotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az eljárási ha-
táridő megállapítása nem jelenti a Bszi. szabályozá-
si koncepciójának módosítását.

Az Alkotmánybíróság a támadott jogszabály-
hely tartalmi vizsgálata során megállapította, hogy 
az érdemi döntés meghozatalára vonatkozó határ-
idő törvényi előírása önmagában nem tekinthető al-
kotmánysértőnek. E tekintetben a törvényhozásnak 
viszonylag szabad, de nem korlátlan a mozgástere. 
Így nem állapítható meg olyan túlzottan rövid ha-
táridő, amely a tisztességes eljárás [Alkotmány 57. 
§ (1) bekezdés] vagy a jogállamiság elvéből szárma-
zó követelmények sérelmével jár. Az Alkotmánybí-
róság a támadott rendelkezés vizsgálatának és a vo-
natkozó gyakorlatának áttekintését követően arra a 
megállapításra jutott, hogy a százhúsz napos eljárá-
si határidő előírása önmagában nem sérti a tisztes-
séges eljárás követelményét sem.

Az indítványozó szerint a Pp. támadott rendelke-
zése a legfelsőbb Bíróságnak az alkotmány 47. § (2) 
bekezdésében meghatározott jogegységesítési funk-
cióját is sérti. Az Alkotmánybíróság osztotta azt az 
indítványozói érvelést, hogy a felülvizsgálati eljárás 
szorosan kapcsolódik ehhez a jogegységesítési funk-
cióhoz. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a Bszi. 
29. § (2) bekezdése alapján fel kell függeszteni a fe-
lülvizsgálati eljárást, ha a legfelsőbb Bíróság eljá-
ró tanácsa jogegységi eljárást kezdeményez. A Bszi. 
és a Pp. rendelkezéseinek összevetéséből az Alkot-
mánybíróság megállapította, hogy az eljárás felfüg-
gesztése az eljárási határidőket megszakítja, és azok 
a jogegységi eljárás befejezése után újrakezdődnek. 
Ez igaz a Pp. 340/A. §-ában bevezetett százhúsz na-
pos eljárási határidőre is. Tekintettel azonban a jog-
egységi eljárás alkotmányos jelentőségére, a testület 
alkotmányos követelményként a határozat rendelke-
ző részében kimondta, hogy az eljárás felfüggeszté-
se a Pp. 340/A. § (2) bekezdése szerinti határidőt 
is megszakítja. Ez a szabály akkor is irányadó, ha a 
bíróság az eljárást alkotmányossági vizsgálat vagy a 
luxembourgi Európai Bíróságnál előzetes döntésho-
zatali eljárás kezdeményezése miatt függeszti fel.

Az Alkotmánybíróság – a fenti okok miatt – nem 
találta alkotmányellenesnek a Pp. 340/A. § (2) be-
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kezdését, ezért az annak megsemmisítésére irányu-
ló indítványt elutasította.

766/ b/2009. a b h aTá rozaT

Alkotmány 15. § – a családi együttéléshez való jog 
védelme
Alkotmány 37. § (3) bekezdés – a jogforrási 
hierarchia szabálya
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés – a jogegyenlőség 
elve

Négy szomáliai születésű és állampolgárságú, Ma-
gyarországon menekültként elismert férfi kezdemé-
nyezte a harmadik országbeli állampolgárok részére kiál-
lított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok 
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. ren-
delet 1. számú mellékletének alkotmányossági vizsgá-
latát. A kormányrendelet 1. számú melléklete hatá-
rozza meg azon útlevelek körét, amelyeket a Magyar 
Köztárság nem ismer el, így azok magyarországi be-
utazásra nem alkalmasak. E körbe tartoznak egyes, 
a kormányrendeletben meghatározott sorozatszámú 
szomáliai útlevelek is. Ennek következtében a Be-
vándorlási és állampolgársági Hivatal elutasította az 
indítványozók családtagjai családegyesítési célú – a 
Magyar Köztársaság kenyai nagykövetségén beadott 
– tartózkodási kérelmét. Az indítványozók szerint a 
328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet kifogásolt mellék-
lete állampolgárság szerinti hátrányos megkülönböz-
tetést valósít meg, ezért sérti az Alkotmány 70/A. § 
(1) bekezdését, továbbá a családi együttéléshez való 
jogot, amelyet az alkotmány 15. §-a véd. Az indítvá-
nyozók formai okokból, a jogforrási hierarchia meg-
sértése miatt is kérték a kormányrendelet vizsgálatát. 
Az ügy előadó bírája Holló András volt.

Az Alkotmánybíróság először a 328/2007. (XII. 
11.) Korm. rendelettel szemben megfogalmazott for-
mai kifogásokat vizsgálta meg. Az egyik ilyen ki-
fogás szerint a családi együttéléshez való alapjogra 
vonatkozó szabályokat törvényben kell szabályozni. 
Vizsgálata során az Alkotmánybíróság megállapítot-
ta, hogy a házasság és a család védelme magába fog-
lalja a házassági és családi kapcsolatok fenntartásá-
hoz és a családi együttéléshez való jogot is. Ez a jog 
nemcsak a magyar állampolgárokat illeti meg, ha-
nem a Magyar Köztársaság területén tartózkodó va-
lamennyi személyt. Azonban a testület arra is rámu-
tatott, hogy az el nem ismert úti okmányok körének 
meghatározása csupán közvetett és távoli összefüg-
gésben van a család alkotmányos védelmével, tehát 
erre tekintettel nem állapítható meg a kormányren-
delet alkotmányellenessége.

Az Alkotmánybíróság nem osztotta azt az indít-
ványozói álláspontot sem, mely szerint a kormány-
rendelet támadott rendelkezése a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szó-
ló 2007. évi II. törvénnyel (Harmtv.) ellentétes lenne. 
A Harmtv. 111. § (1) bekezdés d) pontja ugyanis fel-
hatalmazza a kormányt az érvényes úti okmányok 
körének meghatározására. Ebből következően ami-
kor a Harmtv. érvényes úti okmányokról rendelke-
zik, akkor e kifejezés alatt a 328/2007. (XII. 11.) 
Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat 
kell érteni.

A formai vizsgálatot követően az Alkotmánybí-
róság az indítványozók tartalmi kifogásait is meg-
vizsgálta. A beutazásra és tartózkodási engedélyre 
vonatkozó hazai és közösségi jogi szabályozás átte-
kintését követően a bírák arra a következtetésre ju-
tottak, hogy a kormányrendelet 1. számú mellékle-
tében foglalt tilalom ellenére tényleges lehetőség van 
a szomáliai állampolgárok magyarországi beutazá-
sára és tartózkodására. sőt, a szabályozás kifejezet-
ten támogatja a menekültek családegyesítését. Bár a 
kormányrendelet támadott melléklete valóban hátrá-
nyosan különbözteti meg az alapjogok (a család vé-
delméhez és az emberi méltósághoz való jog) tekin-
tetében többek között a szomáliai állampolgárokat, 
alkotmányellenes diszkrimináció mégsem állapítha-
tó meg. Az alkotmánybírák szerint a különbségté-
tel szükségességét a közbiztonsághoz fűződő közér-
dek indokolja, tekintettel arra, hogy szomáliában a 
polgárháború alatt tömegesen állítottak ki útlevele-
ket a hatóságok által nem ellenőrzött adatok alapján. 
A szabályozás azért nem tekinthető aránytalannak, 
mert a kormányrendelet ugyan megnehezíti, de nem 
lehetetleníti el a szomáliai állampolgárok beutazá-
sát. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság eluta-
sította a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendeletet táma-
dó indítványokat.

193/2010. (X I I .  8 . )  a b h aTá rozaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 37. § (3) bekezdés – a jogforrási 
hierarchia szabálya
Alkotmány 71. § (1) bekezdés – a választójog 
egyenlőségének elve
22/2005. (VI. 17.) AB határozat

Az Alkotmánybírósághoz két utólagos normakont-
rollra irányuló indítvány és egy alkotmányjogi pa-
nasz érkezett, amelyek az országgyűlési egyéni és te-
rületi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. 
(I. 11.) MT rendelet (Vr.) és a kiadásának alapjául 
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szolgáló törvényi felhatalmazások alkotmányossági 
vizsgálatát kezdeményezték. A Vr. állapítja meg az 
egyéni és területi választókerületek sorszámát, szék-
helyét és területét. Az indítványozók szerint a jogál-
lamiság követelményét, valamint a jogforrási hierar-
chia elvét sérti, hogy az országgyűlési képviselők vá-
lasztásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (Vjt.) 50. 
§ (2) bekezdése, továbbá a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény (Ve.) 152. §-a a törvényi szintű 
keretek rögzítése nélkül ad felhatalmazást az egyéni 
választókerületek területének rendeleti szintű meg-
határozására. álláspontjuk szerint e tárgykör törvé-
nyi szintű szabályozást igényel, mert a választójog 
érvényesülésének alapvető garanciáit, érvényesítésé-
nek és védelmének irányát érinti. Az ügy előadó bí-
rája stumpf István volt.

Az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta meg, 
hogy az indítványok nem ítélt dolog elbírálását ké-
rik-e a testülettől. Az országgyűlési egyéni válasz-
tókerületek területének kérdésével már korábban is 
foglalkoztak a bírák. A 22/2005. (VI. 17.) AB ha-
tározatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmány-
ellenességet állapított meg a testület, mert az Or-
szággyűlés nem teremtette meg maradéktalanul az 
alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglalt egyen-
lő választójog alapelvéből következő követelmények 
érvényesülését biztosító törvényi feltételeket. E ha-
tározatának áttekintését követően az Alkotmánybí-
róság megállapította, hogy a választókerületek terü-
letére vonatkozó szabályozást jogforrási szempont-
ból arra irányuló indítvány hiányában nem vizsgálta, 
ezért az indítványt érdemben bírálta el.

Ennek során az Alkotmánybíróság áttekintette a 
jogforrási szintekkel szemben támasztott alkotmá-
nyossági követelményekre vonatkozó gyakorlatát. 
Eszerint ha a választókerületek lehatárolása a válasz-
tójog érvényesítésének és védelmének irányát meg-
határozó szabályozásnak minősül, akkor minősített 
többséggel elfogadott törvényben kell rendelkezni 
róla, ha azonban a választáshoz való alapjog érvé-
nyesítéséhez szükséges részletszabálynak minősül, 
egyszerű többségű törvény megalkotása is elegendő. 
Rendeleti szintű szabályozásra akkor van lehetőség, 
ha a választókerületek lehatárolása csak közvetett és 
távoli összefüggésben áll a választójoggal.

A testület korábbi határozataiban arra is rámu-
tatott, hogy az Országgyűlés széles körű dönté-
si szabadsággal rendelkezik a választási rendszer 
és a választási eljárás szabályainak meghatározásá-
ra, mivel az alkotmány csak a választási alapelvekről 
tartalmaz rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság a 
22/2005. (VI. 17.) AB határozatban abban is állást 
foglalt, hogy a választójog egyenlőségének biztosí-
tása érdekében kétharmados törvényben kell szabá-

lyozni a választókerületek területének megállapításá-
nál és módosításánál irányadó szempontokat. Ennek 
hiánya miatt állapított meg a testület mulasztásban 
megnyilvánuló alkotmányellenességet, amit az Or-
szággyűlés a 2005-ös döntés meghozatala óta sem 
orvosolt. Az akkori határozatban megfogalmazott 
garanciális szabályok megalkotása esetén a konkrét 
egyéni választókerületi szabályok rögzítése már vég-
rehajtó jellegű szabálynak minősülne, amelyhez ele-
gendő lenne az egyszerű többséggel elfogadott tör-
vény. Azonban a rendeleti szintű szabályozás ebben 
az esetben sem elfogadható, tekintettel arra, hogy a 
választókerületek területének körülírása nagyban ki-
hat az egyéni jelöltekre leadható szavazatok súlyára, 
és ezáltal szoros összefüggésben van a választójog-
gal. Ezért az Alkotmánybíróság megállapította a Vr. 
és a rendeleti szabályozásra felhatalmazást adó tör-
vényi rendelkezések alkotmányellenességét, és 2011. 
december 31-i hatállyal megsemmisítette azokat.

Az alkotmányjogi panasz tekintetében a testület 
megszüntette az eljárást, mert az alapügy tárgya a 
2006–2010-es parlamenti ciklus ideje alatt kitűzött 
időközi országgyűlési választással összefüggésben 
hozott határozat volt. Így az alkalmazási tilalom ki-
mondásának tényleges eljárásjogi következménye 
már nem lehet volna, és ahhoz már a panaszosnak 
sem fűződhetett különösen fontos érdeke.

1 /201 1 .  ( I .  14 . )  a b h aTá rozaT

Az Alkotmánybíróságnál országgyűlési képviselők 
kezdeményezték a prostituáltak részére kiadandó or-
vosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rende-
let melléklete nemzetközi szerződésbe ütközésének 
vizsgálatát. Az egészségügyi miniszter a rendeletet a 
szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes 
jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcso-
lódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. tör-
vény (szbt.) felhatalmazása alapján adta ki. Az szbt. 
szerint prostituált szexuális szolgáltatásra akkor 
ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a rendeletnek meg-
felelően kiállított orvosi igazolással, amely tanúsítja, 
hogy birtokosa nem szenved nemi úton terjedő be-
tegségben. A kiállított igazolás három hónapig ér-
vényes. A rendelet melléklete tartalmazza az orvo-
si igazolás mintáját. Az igazolás utal birtokosának 
prostituált mivoltára is. Az indítványozók álláspont-
ja szerint ez a szabályozás sérti az emberkereske-
dés és mások prostitúciója kihasználásának elnyo-
mása tárgyában New yorkban 1950. március 21-én 
kelt nemzetközi egyezményt. Az egyezmény 6. cik-
ke ugyanis megtiltja a részes államoknak a prosti-
tuáltak különleges nyilvántartását, ellenőrzését vagy 



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  1 .  s z á M110 /  D Ö N T É s  U Tá N

igazolvánnyal való ellátását. Az ügy előadó bírája 
Balogh Elemér volt.

Az Alkotmánybíróság a támadott rendelet alkot-
mányossági vizsgálatát annak jogszabályi környe-
zetére figyelemmel végezte el. E vizsgálat eredmé-
nyeként a testület megállapította, hogy a rendelet 
alapján kiállított igazolás hiányában tevékenykedő 
prostituált az szbt. és a szabálysértési törvény ren-
delkezéseire figyelemmel a tiltott kéjelgés szabály-
sértési tényállását valósítja meg. Tehát a prostitúció 
legális folytatásának jogszabályi feltétele az igazolás, 
amely a személyi igazolvánnyal együtt bemutatva 
igazolja az eljáró hatóságok előtt e tevékenység jog-
szerűségét és egyúttal birtokosuk prostituált mivol-
tát. Ezért az Alkotmánybíróság megítélése szerint 
a rendelet mellékletében meghatározott igazolás az 
egyezménybe ütköző „külön igazolványnak” minő-
síthető. A nemzetközi szerződésbe ütközés megál-
lapításának jogkövetkezménye a rendelet mellékle-
tének megsemmisítése lett, tekintettel arra, hogy az 
egyezményt a rendeletnél magasabb szintű jogsza-
bállyal, az 1955. évi 34. törvényerejű rendelettel hir-
dették ki.

Az Alkotmánybíróság azonban nem ex nunc, 
vagyis azonnali hatállyal, hanem 2011. december 
31-ével semmisítette meg a támadott szabályozást. 
A testület így kívánta biztosítani, hogy a jogalko-
tó számára elegendő idő álljon rendelkezésre a köz-
egészségügyi szempontok érvényesítését szolgáló, az 
alkotmánnyal és a nemzetközi szerződésekkel össz-
hangban álló szabályozás megalkotására.

Kovács Péter alkotmánybíró a határozat indo-
kolását párhuzamos indokolásában több elemmel is 
kiegészítette. Rámutatott, hogy a támadott rende-
let a prostituált mivolthoz köti az orvosi vizsgála-
tot, ami az egyezmény 6. cikke szerinti „különle-
ges ellenőrzést” jelent, és ez szintén alátámasztja a 
rendelet nemzetközi szerződésbe ütközésének meg-
állapítását. Az egészségügyi ellenőrzés fontosságát 
ugyanakkor Kovács Péter sem tagadja, azonban rá-
mutat arra, hogy e jogalkotói cél az egyezménnyel 
összhangban is elérhető. Ilyen eszköz lehet például 
a nemi betegeket gondozó intézményrendszer terv-
szerű fejlesztése. Az alkotmánybíró arra is rávilágí-
tott, hogy a jogalkotónak széles mozgástere van arra 
nézve, kívánja-e az egyezményből eredő nemzetkö-
zi kötelezettség fenntartását. A jogalkotó akár úgy is 
dönthet, hogy az egyezményt felmondja vagy a fel-
mondást követően fenntartásokkal újraköti.

Az alkotmánybírók többségétől eltérően Biha-
ri Mihály nem értett egyet a rendelet mellékletének 
megsemmisítésével. Különvéleményében – amely-
hez lenkovics Barnabás és lévay Miklós is csat-
lakozott –kifejtette, hogy a rendelet alapján kiadott 

igazolás  sem nyelvtani értelmezés alapján, sem tar-
talmilag nem tartozik bele a „különleges nyilván-
tartás”, „külön igazolvány”, „különleges ellenőrzés”, 
„különleges bejelentési előírás” fogalomkörébe. Az 
igazolás kiadása során ugyanis nem kerül sor adat-
felvételre, sem az egyezmény által tiltott lajstrom-
ba vételre. Az orvosi vizsgálatra jelentkezés önkén-
tes, arra senki nem kényszeríthető. Nagyon szigorú 
formai követelmények érvényesítése esetén is elegen-
dő lett volna a rendelet szerinti igazolásban szereplő 
„prostituált” kifejezés nemzetközi szerződésbe ütkö-
zésének megállapítása.

8/2011 .  ( I I .  18 . )  a b h aTá rozaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 54. § (1) bekezdés – az emberi 
méltósághoz való jog és az önrendelkezéshez való jog
Alkotmány 57. § (1) bekezdés – a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jog
Alkotmány 70. § (6) bekezdés – a közhivatal-viselés 
joga
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés – a jogegyenlőség 
követelménye
Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés – a munkához való 
jog
Alkotmány 70/B. § (3) bekezdés – az egyenlő 
munkáért egyenlő bér elve
632/B/2002. AB határozat

Több indítványozó kezdeményezte a kormánytiszt-
viselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 
(Ktjt.) számos rendelkezésének alkotmányossági 
vizsgálatát. Egyfelől a Ktjt. közjogi érvénytelenségé-
re hivatkoztak, mert a törvény elfogadása előtt nem 
kérték ki az érdekképviseletek és az Országos Ér-
dekegyeztető Tanács (OÉT) véleményét. Másfelől 
számos tartalmi alkotmányossági aggályt is megfo-
galmaztak, elsősorban a kormánytisztviselői jogvi-
szony megszüntetésével és a jubileumi jutalomra vo-
natkozó Ktjt.-beli szabályokkal összefüggésben. Az 
ügy előadó bírája Holló András volt.

Az Alkotmánybíróság – állandó gyakorlatá-
nak megfelelően – először a közjogi érvénytelen-
ség kérdésében foglalt állást. Ismételten rámutatott 
arra, hogy nem eredményez közjogi érvénytelensé-
get, ha a jogszabály előkészítése során a jogalkotó a 
közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkező érin-
tett szervektől nem kér véleményt. A testület koráb-
ban a 124/2008. (X. 14.) AB határozatban azt is ki-
fejtette, hogy az OÉT-t megillető konzultatív jogo-
sítványok nem tekinthetők közhatalminak. Ezért az 
Alkotmánybíróság a Ktjt. közjogi érvénytelenségére 
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alapozott indítványokat elutasította. Ugyanakkor az 
alkotmánybírák szükségesnek tartották megjegyez-
ni, hogy bár közjogi érvénytelenséghez nem vezet, 
de egyébként alkotmányossági problémákat vet fel 
az a gyakorlat, hogy fontos társadalmi viszonyokat 
átfogóan szabályozó törvényeket nem a kormány, 
hanem országgyűlési képviselők nyújtanak be, így 
kerülve meg a kormány számára előírt egyeztetési 
kötelezettséget.

A másik, a Ktjt. közjogi érvénytelenségét alá-
támasztó indítványozói érvelés szerint a jogalko-
tó nem biztosította a felkészüléshez szükséges kel-
lő időt. A Ktjt. a kihirdetést követő nyolcadik napon 
lépett hatályba, ami az alkotmánybírák meglátása 
szerint is rövid időnek tekinthető egy ilyen átfogó 
törvény esetében. Azonban a Ktjt. közjogi érvény-
telenségének megállapítását ezzel az indokkal sem 
látta megalapozottnak az Alkotmánybíróság, tekin-
tettel arra, hogy az új minisztériumi struktúra in-
dokolja ezt a rövid hatályba léptetési időt. A bírák 
megjegyezték azt is, hogy a támadott norma vég-
rehajtására nem a hatálybalépést követően azonnal, 
hanem később kerül sor.

Mivel a Ktjt. formai szempontból kiállta az al-
kotmányosság próbáját, az Alkotmánybíróság a tör-
vény rendelkezéseinek tartalmi vizsgálatát is elvé-
gezte. A testület először a Ktjt. 8. § (1) bekezdés 
b) pontját vette górcső alá. E rendelkezés lehetősé-
get ad a munkáltatónak a kormánytisztviselői jogvi-
szony indokolás nélküli megszüntetésére. Az indít-
ványozók szerint ez a rendelkezés számos alapvető 
jogot sért. Érvelésük szerint az egyik ilyen érintett 
alapjog az alkotmány 70/B. §-ában garantált mun-
kához való jog. Vonatkozó gyakorlatának áttekinté-
sét követően az Alkotmánybíróság rámutatott arra, 
hogy a Munka törvénykönyvén alapuló munkavi-
szonyok és a közszolgálati jogviszonyok megítélé-
sekor eltérő mércét kell alkalmazni. A munkáltató 
relatíve szabad felmondási joga csak a szerződésen 
alapuló jogviszonyok tekintetében értelmezhető, a 
közszolgálati jogviszonyokban azonban nem. Ezért 
ez utóbbi esetben a felmentési okok törvényi szabá-
lyozása és az indokolási kötelezettség az előbbieknél 
még inkább fontos garanciális követelmény.

A bírák megjegyezték azt is, hogy ez az emelt 
szintű indokolási követelmény – a munkához való 
jog alapjogi aspektusát figyelembe véve – az állam 
intézményvédelmi kötelezettségének körébe tar-
tozik. Ezen túlmenően a munkáltató számára biz-
tosított minden törvényi korlátozás nélküli szabad 
döntési jogkör az Alkotmány 70. § (6) bekezdésé-
ben foglalt közhivatal-viselés jogát is sérti. Az állam 
intézményvédelmi kötelezettségéből fakad, hogy a 
közhivatal viselőjének védelmet nyújtson a felmenté-

sére irányuló önkényes munkáltatói döntéssel szem-
ben. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor nem vitatta, 
hogy az államszervezet hatékony működése indo-
kolhatja a közigazgatásban dolgozó tisztviselők fel-
mentésére vonatkozó szabályok könnyítését. Azon-
ban a Ktjt. vitatott rendelkezése aránytalanul korlá-
tozza a közhivatal viseléséhez való alapjogot.

Az Alkotmánybíróság az alkotmány 2. § (1) be-
kezdésében deklarált jogállamiság elvéből is leve-
zette azt a követelményt, hogy a kormánytisztvi-
selők felmentésének anyagi jogi kereteit törvényben 
kell meghatározni. A jogállamiság elvéből ugyanis 
következik a közigazgatás törvény alá rendeltsége, 
márpedig a kormánytisztviselők esetében a munkál-
tatói jogkör gyakorlója a munkáltató közigazgatási 
szerv nevében hoz döntést. A bírák szerint a köz-
szolgálati jogviszonyok viszonylagos stabilitása a 
közigazgatási döntések törvényességének, a közigaz-
gatás pártpolitikai befolyástól mentes működésének 
biztosítása érdekében is szükséges. Az alkotmánybí-
rák osztották azt az indítványozói érvelést is, hogy a 
felmentési védelem hiánya kiüresíti a kormánytiszt-
viselő utasításmegtagadási jogát is.

A felmentési okok törvényi szabályozásának hiá-
nya megfosztja a kormánytisztviselőket az önkényes 
munkáltatói döntésekkel szembeni hatékony jogvé-
delemtől is, ezért a Ktjt. az alkotmány 57. § (1) be-
kezdését is sérti. Az Alkotmánybíróság már több 
határozatában kifejtette, hogy a hatékony bírói jog-
védelem akkor tekinthető biztosítottnak, ha a jogal-
kotó olyan jogi környezetet teremt, amely lehetővé 
teszi az eljárás tárgyává tett jogok és kötelezettségek 
érdemi elbírálását. Ebből következően pusztán a bí-
rói út megnyitásával a jogalkotó nem tesz eleget az 
alkotmány 57. § (1) bekezdéséből fakadó kötelezett-
ségének. Ezen túlmenően a kormánytisztviselő fel-
tétlen alárendeltsége, kiszolgáltatottsága, az állami 
feladatok megoldásának puszta eszközeként kezelése 
az alkotmány 54. § (1) bekezdésének védelme alatt 
álló emberi méltósághoz való jogot is sérti.

Az Alkotmánybíróság tehát Ktjt. 8. § (1) bekez-
désének b) pontja alkotmányellenességét a jogálla-
miság elve, a munkához való jog, a közhivatal vi-
seléséhez való jog, a bírósághoz fordulás joga és az 
emberi méltósághoz való jog sérelme miatt állapí-
totta meg. Az indítványozók által felhozott továb-
bi alkotmányossági érveket a testület nem vizsgál-
ta. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Ktjt. 
alkotmányellenesnek bizonyult szabályának ex nunc 
megsemmisítése azzal a következménnyel járt volna, 
hogy a kormánytisztviselői jogviszony lemondás-
sal és felmentéssel történő megszüntetése szabályo-
zatlanul marad, vagyis joghézag keletkezett volna. 
Ezért az alkotmányellenesnek nyilvánított rendelke-
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zést 2011. május 31-i hatállyal semmisítette meg, így 
biztosítva időt a jogalkotónak az alkotmányos sza-
bályozás kidolgozására.

Több indítványozó vitatta a Ktjt. 61. § (1) bekez-
désének alkotmányosságát is. E szerint a munkál-
tató a Ktjt. hatálya alá tartozó szerveknél létesített 
határozatlan idejű munkaviszonyt is indokolás nél-
kül megszüntetheti rendes felmondással. A Ktjt. 62. 
§ (1) bekezdése továbbá szűkebb körben teszi lehe-
tővé a rendesbíróság számára az eredeti munkakör-
ben való továbbfoglalkoztatásra kötelezést a mun-
kaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetésé-
nek megállapítása esetén. Tehát a Ktjt. hatálya alá 
tartozó szerveknél munkaviszonyban állókra a töb-
bi munkavállalókhoz képest hátrányosabb szabályok 
vonatkoznak, ami az indítványozók szerint sérti a 
jogegyenlőségnek az alkotmány 70/A. § (1) bekez-
déséből fakadó követelményét.

Az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta 
ezt az indítványozói érvelést is. Megállapította, hogy 
a Ktjt. vitatott szabályai a Munka törvényköny-
ve hatálya alá tartozó munkavállalók, azaz ugyan-
azon szabályozási körbe, homogén csoportba tarto-
zó jogalanyok között tesznek különbséget a mun-
kajogi védelem szempontjából. A jogalkotó a Ktjt. 
hatálya alá tartozó szerveknél dolgozókat nem ke-
zelte más munkavállalókkal egyenlő méltóságú sze-
mélyként. Ezt a hátrányos megkülönböztetést nem 
igazolja az az érvelés, hogy e munkavállalók a kor-
mánynak alárendelt államigazgatási rendszerbe tar-
tozó szervekkel állnak munkaviszonyban. Ugyanígy 
indokolatlan, hogy a Ktjt. hatálya alá tartozó mun-
káltatók a többi munkáltatóhoz képest privilegizált 
helyzetbe kerültek. Ezért az Alkotmánybíróság az 
alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközőnek nyil-
vánította és megsemmisítette a Ktjt. 61. § (1) bekez-
dését és a 62. § (1) bekezdését is.

Más megítélés alá esett a köztisztviselők jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Ktv.) Ktjt. ál-
tal megállapított új 60. §-a, amely szintén csak ki-
vételesen teszi lehetővé, hogy a köztisztviselői jog-
viszony jogellenes megszüntetésének megállapítását 
követően a bíróság az eredeti munkakörben törté-
nő továbbfoglalkoztatásra kötelezze a munkáltatót. 
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy önmagá-
ban nem alkotmányellenes, ha a jogalkotó a külön-
böző foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó tör-
vényekben egyes munkajogi intézményeket eltérően 
szabályoz. Ezért a Ktv. 60. §-át a testület nem talál-
ta alkotmányellenesnek.

Négy indítványozó kérte a Ktjt. 23. § (3) bekez-
dés a) pontja, valamint a 24. § (1) bekezdése alkot-
mányossági vizsgálatát is. E rendelkezések a jubi-
leumi jutalomra jogosító szolgálati idő megállapí-

tására vonatkozó szabályokat szigorítják, amelynek 
eredményeként – a köztisztviselők jogállásáról szó-
ló törvénnyel szemben – nem minden 1992. július 
1-je előtti munkaviszonyban eltöltött idő alapozza 
meg a juttatásra való jogosultságot. A figyelembe ve-
hető munkaviszonyok körét a Ktjt. a szűk értelem-
ben vett állami szervekkel fennállt szolgálati jogvi-
szonyokra szűkíti. Az indítványozók szerint a jogo-
sultság szűkítése sérti a jogbiztonság és az egyenlő 
munkáért egyenlő bér elvét. Az Alkotmánybíróság 
kifejtette, hogy állandó gyakorlata szerint az alkot-
mányos védelmet élvező szerzett jogok a már konk-
rét jogviszonyokban alanyi jogként megjelenő jogo-
sultságok, valamint azok az ígérvények és váromá-
nyok, amelyeket a jogalkotó konkrét jogviszonyok 
keletkezésének lehetőségével kapcsolt össze. A jog-
szabályok hátrányos megváltozatása így csak akkor 
ellentétes a szerzett jogok alkotmányos oltalmának 
elvével, ha a módosítás a jog által már védett jogvi-
szonyok lefolyásában idéz elő a jogalanyokra nézve 
kedvezőtlen változást.

Az Alkotmánybíróság már a 632/B/2002. AB 
határozatban megállapította, hogy a jubileumi juta-
lom a közszolgálatban eltöltött hosszú idő elisme-
résére szolgál. Ezért nem tekinthető alkotmányel-
lenesnek, ha a Ktjt. csak a szűkebb értelemben vett 
közszférában eltöltött időt ismeri el jubileumi juta-
lomra minősítő időnek. A jubileumi jutalomra jogo-
sultság akkor nyílik meg, amikor a törvényben meg-
határozott szolgálati idő letelik, addig alkotmányos 
védelem alatt álló szerzett jog nem keletkezik. Mi-
vel a jubileumi jutalomra való jogosultság nem az al-
kotmányon alapul, így a kormánytisztviselőknek az 
alkotmányon alapuló várományuk sincs e juttatás-
ra. A jubileumi jutalom nem minősül munkavég-
zés fejében járó bérnek vagy illetménynek, ezért az 
egyenlő munkáért egyenlő bér elvének sérelme sem 
állapítható meg. Mindezek alapján az Alkotmány-
bíróság elutasította a jubileumi jutalomra vonatkozó 
szabályokat támadó indítványokat.

Volt olyan indítványozó is, aki a Ktjt. 9. § (1) be-
kezdésében foglalt felmentési időre vonatkozó ren-
delkezés megsemmisítését kezdeményezte a visz-
szaható hatály sérelmére hivatkozva. A támadott 
rendelkezés a köztisztviselői törvényhez képest rö-
videbb és egységes (két hónapnyi) felmentési időt 
állapít meg. Az Alkotmánybíróság az indítványo-
zó érvelésével szemben kifejtette, hogy az ad ma-
lam partem visszaható hatályú jogalkotás tilalma 
nem akadálya a tartós, határozatlan időtartamú jog-
viszonyok átalakításának a jövőre nézve. Akkor álla-
pítható meg alkotmányellenesség, ha a jogviszonyok 
tartalmának megváltozása következtében az alkot-
mány valamely rendelkezése, így valamely alapvető 
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jog sérelmet szenved. Mivel a felmentési időre va-
ló jogosultság a közszolgálati jogviszony megszűné-
sekor nyílik meg, a jövőbeli jogosultak tekintetében 
történő törvénymódosítás nem sért szerzett jogot 
sem. Az Alkotmánybíróság ezért a Ktjt. felmentési 
időre vonatkozó szabályozásának megsemmisítésére 
irányuló indítványt elutasította. Ezen érvelés men-
tén találta megalapozatlannak a testület azt az indít-
ványt is, mely szerint a jogállás átalakítására csak az 
érintettekkel való megállapodás alapján kerülhetett 
volna sor. E tekintetben az önrendelkezéshez való 
jog sérelme sem állapítható meg, hiszen a tisztviselő 
rendelkezési joga a közszolgálati jogviszony jellegé-
nél fogva korlátozott.

Az Alkotmánybíróság nem vizsgálta érdem-
ben az Európai Unió Alapjogi Kartájának sérelmé-
re alapozott indítványokat. Az Alkotmánybíróság-
nak ugyanis nincs hatásköre arra, hogy megállapítsa 
a közösségi jog megsértését.

A határozathoz három alkotmánybíró fűzött pár-
huzamos indokolást. Bihari Mihály nem osztotta a 
többségi indokolás azon megállapítását, mely sze-
rint az indoklás nélküli felmentés lehetősége sérti a 
munkához és a közhivatal viseléséhez való jogot. Bi-
hari Mihály emlékeztetett arra, hogy az alkotmány-
bírósági gyakorlat a munkához való jog szubjektív 
oldalát nem tekinti egy konkrét munkához (mun-
kakörhöz, munkahelyhez) való alanyi jognak. Véle-
ménye szerint ugyanez irányadó a konkrét állásban 
vagy foglalkozásban maradásra is. Hasonlóképpen a 
közhivatal-viseléshez való jog sem egy meghatáro-
zott közhivatal betöltéséhez való jogot biztosít, ha-
nem a magyar állampolgárok számára egyenlő fel-
tételeket a közhivatal betöltéséhez. Bihari Mihály 
hangsúlyozta: önmagában nem alkotmányellenes, 
ha a kormánytisztviselőket kiemelik a közszféra 
munkavállalói közül. Ezt a kormánytisztviselőkkel 
szemben érvényesítendő olyan speciális követelmé-
nyek indokolják, mint a bizalom, a lojalitás, a kor-
mányzati szakpolitikai célok elfogadása. A speciális 
szabályozás kialakításakor a törvényhozó ugyanak-
kor nem tekinthet el az alapvető jogok érvényesíté-
sétől.

Paczolay Péter is osztotta Bihari Mihály vélemé-
nyét, mely szerint a Ktjt. indokolás nélküli felmen-
tést lehetővé tevő rendelkezésének megsemmisíté-
se nem alapozható a munkához való jog sérelmére. 
Párhuzamos indokolásában azt is kifejtette, hogy az 
alkotmánybírák többségének álláspontjával szemben 
a Ktjt. nem sérti az alkotmánynak a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot biztosító 57. § (1) bekez-
dését. Ez az alkotmányi rendelkezés véleménye sze-
rint büntetőjogi és magánjogi jogviszonyokban kí-
ván feltétlen érvényesülést. A kormánytisztviselői 

jogviszonyt ezzel szemben az állam egyoldalú köz-
igazgatási aktusa hozza létre. Paczolay Péter az em-
beri méltósághoz való jog sérelmének megállapítá-
sát sem tartja megalapozottnak. szerinte nem álla-
pítható meg elvont módon, hogy a Ktjt. bárkinek az 
emberi méltóságát ténylegesen sértené.

A határozathoz stumpf István is párhuzamos in-
dokolást csatolt. Ebben kifejtette, hogy a kormány-
tisztviselők indokolás nélküli felmentésére lehetősé-
get adó rendelkezés alkotmányosságának vizsgálatá-
hoz a közhivatal viseléséhez való jog tartalmát kell 
kibontani. Rámutatott, hogy az alkotmány 70. § (6) 
bekezdésének szövegéből következően nyilvánvaló-
an feltételként határozhatók meg egy adott közhiva-
tal vonatkozásában releváns, rátermettséggel, kép-
zettséggel vagy szakmai tudással kapcsolatos ésszerű 
követelmények. Ezek azonban a magyar állampol-
gárok egy csoportját sem zárhatják ki indokolatlanul 
az adott közhivatal betöltésének lehetőségéből. Ez 
a követelmény nemcsak a közhivatal betöltése, ha-
nem annak megtartása vonatkozásában is érvényes. 
Ezért az indokolás nélküli felmentés alkotmányel-
lenes módon korlátozza a közhivatal viseléséhez va-
ló jogot.

stumpf István ugyanakkor nem értett egyet azzal 
a többségi indokolásban megfogalmazott általános 
követelménnyel, hogy a korlátlan felmentés lehető-
sége minden közhivatal vonatkozásában feltétlenül 
alkotmányellenes jogkorlátozás lenne. álláspont-
ja szerint az egyes közhivatalok esetében eltérhet a 
jogviszony-megszüntetési módok alkotmányosságá-
nak megítélése. A közhivatalok egy részénél a poli-
tikai jelleg, illetve politikai felelősség is megjelenik, 
és ezeknél megengedett lehet az indokolás nélküli 
felmentés. Azonban stumpf István szerint sem ter-
jeszthető ki az indokolás nélküli felmentés lehetősé-
ge az összes közhivatal-viselőre, ezért a Ktjt. szabá-
lyozásának alkotmányossága nem igazolható.

10/201 1 .  ( I I I .  9. )  a b h aTá rozaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 63. § (1) bekezdés – az egyesüléshez való 
jog
Alkotmány 63. § (3) bekezdés – a minősített többség 
követelménye
30/1994. (V. 20.) AB határozat

Utólagos normakontrollra, mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmányellenesség vizsgálatára és alkot-
mányjogi panaszra vonatkozó indítvány is érke-
zett az Alkotmánybírósághoz, amelyek az egyesüle-
tek feletti törvényességi felügyelet szabályozásának 
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alkotmányosságát vitatták. Az indítványok nem a 
törvényességi felügyelet létjogosultságát kérdőjelez-
ték meg, hanem az ügyészi törvényességi felügyelet 
tényleges tartalmára és az időbeli garanciáira vonat-
kozó szabályokat kifogásolták. Véleményük szerint a 
hatályos szabályozás sérti a jogállamiság elvét és az 
alkotmány 63. § (1) bekezdésében foglalt egyesülés-
hez való jogot. Volt olyan indítványozó is, aki sze-
rint az ügyészségről szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) 
törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezései, 
amelyeket az egyesületek felügyeletére is alkalmaz-
ni kell, formai okból alkotmányellenesek, mert az 
alkotmány 63. § (3) bekezdése szerint az egyesülési 
jogra vonatkozó törvény elfogadásához a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. Az ügy előadó bírája Paczolay Péter volt.

Az Alkotmánybíróság elsőként az Ütv. támadott 
rendelkezéseinek formai szempontú vizsgálatát vé-
gezte el. Megállapította, hogy az Ütv. törvényessé-
gi felügyeletre vonatkozó szabályai megalkotásukkor 
nem igényeltek minősített többséget. Azonban az 
alkotmánybírák felhívták a figyelmet arra, hogy az 
ügyészségről szóló új törvényi rendelkezések elfoga-
dásához már követelmény a minősített többség, te-
kintettel arra, hogy az alkotmány 53. § (4) bekezdé-
sének 2010. december 24-től hatályos szövege sze-
rint az ügyészségről, valamint az ügyészek szolgálati 
viszonyáról szóló törvény elfogadásához a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. E követelmény azonban visszamenőleg 
nem irányadó. Ezért az Alkotmánybíróság a továb-
biakban azt vizsgálta, hogy az Ütv.-nek az ügyészi 
törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezései a 
minősített többséggel elfogadott, az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény (Egytv.) szabályozási kon-
cepciójának lényeges elemeit érintik-e.

E vizsgálat eredményeként a bírák megállapí-
tották, hogy az egyesületek feletti ügyészi kontroll 
eszközei kétségtelenül érintik az egyesülési jogot. 
Azonban ennek jogalapját az Egytv. 14. § (1) be-
kezdése adja, mely szerint a pártok kivételével a tár-
sadalmi szervezetek működése felett az ügyészség a 
rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügye-
letet gyakorol. Így az Ütv. törvényességi felügyeletre 
vonatkozó szabályai csak az Egytv. 14. § (1) bekez-
dését részletezik, ezért annak elfogadása nem igé-
nyelt kétharmados szavazattöbbséget. Ezért az Al-
kotmánybíróság az Ütv. 13–16. §-át formai szem-
pontból támadó indítványt elutasította.

Ezt követően a testület azokat az indítványokat 
vizsgálta, amelyek az egyesületek ügyészségi tör-
vényességi felügyeletére vonatkozó különös törvé-
nyi rendelkezések hiánya miatt mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kér-

ték. Az Egytv. korábban idézett 14. § (1) bekezdése 
szerint az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint 
végzi az egyesületek törvényességi ellenőrzését. Az 
Ütv. azonban csak a törvényességi felügyelet általá-
nos szabályait rögzíti, az egyesületek feletti felügye-
letre vonatkozóan nem tartalmaz speciális rendelke-
zéseket. Az egyesületek alapításának és működésé-
nek szabadságát az Alkotmánybíróság már korábbi 
határozataiban is erős alapjogi védelemben részesí-
tette. Ebből következik, hogy az egyesületek tevé-
kenysége feletti, a szervezeti autonómiát korlátozó 
állami kontroll kizárólag akkor tekinthető alkotmá-
nyosnak, ha az elkerülhetetlenül szükséges valamely 
kiemelkedően fontos alkotmányos cél elérése érde-
kében, és a kontroll mértéke e cél elérésével arányos 
mértékű. Ezért az egyesületek felügyeletét előíró 
törvénynek a felügyelet terjedelmét pontosan körül 
kell határolnia, és meg kell felelnie az alapjog-korlá-
tozás alkotmányos mércéjének.

Ezzel szemben az Alkotmánybíróság megállapí-
tása szerint az Ütv.-beli szabályok egyértelműen a 
közigazgatás feletti törvényességi felügyeletre sza-
bottak, ezért pontosan nem állapítható meg, hogy 
az ügyészséget milyen jogosítványok illetik meg 
az egyesületek törvényességi felügyelete során. Az 
egyesületek feletti törvényességi felügyeletet szabá-
lyozó különös törvényi rendelkezések hiánya a tes-
tület álláspontja szerint közvetlenül érinti az egye-
sülés szabadságához fűződő jog érvényesülését, ezért 
megállapította a mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenesség fennállását. Egyúttal felhívta az Or-
szággyűlést, hogy jogalkotó kötelezettségének 2011. 
december 31-ig tegyen eleget.

Az egyesületek törvényességi felügyeletével ösz-
szefüggésben kérte egy indítványozó az Ütv. tör-
vényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezései al-
kotmányellenességének megállapítását és megsem-
misítését. Az Alkotmánybíróság azonban rámutatott 
arra, hogy az egyesülési jogot nem az Ütv. hatályos 
szabályai sértik, hanem az egyesületek törvényessé-
gi ellenőrzésére vonatkozó szabályok hiánya. Ezért 
figyelemmel a mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenesség megállapítására, az alkotmánybírák 
az Ütv. rendelkezéseinek megsemmisítésére irányu-
ló indítványt elutasították.

Az indítványozók kezdeményezték az Egytv. 16. 
§ (2) bekezdés c) pontjának alkotmányossági vizsgá-
latát is. E szerint ha a társadalmi szervezet műkö-
dése más módon nem biztosítható, akkor működése 
felfüggeszthető és ellenőrzésére felügyelőbiztos ne-
vezhető ki. Az Alkotmánybíróság osztotta az indít-
ványozók álláspontját, mely szerint az Egytv. nem 
jelöli meg, hogy mely rendelkezések megsértése te-
szi szükségessé felügyelőbiztos kirendelését, és nem 
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tartalmazza a felügyelőbiztosra vonatkozó részletes 
rendelkezéseket. Holott a felügyelőbiztos kirende-
lése lényegesen érinti az egyesületek autonóm mű-
ködését. Ezeket a törvényből hiányzó szabályokat a 
rendesbírói ítélkezési gyakorlat kidolgozta, amit – az 
„élő jog” doktrína alkalmazásával – az Alkotmány-
bíróság is figyelembe vesz a támadott jogszabály tar-
talmának értelmezésekor. Ugyanakkor a bírói gya-
korlat önmagában nem biztosít elégséges garanciát 
az egyesületi autonómia aránytalan korlátozásával 
szemben. Továbbá az alkotmányellenes helyzetet ez 
esetben sem az Egytv. támadott rendelkezése, ha-
nem a törvényességi felügyelet szabályainak hiánya 
okozza. Ezért figyelemmel a mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmányellenesség megállapítására, az Al-
kotmánybíróság a támadott rendelkezés megsemmi-
sítésére irányuló indítványt elutasította.

Az indítványozók szerint alkotmányellenességet 
eredményez az is, hogy az egyesületek törvényi el-
lenőrzése során az ügyész fellépésének határidejét a 
törvények nem határozzák meg. Ezt az indítványo-
zói érvelést azonban nem osztotta az Alkotmány-
bíróság. Rámutatott, nincs olyan alkotmányos kö-
telezettség, amely alapján a jogalkotónak a felfüg-
gesztés kezdeményezésére és annak elrendelésére 

minden esetben irányadó időtartamot kellene meg-
határoznia. Egy kevésbé tevékenyen működő szer-
vezet esetében elképzelhető, hogy az ügyész csak 
évek alatt jut arra a következtetésre, hogy a felügye-
leti eszközei révén be kell avatkoznia. Az Alkot-
mánybíróság ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy 
már a 30/1994. (V. 20.) AB határozatban rögzítet-
te, hogy az ügyészre is vonatkozik az Egytv. 10. § 
(1) bekezdésének az a rendelkezése, mely szerint az 
egyesület törvénysértő határozatainak megtáma-
dására harminc nap áll rendelkezésre. Ezen érvek 
alapján a testület a mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmányellenesség megállapítására irányuló indítvá-
nyokat e tekintetben is elutasította.

Az előterjesztett alkotmányjogi panasz érdemi 
vizsgálatát meg sem kezdte az Alkotmánybíróság, 
tekintettel arra, hogy mulasztásban megnyilvánu-
ló alkotmányellenesség megállapítására irányuló in-
dítvány alkotmányjogi panaszként nem terjeszthe-
tő elő. Az alkotmányos követelmény megállapításá-
ra vonatkozó indítványt szintén hatáskörének hiánya 
miatt utasította el az Alkotmánybíróság.

Enyedi Kisztián


