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TANULMÁNY 

 

Szalai Anikó: • 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar 

Alkotmánybíróság gyakorlatában 

 

Jelen cikk az európai emberi jogi rezsim hatását vizsgálja a magyar Alkotmánybíróság 

gyakorlatára. Feltárja, hogy míg az 1990-es években az AB határozataiban az európai mérce 

megállapításául szolgált a strasbourgi szervek gyakorlata, addig manapság már inkább csak 

többletérvként szerepel. Az AB a döntések meghozatalánál általában jól próbálja elrejteni, hogy honnan 

merít, de az bizonyosan elmondható, hogy figyeli az európai folyamatokat, döntéseket. 

A cikk statisztikák és egyes jogok, így például a tisztességes eljáráshoz való jog példáin keresztül 

vázolja az európai emberi jogi rezsim megjelenését az AB gyakorlatában, kitérve a jelenleg folyó 

alkotmányozás egyes kérdéseire. Felmerül a kérdés, hogy a magyar Alkotmánybíróság az egyes 

alapjogok vizsgálata során melyik európai mércét kövesse majd, ha az Európai Unió csatlakozik az 

Európai Emberi Jogi Egyezményhez. 

 

 

A magyar Alkotmánybíróság első alkalommal 1990. október 31-én megjelent 23/1990. sz. 

határozatában hivatkozott az Emberi Jogok Európai Egyezményére1 (továbbiakban 

Egyezmény), egy héttel azelőtt, hogy Magyarország aláírta volna azt. A halálbüntetés 

eltörlésével kapcsolatos rendkívül jelentős döntéstől kezdve az AB számos alkalommal 

„kitekintett” az Egyezmény rendelkezéseire, sőt 1993-tól kezdve már nem csak az Egyezmény 

szövegét, hanem a strasbourgi szervek esetjogát is idézte. A magyarországi 

alkotmánybíráskodás kezdeti szakaszában ezek a hivatkozások az európai emberi jogi 

gondolkodás, az európai mérce átvételét jelentette. A kilencvenes évek első felében a 

törvényhozás és az alkotmányossági vizsgálat szinte versengett a rendszerváltás előtti 

jogszabályoknak az új Alkotmánnyal való összhangja megteremtése terén, és ebben a 

jogharmonizációs-jogalkotó munkában a nyugat-európai és az amerikai joggyakorlat 
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Szalai Anikó: 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/4. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 15 - 
 

figyelembevétele mellett kiemelkedő szerep jutott az Európa Tanács dokumentumainak és 

különösen az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányának XII. fejezete az „Az alapvető jogok és 

kötelezettségek” címet viseli, amelyet az 1989. évi jogállami változás alkotmánymódosítása 

(1989. évi XXXI. tv. 34. §) illesztett be az alaptörvénybe. Az alkotmánymódosító törvény 

részletes indokolása szerint az alapvető jogokról szóló rendelkezések túlnyomórészt az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatából és az ENSZ 1966. évi egyezségokmányaiból merítettek, ezek 

szellemében szabályozták újra az alkotmányos alapjogokat. Annak ellenére, hogy ezek szerint 

nem az Emberi Jogok Európai Egyezménye szolgált mintául, az egyezményhez történő 

csatlakozás után mégsem volt szükség nagy változtatásokra ezen a fejezeten. Pusztán az 

Alkotmány szövegének változásait, módosításait nem lehet azonban az elmúlt 20 év 

alkotmányfejlődésének tekinti, sok esetben ezek csak technikai jellegűek voltak, új 

intézmények felállítását jelentették, és a konkrét jogfejlesztést sokkal inkább maga az 

Alkotmánybíróság hajtotta végre.2 

 

 

Jogok a számok tükrében 

 

Az elmúlt húsz év során az Alkotmánybíróság megközelítően 1500 határozatot hozott, 

ebből összesen körülbelül 132 határozatban található hivatkozás az európai emberi jogi 

rezsimre.3 Azért szerepel a 132-es szám előtt a körülbelül kifejezés, mert korántsem könnyű 

kideríteni ezek pontos összegét. Az AB ugyanis – enyhe túlzással – kétszer nem hivatkozik 

egyformán: például, ha az Emberi Jogok Európai Egyezményét írjuk be a jogtár keresőjébe, 

akkor 35 találatot kapunk, azonban ha a magyar kihirdető jogszabály (1993. évi XXXI. tv.) 

száma alapján kutatunk, akkor már 83 eredményt mutat a monitor. Az AB gyakorlatának korai 

éveiben több alkalommal is előfordult, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményre csak úgy 

hivatkoztak, hogy „az Egyezmény” vagy Emberi Jogi Egyezmény, ez 26 találatot hoz. Mindezek 

mellett előfordulnak olyan határozatok is, ahol pedig egyszerűen csak az Európai Emberi Jogi 

Bíróság (továbbiakban: Bíróság) vagy általánosságban a „strasbourgi szervek” gyakorlatát 

említik. 

                                                                                                                                                     
1 Hivatalos elnevezése a kihirdető jogszabály alapján: Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről 
2 Molnár Tamás: „Az európai jogfejlődés hatása a magyar alkotmányfejlődésre az emberi jogok területén”. Acta 
Humana, 16. évf. 2. szám (2005), 58-59. o. 
3 1990 és 2010. szeptember 1. között. 



Szalai Anikó: 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/4. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 16 - 
 

1993 és 1999 között évente átlagosan öt határozatban hivatkozott az AB az európai 

emberi jogi rezsimre valamilyen módon, majd 2000-től ez a duplájára emelkedik, évente 9-10 

ilyen határozatot találunk. 

 

 

A rendszerváltás utáni magyar társadalom és jogalkotás legnagyobb emberi jogi kihívásai: 

a tisztességes eljáráshoz való jog és a véleménynyilvánítás szabadsága 

 

A magyar Alkotmánybíróság határozataiban a legtöbb hivatkozást az Egyezmény 6. 

cikkére, a tisztességes eljáráshoz való jogra találjuk, ez az összes hivatkozás több mint 

egynegyedét teszi ki. 

A magyar jogalkotók számára komoly kihívást jelentett a szabálysértési jog 

összebékítése az Egyezménnyel, amelyet nem is volt képes megvalósítani az Egyezmény 

hatálybalépésének időpontjára, így aztán ezzel összefüggésben fenntartást is tett Magyarország. 

Előtte még a 63/1997. AB határozatban az AB megállapította, hogy az Országgyűlés 

elmulasztotta az Alkotmány követelményeinek megfelelő újraszabályozásra vonatkozó 

jogalkotói feladatát és felhívta az Országgyűlést ennek pótlására 1998. december 31-ig. Az AB 

érvelése itt nagyon hasonló képet mutat az EJEB érvelésével.4 Ezt követően született meg az 

1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról, amely 2000. január 1-én lépett hatályba. A szabálysértési 

és büntetőeljárási joganyag harmonizációja annak ellenére nem volt egyszerű, hogy 1989 és 

1990 folyamán számos átfogó törvénymódosítás született (pl.: 1989. évi XXVI. tv.). 

Általánosságban is kijelenthető, hogy az egyik fő probléma ezen a területen a bíróságok 

hatásköri hiányosságai voltak, nevezetesen, hogy bíróság döntsön az előzetes letartóztatásról, 

hogy a szabálysértési hatóság határozata ellen bírósághoz lehessen fordulni, tehát 

összességében az a biztosíték, hogy az állampolgárok alapjogait érintő döntéseket (tisztességes 

eljárás, személyi szabadság) a független és pártatlan bíróság hozza meg. 

Úgy tűnik, a tisztességes eljáráshoz való jog minden kritériumának megfelelő 

igazságszolgáltatási eljárások megteremtése továbbra is jelentős kihívás a magyar jogalkotó 

számára. Az AB 1995 óta majdnem minden évben – egyetlen kivétel a 2007. év – foglalkozott 

ezzel a kérdéssel és az Egyezmény 6. cikkével. Ez egyébként nem egyedülálló magyar jelenség, 

az Emberi Jogok Európai Bírósága ügyforgalmát bemutató éves jelentések tartalmát összegezve 

megállapítható, hogy az emberi alapjogoknak az Egyezmény 2-18. cikkeiben megtalálható 
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katalógusából önmagában a 6. cikkre alapított kérelmek adják az ügyforgalom egyharmadát. A 

tisztességes eljáráshoz való jog megsértésével kapcsolatosan minden tagállammal szemben 

indult már eljárás. A tisztességes eljáráshoz való joggal kapcsolatosan az EJEB előtt tipikusan 

magyar ügynek az eljárások hosszúságával kapcsolatos viták tekinthetőek. 19925 és 2006 között 

4544 panasz érkezett a Bírósághoz Magyarországgal szemben, amelyből összesen 86 ítélet 

állapított meg jogsértést, ebből is 78 eset volt, amely a 6. cikk megsértését mondta ki. A 86 

marasztaló ítéletből 66 volt polgári üggyel kapcsolatos.6 

A marasztalások eredményeként 1990 és 2007 között 181,5 millió Ft-ot fizetett ki a 

Magyar Állam kártérítésként – és ebben nincs benne az az összeg, amelyet a magyar kormány 

békés megegyezés alapján fizetett a panaszosnak.7 

Az AB határozatokban a tisztességes eljáráshoz való jog körében vizsgált kérdések 

leginkább a védelemhez való jog, a jogorvoslati jog, a bíróság és ügyészség szétválása és a 

pártatlanság. 

Gyakoriság tekintetében ezt követi a 10. cikk (véleménynyilvánítási- és információs 

szabadság), majd körülbelül egyforma arányban az 5. (személyi szabadság), 8. (magánélethez 

való jog) és az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke (tulajdonhoz való jog). Ez a rangsor 

kiválóan tükrözi a rendszerváltás utáni magyar társadalom legfőbb nehézségeit, azokat a jogi 

hiányosságokat, amelyek a rendszerváltás előtti politikai-gazdasági berendezkedésből adódtak. 

 

 

Eltérő horizont: az EJEE a magyar bíró és a magyar alkotmánybíró szemszögéből 

 

A magyar ítélkezési gyakorlat jellemzője, hogy a rendes bíróságok ódzkodnak az 

Alkotmányra, annak alapjogi rendelkezéseire alapítani döntésüket. Az Alkotmányra legfeljebb 

csak a rendelkező részben foglaltakat alátámasztandó, „többlet-érvként” utalnak. Ami az egyes 

nemzetközi szerződésekben foglalt emberi jogokat illeti, elsődleges hivatkozási alapként szinte 

soha nem találkozhatunk velük, legfeljebb az ítélet indokolásában elvi szinten vagy háttérként. 

Megállapítható, hogy a hazai judikatúra mindmáig idegenkedik a nemzetközi jogi eredetű 

normák mindennapi alkalmazásától, s jellemzően a nagyobb biztonságot jelentő ismerős 

közeg, a belső jogi eredetű jogforrásokhoz folyamodik. A Fővárosi Bíróság egyik 2003-as 

                                                                                                                                                     
4 Bán Tamás: „Az Európa Tanács ötven éve: tagságunk hatásai a magyar jogfejlődésre”. Acta Humana, 10. évf. 35-36. 
szám (1999), 9-10. o. 
5 Ekkor ratifikálta Magyarország az egyezményt, az első kérelem vele szemben 1993-ban érkezett be.  
6 Orosz Árpád: „A magyarországi polgári perek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt”. Acta Humana, 18. évf. 4. 
szám (2007). 7. o. 
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ítéletéből származó hírhedt részlet remélhetőleg már nem jellemző az átlag magyar bíró 

gondolkodására: „A bíróság […] felhívja a kérelmező jogi képviselőjének figyelmét arra, hogy a 

Magyar Köztársaság igazságszolgáltatása nem precedensrendszerű, az Európai Emberi Jogi 

Bíróság döntései hazánk közigazgatási szervei, bíróságai előtt közvetlen hivatkozási alappal az 

Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően szolgálhatnak…”8 

Az Alkotmánybíróság a kezdetektől fogva másként közelített az emberi jogi 

szerződésekhez.9 Az AB az Emberi Jogok Európai Egyezményére már annak megerősítése előtt 

is hivatkozott: a magyarországi alkotmánybíráskodás első fejlődési szakaszában az egyezmény 

rendelkezéseire való utalás az európai mérce keresésének és figyelembevételének tudható be.10 

Az AB 1993-tól kezdve már nem csak az Egyezmény szövegét, hanem a strasbourgi 

szervek esetjogát is idézte. Az AB határozatokat áttekintve az Egyezmény többféle funkciót 

töltött be az Alkotmány őreinek alapjogvédő tevékenységében. A strasbourgi gyakorlatra 

történő hivatkozások nem egyszer az alkotmányjogi érvelésnek kívántak többletsúlyt adni, így 

ez a magyar Alkotmány alkotmánybírósági értelmezése megerősítésének funkcióját töltötte 

be.11 

Azokban az esetekben, amikor az Alkotmány maga sem nyújt elég fogódzót, megnő az 

Egyezmény és a Bíróság esetjogának szerepe: az AB fontos segítségre talál a strasbourgi 

döntésekben. Ez történt például a mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó 

korlátozások alkotmányosságának ügyében annak megállapításakor, hogy a tulajdonhoz való 

jog nem terjed ki a tulajdon megszerzésére, hiszen csak a már meglévő tulajdon a védett.12 

Noha az EJEB és a strasbourgi esetjog leggyakrabban ilyen minőségében segít az 

Alkotmánybíróságnak, bizonyos esetekben fontos szerepet játszik valamely jognak a puszta 

létezése is, főként akkor, ha az egyezmény a magyar Alkotmánynál magasabb mércét állít fel az 

adott alapvető jog védelme tekintetében. Ilyenkor az AB olyan módon értelmezi az Alkotmányt, 

hogy a magyar jogban tételesen megfogalmazott joggal szemben támasztott követelményeket a 

nemzetközi normák szintjére „emeli fel”.13 Példákkal megvilágítva ezt: bár az Alkotmány 

kinyilvánítja a család és a házasság védelmét (15. §), nem tartalmazza az Egyezményben foglalt 

házasságkötéshez való jogot (12. cikk). Az AB – hivatkozva az Alkotmány 7.§ (1)-re – 

                                                                                                                                                     
7 Uo. 8. o. 
8 Részlet a Fővárosi Bíróság 20. Kpk.45.434/2003/2. sz. ítéletéből. 
9 Molnár: i.m. 61. o. 
10 Sólyom László: „Kölcsönhatás az emberi jogok európai bíróságának esetjoga és a szólásszabadság védelme között 
Magyarországon”. Állam- és Jogtudomány, XXXVIII. évf. (1996-1997), 150. o. 
11 Lásd pl.: 66/1992 (XII. 17.) AB határozat, 4/1993. (II. 12.) AB határozat; Sólyom i.m. 153-154. o. 
12 A 35/1994. (VI. 24.) AB határozat az 1976. évi Marckx ügyre és az Európai Emberi Jogi Bizottság egy közzé nem tett 
véleményére hivatkozik. 
13 Molnár: i.m. 62. o. 
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megállapította, hogy a házasság védelme kötelezi az államot, hogy biztosítsa a házasságkötés 

szabadságát.14 

Egy másik eset a lelkiismereti és vallásszabadsággal kapcsolatos: az Alkotmány 60. 

szakasza tartalmazza ezt a jogot, az ezt végrehajtó egyházakról szóló törvény pedig biztosítja a 

szülőknek azt a jogot, hogy döntsenek gyermekeik vallásos neveléséről, valamint megengedi az 

egyházaknak, hogy iskolákat működtessenek. Az AB megállapította, hogy az egyházakról szóló 

jogszabály rendelkezései nem biztosítják elegendő mértékben az állam kötelezettségeit az 

Alkotmány 60. szakasza megfelelő végrehajtásához. Az AB kijelentette, hogy „Magyarország 

nemzetközi egyezményekben ennél többet vállalt.”.15 

Az AB, amikor az általa vizsgált törvényekre a szükségességi és arányossági tesztet 

alkalmazza, határozatának indokolásában gyakran hivatkozik a kapcsolatos nemzetközi 

dokumentumok megengedő vagy tiltó-korlátozó szabályára. Ugyanakkor az AB, ha egy-egy 

jogkorlátozás alkotmányosságát vizsgálja, akkor nem a nemzetközi dokumentumokban, és így 

például az Egyezményben nevesített korlátozási lehetőségekből indul ki. 

Az Alkotmánybíróságnak arra is joga van,16 hogy vizsgálja egy belső jogszabály 

nemzetközi szerződésbe ütközését, amely során elképzelhető lenne, hogy az AB a kérdéses 

jogszabályt az Európai Emberi Jogi Egyezményhez mérje. Ilyet azonban még nem tett. Az AB a 

mai napig nem hozott olyan határozatot, amelyben kifejezetten azt mondta volna ki, hogy az 

általa vizsgált magyar jogszabály beleütközik az Egyezménybe. Az Egyezmény rendelkezéseit és 

az EJEB gyakorlatát mindig mint újabb érvet, bizonyítékot használ fel a véleménye 

alátámasztásához, pedig egyes jogok tekintetében az Egyezmény részletesebb, pontosabb 

szabályozást állapít meg, mint az Alkotmány. Nem egyértelmű számomra, hogy ennek pusztán 

annyi az oka, hogy ezek a jogok megtalálhatóak nagyrészt az Alkotmányban is vagy esetleg 

ebben is a magyar jogrendszer nemzetközi szerződésekkel szemben tanúsított ellenállása 

mutatkozik meg. Ennek a kérdésnek akkor lehet jelentősége különösen, ha a nemzetközi 

szerződés vagy maga az Európai Emberi Jogi Egyezmény magasabb mércét állít, mint a magyar 

Alkotmány. Habár az is igaz, hogy egyes alapjogok tartalmáról, korlátairól, a gyakorlati 

alkalmazásukról külön jogszabály rendelkezik, gondolok itt például a gyülekezési jogról szóló 

törvényre (1989. évi III. tv.). 

 

 

                                                 
14 22/1992. (IV.10.) AB határozat. 
15 4/1993. (II. 12.) AB határozat.  
16 1989. évi XXXII. tv. az Alkotmánybíróságról, 44-47.§. 
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Gondolatok az új magyar alkotmányozás és az EU-nak az Egyezményhez történő 

csatlakozása kérdésköréből 

 

A hazai alapjogokra vonatkozó alkotmányi szabályozás egyik „különlegessége”, hogy a 

nemzetközi okmányok és számos európai alkotmánnyal ellentétben nem határozza meg az 

egyes alapjogok korlátozásának sajátos feltételeit. Tehát a jelenleg hatályos alkotmány 

kimondja a jogokat, és általánosságban azt, hogy a részleteket törvények írják elő, amelyek 

azonban nem korlátozhatják ezen jogok lényeges tartalmát. (Alkotmány 8. § (2)) Valamint 

arról is rendelkezik, hogy szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején melyek nem 

függeszthetőek fel vagy korlátozhatóak (8.§ (4)). Ennek következtében Magyarországon 

jelentős mértékben az Alkotmánybíróságra hárult és hárul annak kimunkálása, hogy milyen 

mértékben és módon korlátozhatóak az alapjogok.17 Noha Napóleon belügyminisztere, 

Talleyrand híres mondása szerint a jó alkotmány rövid és homályos, megfontolandó, hogy egy 

új alkotmányban ne csak az alapjogok szerepeljenek, amelynek a korlátait törvények szabják 

meg, hanem a fő kivételek is. Például, ahogyan azt látjuk a különböző nemzetközi emberi jogi 

egyezményekben is. 

Az Európai Unió csatlakozásának problémái az Európai Emberi Jogi Egyezményhez 

noha túlmutat a címben megjelölteken, egy ilyen konferencia esetében mindenképpen 

fontosnak tartom megemlíteni. Mind az EJEB-re, mind az Európai Unió Bíróságára jellemző a 

terjedelmes és esetenként ellentmondásokat tartalmazó ítélkezési gyakorlat. Felmerül a kérdés, 

hogy a magyar Alkotmánybíróság az egyes alapjogok vizsgálata során melyik európai mércét 

kövesse majd. Nem szabad elfelejteni, hogy az alapjogok értelmezése mindig függ az 

értelmezést végrehajtó értékrendszerétől, az elérni kívánt céltól, a gyakorlati lehetőségektől és 

az adott társadalmi környezettől, így nem zárható ki, hogy bizonyos ellentmondások meg ne 

jelennének majd. 

 

 

Zárszó 

 

Statisztikai adatok és egyes jogokkal kapcsolatos döntések megvizsgálása alapján 

kíséreltem meg egy korántsem átfogó képet adni az Európai Emberi Jogi Bíróság és a magyar 

Alkotmánybíróság korrelációjáról. Az AB a döntések meghozatalánál általában jól próbálja 



Szalai Anikó: 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/4. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 21 - 
 

elrejteni, hogy honnan merít, de az bizonyosan elmondható, hogy figyeli az európai 

folyamatokat, döntéseket. Egy új Alkotmány megalkotásával összefüggésben pedig különösen 

nagy jelentősége lehet a nemzetközi kitekintésnek és az összehasonlító jogi szemléletnek. Nem 

olyan módon, ahogyan azt általában használjuk, tehát, hogy másoljuk azt ahonnan az irányadó 

szél fúj, hanem sokkal inkább azért, hogy a tág látásmód segítségével a jogalkotók 

kifejleszthessék a legmegfelelőbb megoldást. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
17 Ádám Antal: „Az Alkotmánybíróság szerepe az emberi jogok védelmében”. Acta Humana, 5. évf. 15-16. szám 
(1994), 55-70. o. 


