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Emberi méltóság a közszolgálatban

Ebben az írásban az ember méltóságát a közszféra oldaláról és a közszolgáltatásokat 
igénybevevők szempontjából közelítem meg, azzal a reménnyel, hogy a mű nem marad 
csupán eszmefuttatás, hanem az a gyakorlatban is kiállja az idők próbáját. A téma – 
tartalmából következően – nem szorítkozhat csupán a nemzeti területre, mert az ember 
méltósága, az azzal kapcsolatos filozófia, és a diszkrimináció tilalmát létrehozó egyez-
mények is nemzetközi eredetűek.

Az ember méltóságával kapcsolatos felfogások fejlődése arra enged következtetni, 
hogy e felfogások legalább annyira érdekek mentén fejlődtek, mint morális úton. Az 
etikai elvek és érdekek elegyének alapvonásai a mi és az ők elkülönítése. A „Mi” egyik 
csoportképző ismérve a közös érdek, amit a csoportalakítók helyenként morállal indo-
kolnak, helyenként pedig a csoportmorált indokolják a közös érdekek.

A Mózes törvénykönyvében található özvegyek és árvák érdekében tett előírások 
például éppúgy szolgálták az elesettek megsegítését, mint az igazságos népvezető nim-
buszának fenntartását. A szegények rászorulók, védtelenek megsegítésének kötelezett-
ségét, az idegenek tiszteletét, „méltóság töredékeknek” tekinthetjük, melyet már Mózes 
törvénykönyvei is tartalmaztak.

Nagy Kürosz király idegentisztelete – melyet egyesek az állami esélyegyenlőség-
politika első megnyilvánulásának tartanak – éppúgy szolgálta saját érdekét, mint a hát-
rányos helyzetű emberekét. „Nagy Kürosz az ókori Perzsia első királya Kr. e. 539-ben 
meghódította Babilont, de az emberiség számára az ezt következő rendeletei jelentettek 
nagy előrelépést: felszabadította a rabszolgákat, kimondta, hogy minden embernek joga 
van megválasztani a saját vallását, és faji egyenlőséget hirdetett. Ezt a Kürosz-henger 
néven ismert ókori feljegyzést tekinthetjük ma a világ első emberi jogi okiratának.”1

A demokratikus államok szegénypolitikája, a negatív diszkriminációt tiltó intézkedé-
sei napjainkban éppúgy az állami rendszer stabilitásának záloga, mint a korabeli államok 
zsákmányszerző és elosztó hódító háborúi.

Az egyenlő bánásmódot egyesek az emberi méltóság alapjának tekintik. Hartmut 
Oetker szerint Európában a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód kialakulása azon-
ban kizárólag gazdasági okokra vezethető vissza.2 Témánk szempontjából fontos, hogy 
lehatároljuk azt a területet, amit közszférának tekintünk.

Gellén Márton a közszférába sorolja „a kormánytisztviselők, köztisztviselők, köz-
alkalmazottak, hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, a munkatörvény-
könyv alapján foglalkoztatott, de közszolgálati feladatot ellátó személyek, továbbá az 
állami vállalati szektorban dolgozók” körét.3

Rögzíthetjük azt is, hogy mind a közszféra szolgáltatói oldalán, mind a szolgálta-
tásokat igénybe vevői oldalon a kölcsönös jogsértéseknek kitett összetett méltóságú 
ember áll.

Az ember „összetett méltóságának vizsgálata esetén nem kerülhető meg az ember 
eredetéről alkotott felfogások megemlítése. Az ember önmeghatározása a társadalomtu-
dományokban úgy tűnik olyan örökzöld és komplex téma, melyben alapvető az ember 
létének vallási, és materialista alapú megközelítése.

Az ember eredetéről vallott felfogások fontosak, mert a különböző felfogások sza-
bályrendszere különbözik, és különbözik annak betartása, és betartatása is. Fontos az 
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is, hogy önmagában e szabályrendszerek léte nem biztosítja a helyes magatartást és a 
jogkövetést, az ember méltóságának elismerését.

(Az emberi méltóság köznapi értelmezése) Az embert, annak méltóságát a köznapi em-
ber megítéli testmagassága alapján, mely nem lehet túlságosan magas, vagy alacsony, 
mert kényszerű mosolyt fakaszt. Testsúlya sem lehet túlságosan sok, vagy kevés, mert 
„megszólják”. Méltóságához hozzátartozik egészségi állapota, mert gyakran részesítik 
hátrányban a hajlott hátú „göthös” embert. Alacsony társadalmi rétegből származó em-
bert „illata” alapján is beazonosítják. Tanácsadó testületekben gyakran nem preferálják 
az alacsony életkort sem. Az ember logikai, és nyelvi kifejező képességének is tükröznie 
kell a vele támasztott elvárásokat, dadogós embert nem vesznek fel szóvivői pozícióba, 
de a hétköznapokban is megmosolyogják. Az ember életkedve „látványosan” nem ha-
ladhat meg egy szintet, mert bohócnak tarthatják, és nem lehet túlontúl mélabús sem. 
Az embert tulajdonságai egyéniséggé teszik. Az emberek azonban különböző mértékben 
tartalmaznak emberi tulajdonságokat. Úgy tűnik, a méltóság olyan tulajdonság, amely 
egyenlőtlen mértékben van meg az emberekben.

(A méltóság mai értelmezése) Barcsi Tamás Az emberi méltóság c. könyvében az emberi 
méltóság fogalmát különösen az emberi természetre alapozva, a keresztény felfogás sze-
rint, az ember istenképűségére építve, a kanti morálfilozófia mentén, társadalomelméleti 
koncepcióban és jogi értelmezésben tárgyalja.4

Debes szerint alig száz évvel ezelőtt a méltóság szociális státuszt sugallt, ami kap-
csolatos volt a nemességgel, erővel, úriassággal, inkább az egyházban létezett, és nem 
alapvető, örököletlen, egyenlően megosztott morális státusz volt az emberek között.5

(Az emberi méltóság magyarázata az „ember alkata” alapján) A három legnagyobb 
monoteista vallás (a földön élő emberek kb. 56%-a) megegyezik abban, hogy az embert 
a Teremtő teremtette. (A földön élő emberek többsége monoteista vallásokban hisz, ki-
sebb része több istenben hisz, vagy nem hívő.)6

Az ember a tudomány számára láthatóan testből és bizonyíthatóan lélekből áll, de a 
Tóra szerint7 testből és lélekből állnak az állatok is.8 A Mózesnek tulajdonított Genesis-
ben szerepel az, hogy az Isten az embert saját képére teremtette. („Teremté tehát az Isten 
az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.”, ill. 
„a föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül.”)

A keresztény vallásokban az emberi méltóság az ember istenhordozásán alapszik, 
hiszen a keresztény ember a „Szentlélek temploma”. Szent Pál arról beszél, hogy az 
ember testből, lélekből és szellemből áll. A keresztény ember a keresztelés, a Szentlélek 
kiáradása és befogadása által részesül a Szentlélek ajándékában, mely szubsztancia az 
emberben „érinthetetlen”.

Az emberi méltóság (Szellem érinthetetlensége) elgondolásunk szerint nem azt jelenti, 
hogy „ne érintse meg”, mint ahogyan azt sokan magyarázzák, hanem valóban e szubsztan-
cia az ember által nem érinthető meg. A lélek tulajdonsága az, hogy kötve van a testhez, 
a Szellem azonban különbözik az ember lelkétől, az gondolkodásra képes test nélkül is.

A test létezésének megszűnésével tehát a testből az ember lelke és „Isten éltető szel-
leme” is eltávozik, hiszen a Teremtő mondja: „Nem marad éltető lelkem az emberben 
örökké, mivel test.”9 Mi pedig ezért is mondhatjuk, hogy az emberi méltóság elválaszt-
hatatlan az ember életétől.
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(A méltóság erényelvű értelmezése) A kínai kultúrát erősen befolyásolta Kung Mester 
(Kung Fu Dsï, Kungfutse Kr. e. 551–497), könyörület tanítása a konfuciánizmusban. Őt 
idézi Mengzi (Kr. e. 372–298) mester tanítása alapján Ning Huan.10 Szerinte nem ember 
az ember:

1. anélkül, hogy együttérzés ne lenne a szívében,
2. ha nincs szégyenérzet a szívében,
3. anélkül, hogy ne lenne szerénység a szívében,
4. hogy meg ne tudná különböztetni a jót és a rosszat a szívében.
Platón etikájában négy kardinális erény kap nagy szerepet: józanság [bölcsesség],  

bátorság, igazságosság és a józan önmértékletesség.11

Lee Ann Basser szerint a méltóság egy emberi „erény tulajdonság”, mely megnevezés 
szerinte Cicero nevéhez fűződik, ő használta először e fogalmat.12

XI. Pius pápa 1937-ben enciklikát írt a katolikusokhoz (Divini Redemptoris), mely-
ben az ember természetes törvényére hivatkozik, mikor felhívja Cicero szavait: „Soha 
semmi sem hasznos, ha ugyanakkor erkölcsileg nem jó. És nem azért hasznos, mert er-
kölcsileg jó, hanem azért is, mert erkölcsileg jó a hasznos is.”13

Barcsi említi, hogy Robespierre értelmezésében a méltóság szolidaritás erénye az 
elsődleges, Pico della Mirandola szerint pedig az erények szerinti élet a legfontosabb. 
Martin Heidegger az ember emberségét emeli ki. Alasdair MacIntyre a teleologikus 
erényelmélet híve, ami által az arisztotelészi ember megvalósítva „téloszát” igazságos-
sá, okossá, barátságossá, és mértékletesé válhatna. Hume szerint az emberi érzékenység 
által mindenki képes megkülönböztetni a helyest a helytelentől.14

Lee Ann Basser az emberi méltóságot „morális tartalomként” értelmezi Howard, R. 
E. és Donelly-re hivatkozva,15 mikor azt mondja az emberi méltóság tulajdonságairól, 
hogy az nem lehet függő szociális státusztól, politikai véleménytől, gazdasági tatalom-
tól, vallástól, etnikai származástól, rassztól, nemtől, genetikai eredettől, észbeli képes-
ségtől, fizikai vagy mentális képességtől, vagy érdemtől.

(Az emberi méltóság anyagelvű értelmezése) A darwinizmus alapján nyilvánvalóan nem 
tartható a test és a lélek megkülönböztetésének tétele, hiszen az ember mentális képessé-
gei is egy lassú természeti folyamat eredményeképpen alakultak ki. Darwin nézetei ha-
tottak többek között Marxra és Nietzschére is.16 Marx az embert „társadalmi embernek” 
látja,17 az embereket szerinte a testi szükséglet kapcsolja egybe, tagadja az ember eredeti 
független lelki szükségletét. Nietzsche tagadja az ember racionalista voltát, Richard 
Rorty a kegyetlenség elkerülését tartja fontosnak.18

(Az emberi méltóság erkölcsi értelmezése) Kant értelmezésében a méltóság az ember 
„érték felettiségét” jelenti. Az ember szabadsága általános értelemben tartalmazza em-
beri méltóságát, mert erkölcsi autonómiáját tiszteletben tartja, hiszen mindenki saját 
életének tulajdonosa, és mindenki szabadon dönthet életének fontos kérdéseiről. A fel-
világosodás korában Immanuel Kant emberi méltóságfelfogásában19 az emberi értelem 
és az azon alapuló szabadság, illetve az erkölcsösen cselekvő személy autonómiája áll.20

A vallási értelemben vett emberi méltóság azonban különbözik az állam emberi mél-
tóság fogalmától, mert előbbi az emberi személy méltóságáról beszél, melynek „szemé-
lyes” kötelessége az igazságkeresés.21

Ma a német alaptörvény Kant morálfilozófiáját így ölti testbe: „Mindenkinek joga 
van személyisége szabad fejlődéséhez, amennyiben nem sérti mások jogait, és nem sérti 
az alkotmányos rendet vagy az erkölcsi törvényt.”22
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(Platón és Arisztotelész méltóságértelmezése) Arisztotelész az Eudémoszi etikában tárja 
fel az emberi méltóságról alkotott koncepcióját. Értelmezésében az emberi méltóság és 
szabadság összefüggő fogalmak, hiszen az embereket tetteik alapján a „derekas” és a 
„hitvány” kategóriájába sorolja. Eszerint az emberek között kétféle egyenlőség létezik, 
egy szám szerinti, és egy arányos egyenlőség.23 A szám szerinti egyenlőség esetén min-
denki ugyanannyit kap, míg az arányosság szerinti egyenlőség esetén az érdemesebb 
többet kap. (A szociológiában jelentős az „érdemes”–„érdemtelen” vita.) Arisztotelész 
megállapítja: „az igazságos annyit jelent, hogy »bizonyos dolgok és személyek vonat-
kozásában igazságos«, és az egyenlő, hogy »bizonyos dolgok és személyek vonatko-
zásában egyenlő«, s a középső, hogy »bizonyos dolgok és személyek vonatkozásában 
középső« – ezért az igazságosság és az igazságos bizonyos személyek vonatkozásában 
és bizonyos dolgokban nyilvánul meg. Mivel az igazságos: egyenlő, ezért az arányosan 
egyenlő is igazságos lesz. Az arányos egyenlőség legkevesebb négy tag között jön lét-
re. Mert ahogyan A aránylik B-hez, úgy aránylik C a D-hez. Arányos például az, hogy 
akinek nagy vagyona van, az sokkal járul hozzá valamihez, akinek meg kicsiny, az ke-
véssel. Viszont ugyanígy: aki sokat dolgozik, az sokat szerez, aki meg keveset dolgozik, 
keveset szerez.”24

Azt is mondja: „egyenlőtlen viszonyban van (…) az erősebb a gyengébbel, (…) 
hiszen a javak elosztásakor sem ad soha senki egyenlő részt a derekabbnak és a hitvá-
nyabbnak, hanem a nagyobb részt annak adja, aki előbbre való. Ez az arányosan egyen-
lő. Ha ugyanis az egyik kisebb részt kap, mert ő a hitványabb, a másik nagyobb részt, 
mert ő a derekabb, ez bizonyos értelemben megfelel az egyenlőségnek.”25

Arisztotelész az emberi méltóság fogalmának szabadság és igazságosság fogalmakkal 
történő körülírásával egyértelműen jelzi, hogy az emberi méltóságot belső tulajdonság-
ként értelmezi.

Mai megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy az emberek egyenlők, de nem azonosan 
egyenlők, mert ő az egyén tulajdonságain alapuló „törekvését” is e fogalom részének tekinti. 

Tehát a méltóság fogalom legalább megkettőzéséről van szó: az emberi méltóság álta-
lában, és az ember, mint individuum méltósága akkor és ott. Előbbi méltósága mindenek 
felett áll, utóbbinak a méltósága egyéb körülményektől is függ.

(Az emberi méltóság jogi értelmezése) Barcsi említi, hogy a politikai filozófiában John 
Locke és Jean Jacques Rousseau azt állítja, hogy az állam hatalma az állam egyes tagjai 
közötti megállapodáson alapul, és ezzel egyet ért John Rawls is. Dworkin azonban azt 
állítja, hogy Rawls szociális szerződéselmélete igazolatlan. 

Norman E. Bowie Dworkint idézi, mely szerint a szerződéses folyamat, a tisztelet 
egyenlőségére vonatkozó alapvető természetes jogon nyugszik, és aki támogatja Rawls 
azon nézetét, hogy ez a jog személyként illet meg bennünket. „Ezért azt mondhatjuk, 
hogy az igazságosság, mint méltányosság alapja az, hogy minden férfi és nő természe-
tes joga megegyezik az egyenlő bánásmódban és tiszteletben, egy olyan joggal, amelyet 
nem születés vagy jelleg, érdem vagy kiválóság miatt birtokolnak, hanem egyszerűen 
emberi lényként, mely képes terveket készíteni és igazságot szolgáltatni.”26

Ez a jog az egyenlő méltóságot takarja. Dworkin tehát Rawls szociális szerződés-
elméletével szemben az egyenlő bánásmódot tekinti alapvető, természetesen követel-
hető jognak.

Az emberi élethez és az emberi méltósághoz való jog az ember születése előtt kelet-
kezik (hiszen pl. már a gyermek fogantatása pillanata előtt rendelkeznek a szülők a jog-
gal, hogy gyermekük lehessen), az ember teljes életszakaszában jelen van, életkorával 
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növekszik („Súlyosító körülmény, ha a sértett védtelen, idős, beteg…”)27, és az ember 
halála után is fennmarad a kegyeleti jogban.

Az emberi méltóságot az Alaptörvény preambuluma az „emberi lét alapja”-ként jelöli 
meg, de számos nemzetközi egyezményben, jogszabályban léteznek az emberi méltó-
ságnak különböző interpretációi is. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. 
cikke szerint „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.” 
Az Európai Unió Alapjogi Kartájának preambuluma az emberi méltóság, a szabadság, 
egyenlőség, és szolidaritás oszthatatlan egyetemes értékeiről beszél. Első cikke szerint: 
„Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.”

 Az Emberi Jogok Európai Egyezményének Tizenharmadik Kiegészítő Jegyzőkönyve, 
mely a halálbüntetés alkalmazását tilalmazza, az élethez való jogot28 és a „minden em-
berben természettől benne rejlő méltóságot” alapvető értéknek tartja.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya az „emberi közösség va-
lamennyi tagja veleszületett méltóságáról” beszél. A 23/1990. (X. 31.) AB határozat az 
emberi méltóságot szintén „veleszületett jog”-ként határozza meg.

Az alkotmányok az egyes nemzetek hagyományokban foglalt elveinek összessége, de 
itt nem érvényesül a „legrégibb a legértékesebb elv”, az alkotmányos elveknek sajátos 
hierarchiája van.

Az Alaptörvény hitvallásában foglaltak szerint: „Valljuk, hogy az emberi lét alapja 
az emberi méltóság.” Nem volt ez mindig így. A Magyar Népköztársaság eredeti al-
kotmányszövege nem ismerte az emberi méltóság fogalmát. A köztársaság alkotmány-
szövegének 54. szakasza már tartalmazta a méltóság fogalmát a következőképpen: „A 
Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.” Az Alaptörvény 
ma többször említi e fogalmat, pl. a második cikkben azt találjuk, hogy: „Az emberi 
méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, 
a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” Természetesen az emberi 
méltóság megsérthető, ezért fontos, hogy tisztázzuk az első mondat értelmét, melyet 
a második mondat magyaráz meg: az emberi méltóság védelmének kötelezettsége az 
állam feladata. Az emberi méltóság részének tekintett véleménynyilvánítás szabadsá-
ga az Alaptörvény kilencedik cikke szerint nem sértheti mások méltóságát. A védelem 
azonban nem csupán egyes emberekre, hanem a nemzetre, nemzeti, etnikai, faji vagy 
vallási közösségekre is kiterjed. A jogalkotó fontosnak tartotta, hogy az emberi méltóság 
védelmét kiterjessze a munkavállalókra is, melyet az Alaptörvény a tizenhetedik cikk-
ben külön megemlít. „Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és 
méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.” Úgy tűnik azonban, hogy a méltóság 
fogalom, nem korlátozódik csupán az emberre, vagy emberi közösségekre, hanem az az 
emberek politikai közösségére is kiterjed, amint az Alaptörvény negyedik módosításából 
kitűnik: „Az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása és méltóságának megőr-
zése érdekében az Országgyűlés elnöke a házszabályi rendelkezésekben meghatározott 
rendészeti és fegyelmi jogkört gyakorol.” Az emberi méltósághoz való jog olyannyira a 
jogrendszer alapját képezi, hogy még a költségvetési fegyelemmel szemben is előnyt él-
vezhet az Alaptörvény harminchetedik cikke szerint: „Mindaddig, amíg az államadósság 
a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés 
b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésről, a központi költségvetés 
végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, 
valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való össz-
hangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok 
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védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal 
vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja 
felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg.”

Az emberi élet és méltóság, valamint diszkrimináció tilalma úgy tűnik, diffúz jellegű, 
ezért nincs olyan jogterület, amellyel nem kerülhetnének e fogalmak kapcsolatba, még-
is ki kell emelnünk alapjogi funkciójukat, ami azt jelenti, hogy nélkülük a jogrendszer 
stabilitása nem lehetne biztosított, nem beszélhetnénk demokratikus állami berendez-
kedésről.

Szabadságunk és jogaink korlátjai szükségszerűen mások szabadsága és jogai. E sza-
badságok korlátainak vannak közös és különböző tulajdonságai is. Az isteni törvények-
ben „lex divina” és az emberi szabályrendszerben „lex naturalis” közös, hogy az alanyi 
körben benne foglaltatik az ember, szankcionálják a tiltott cselekedeteket, és mulasztá-
sokat, de míg az ember alkotta szabály megsértése esetén csak a cselekményt és a mu-
lasztást szankcionálja, az isteni törvény az elővételezett cselekményt, a gondolatokat is.

Az egyenlő bánásmód (diszkrimináció tilalma) megsértése, speciális preferenciák 
mentén az ember méltósága elleni szabálysértés, vagy bűncselekmény.

 
(Egyenlő bánásmód érvényesítése) McColgan szerint az egyenlő bánásmód (negatív 
diszkrimináció29 tilalma) nemzetközi jogi eredetű.30 A diszkrimináció néhány nyelv-
ben csupán megkülönböztetést jelent, más nyelvekben a megkülönböztetés pejoratív 
jelentéssel is bír, negatív diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést értenek alatta. 
A diszkrimináció fogalmát Vierdag két részre osztja: tartalmazza a „kezelést” és az 
„egyenlő”–„egyenlőtlenség” fogalmát is.

A diszkrimináció tilalmát először 1948. december 10-én New Yorkban az Emberi 
Jogok Egyetemes Egyezményében (UDHR) nyilvánították ki, és ismerték el a maguk 
számára kötelezőnek az egyezményben résztvevő tagállamok: „minden ember szüle-
tésénél fogva szabad és egyenlő kötelességeiben és jogaiban.” A Politikai és Polgári 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICCPR) és a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Egyezségokmányai (ICESCR) szintén tartalmaznak diszkriminációra vonatkozó 
szabályokat, melyek az UDHR első két cikkelyén alapszanak. A közösségi jog által tilt-
ják a hátrányos megkülönböztetést a rassz, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy 
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi helyzet, tulajdon, születés vagy más jellemzők 
szerint, és „garantálják minden ember számára az egyenlő és hatásos” védelmet a diszk-
riminációval szemben.

Diszkrimináció elleni védelmet tartalmaznak regionális emberjogi egyezmények is, 
mint pl. az Emberi Jogok Európai Egyezménye (ECHR), az Emberi Jogok Amerikai 
Egyezménye (ACHR) és az Ember és a Népek jogainak Afrikai Kartája is (ACHPR). 
Meg kell azonban jegyezni, hogy ez utóbbi az emberi jogokat más kontextusban értel-
mezi, mint a „világ „nyugati” fele.

A diszkrimináció elleni védelmet speciális területeken, pl. a faji megkülönböztetés 
minden formájának felszámolásáról szóló egyezmény (CERD), a nők elleni hátrányos 
megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény (CEDAW), 
vagy a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezmény (UNCRC) a fenti jogszabá-
lyokkal együtt biztosítják. A nemzetközi, és a regionális diszkriminációs előírások be-
kerültek az egyes nemzetek alkotmányaiba is.31

A Tanács 2000. június 29-i 2000/43 / EK irányelve a faj vagy etnikai származástól 
(európai faji egyenlőségről szóló irányelv) függetlenül implementálta az egyenlő bánás-
mód elvét.
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A Tanács 2000. november 27-i 2000/78 / EK irányelve létrehozta az egyenlő bánás-
mód általános keretét a foglalkozásban és képzésben. A foglalkoztatási irányelven ke-
resztül, az EU törekszik a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron 
vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció ellen a foglalkoztatás és a munka-
végzés területén.

A Tanács 2004. december 13-i 2004/113 / EK irányelve implementálta az egyenlő 
bánásmód elvébe a férfiak és a nők hozzáférését az árukhoz és szolgáltatásokhoz.

A Parlament és Tanács 2002. szeptember 23-án módosította a 2002/73 / EK sz. euró-
pai parlamenti irányelvével a 76/207 /EGK irányelvet, mely a férfiak és a nők a munka-
vállalás, szakképzés, promóció és munka területén történő egyenlő bánásmódot írja elő.

Az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség a tagállamok alkotmányos hagyo-
mányaiban is gyökerezik.32

Magyarország a nemzetközi szerződésekkel (pl. UDHR)33, regionális szerződésekkel 
(pl. ECHR), ill. nemzetközi intézmények pl. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO),34 
valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága (ECtHR) releváns, határozatainak35 figye-
lembevételével is szabályozza az egyenlő bánásmód követelményeit.

Az egyenlő bánásmód uniós előírása szerinti végrehajtásának, az ECHR 7. és a 141. 
cikk tekintetében hazai jogunkban vertikális és horizontális hatálya is van, a közszolgá-
latra azonban nem vonatkozik.

Alaptörvényünk a negatív diszkrimináció minden formáját generálisan tiltja: 
Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezete-
sen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti 
vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségté-
tel nélkül biztosítja.36

A diszkriminációs tilalom nem érvényesül az élet minden területén, az „magasabb 
érdekek” ellenében nem jut érvényre, pl. nemzetbiztonsági, vagy a családi élet területén.

A diszkriminatív magatartásokat az Ebktv. nem taxatíve tartalmazza, de az egyen-
lőtlen bánásmódot megtestesíti a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, 
a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.37 A 
diszkrimináció lehet közvetlen, közvetett.38 Egyes szerzők a diszkrimináció fogalom 
más felosztását is ismertetik.39 Tobler a direkt, az indirekt diszkrimináció mellett beszél 
strukturális diszkriminációról is, ami az egyes államok gyakorlatában gyökerezik.

 Az egyenlő bánásmód a diszkrimináció kiküszöbölésével, és az esélyegyenlőség elő-
mozdításával érhető el, melyet Alaptörvényünk is tartalmaz: „Magyarország az esély-
egyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”40

Az Alaptörvény megnevezi a társadalom azon csoportjait is, melyekre az esélyegyen-
lőség elve által érvényesítendő „pozitív diszkriminációs intézkedések”41 kiterjednek: 
családokra, gyermekekre, nőkre, idősekre, fogyatékkal élőkre,42 fiatalokra és szülőkre.43 
Pozitív diszkriminációs intézkedéseknek olyan intézkedéseket nevezünk, melyek csök-
kentik a társadalmi egyenlőtlenségeket.44

Példák az egyenlő bánásmód, az emberi méltóság megsértésére a közszolgálatban: az 
ügyintéző túlzott jelentőséget tulajdonít az ember külső megjelenése alapján levonható 
következtetéseknek (pl. az ügyfél piknikus, atletikus, leptosztom alkatú). Az ügyintéző 
túlzott jelentőséget tulajdonít a belső tulajdonságok alapján levonható következteté-
seknek, pl. az ügyfél szangvinikus, melankolikus, kolerikus, flegmatikus lelki alkat.45 
Az ügyfélszolgálati ügyintéző túlterheltségének következtében nem képes megfelelően 
megérteni és kezelni a problémát.46 Jogsértés akkor következik be, ha a különbségtétel 
észszerű érvekkel nem indokolható, aránytalan és hátrányt okoz.
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(Összefoglalás) Ebben a műben az emberi méltóságot általános, vallási, filozófiai, jogi, 
társadalmi és erkölcsi oldalról említettem.

Amint azt a fentiekben láttuk, az emberi méltóság sem értelmezhető önmagában, csak más 
értékekkel összevetve. A jogot, mint kikényszeríthető magatartást ezen értékek tökéletesítik.

Az ember komplex méltóságának értelmezése keretet teremt az állam emberi életbe történő 
beavatkozásának megítéléséhez. Az emberi méltóság elvével szembekerülhetnek személyes, 
szakmai vagy anyagi érdekek is. Az ember méltósághoz és egyenlő bánásmódhoz való joga 
megsérthető mások által, ezek szabálysértések vagy bűncselekmények, melyeket szankcio-
nálni kell. A társadalom oldaláról az azonos méltóság biztosításának igénye indokolt lehet, 
de az nem szüntetheti meg az egyén motivációját, saját helyzetének javításában.

Az emberi méltóságnak van egy olyan magja, amely biztosítja az emberi méltóság egyetem-
legességét, legyen az az ember Isten-képűségével, vagy más elméletek által megkövetelt egyenlő 
jogokkal megalapozva. Az ember személyes méltósága nem egyenlő mértékben oszlik meg 
az emberek körében – az embernek személyes méltósága érdekében tennie kell –, ezt bizo-
nyítják azok a pozitív diszkriminációs intézkedések is, melyeket az állam foganatosít a hát-
rányos helyzetű személyek emberi méltóságának „kiegyenlítése” érdekében.

A negatív diszkrimináció értelmezése elősegíti a jog előtti beavatkozások (pl. diszkrimi-
náció ellenes oktatás) elfogadottságát a társadalomban, mert az emberek közötti hátrányos 
megkülönböztetés leghatékonyabb módja a gondolatok befolyásolása. Az emberi méltóság 
tartalmú oktatásnak, nevelésnek többes funkciót kell betöltenie: tudatosítani kell a gyer-
mekekben és felnőttekben, hogy az emberi méltóság az ember folyamatos erőfeszítésének 
eredménye, olyan alapérték, melynek tartalmi elemeit nemcsak megszerezni kell, hanem 
megtartani is. Azok számára pedig, akik tulajdonságaik, vagy tulajdonságaik elvesztése 
esetén emberi méltóságukat megőrizni nem tudják, azt a jó államnak biztosítania kell (pl. 
gyámság, gondnokság intézménye, öntudaton kívüli betegek). A polgári társadalmakban az 
emberi méltóság és egyenlő bánásmód elleni cselekmények, szabálysértések, vagy bűncse-
lekmények a tradicionális értékek átadásával előzhetők meg. Az oktatás és a nevelés elővé-
telezett magatartássűrítménynek tekinthetők, mert az évek alatt történő tematikus tudás és 
magatartás megalapozása, ami a különböző életszituációkban gyorsan előhívhatóvá válik.

A társadalomalkotó embernek szabadsága saját megítélése alapján jót és rosszat válasz-
tani, amelyben azonban Teremtője, és a társadalom is befolyásolhatja. Az isteni törvények 
követését maga az Isten biztosítja, pl. parancsolattal, tanítással, vagy sugalmazással, vagy 
ígérettel. A vallásos ember szabálykövetése sohasem ütközhet a helyesen megalkotott jog-
szabállyal, mert a vallási törvények gondolatszankcionálása magasabb minőséget biztosít 
a szabálykövetésben, mint a jogsértő cselekmény feltárása utáni törvényes eljárás.

Jogi eljárásban az emberi méltóság és egyenlő bánásmód elleni bűncselekmények bíró-
ság igénybevételével, pl. személyiségi jogi perekben, vagy az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
eljárásával orvosolhatóak.

Közszolgálatban az emberi méltóság és egyenlő bánásmód elleni szabálysértések, bűn-
cselekmények a jogszabályok betartásán túl a gondolatok befolyásolásával, elsősorban 
képzésekkel, másodsorban szervezeti szabályzatokkal, a jövőre vonatkozó intézkedési 
tervekkel, pl. esélyegyenlőségi terv, előzhetőek meg.

Az állami akaratnak a közjóra kell irányulnia. A közjó az emberi élet és méltóság 
védelmét és az emberek közötti egyenlőséget is takarja, mert az egyenlő igazságos, az 
igazságosra pedig törekednünk kell, és a jogszabályoknak tükrözniük kell e törekvéseket.

A jogszabály csak erkölcsi minimumnak felel meg, az erkölcs az, ami tudja biztosítani a jog-
védelem maximumát. Ezért tartom helyesnek Kant gondolatát, aki a jogot az erkölcshöz láncolja, 
hiszen igazán állékony csak szilárd alapon lehet a rugalmas, vagy rugalmas alapon a szilárd.
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