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A RENDES BÍRÓSÁGOK ALAPJOGI BÍRÁSKODÁSA MAGÁNJOGI 

VISZONYOKBAN 

 

Bevezetés 

 

A magánjognak azzal a kihívással kell szembesülnie, hogy az emberi jogi és alapjogi 

gondolkodás egyre erőteljesebben jelenik meg a magánviszonyokban, hiszen az alapjogok 

nemcsak az állam és egyén viszonyára, hanem a magánszemélyek egymás közötti 

kapcsolataira is kihatással vannak. Az alapjogok magánviszonyokban való érvényesülése, 

azaz a horizontális hatály kérdése egyre intenzívebb diskurzus tárgya, hiszen e 

problémakör a közjog és magánjog hagyományos elhatárolásának dogmatikáját feszegeti. 

A horizontális hatály kérdése a következőket vizsgálja: az alapjogok védelmet nyújtanak-e 

magánszemély vagy magánszemélyek csoportjainak beavatkozásaival szemben is? 

Hivatkozhat-e az egyén alapjogaira nem az állammal, hanem egy másik magánszeméllyel 

szemben? 

A horizontális hatály kérdéséről a következő modellek alakultak ki:  

a) Németországban a közvetett horizontális hatály, amikor közvetlenül nem lehet az 

alapjogi rendelkezésekre hivatkozni, csak az alkalmazandó jogszabály értelmezésekor kell 

a bírónak figyelembe vennie az alapvető jogi rendelkezést.  

b) Lengyelországban a közvetlen horizontális hatály azt jelenti, hogy az alapjogi 

rendelkezésekre közvetlenül lehet hivatkozni a bíróság előtt, a bíróság az alkotmányi 

normára ítéletet alapíthat.  

c) Az Egyesült Államokban pedig a Legfelső Bíróság az állami cselekvés tanát (state 

action doctrine) alakította ki, amely alapján az alkotmány közvetlenül alkalmazhatóvá 

válik, ha a bíróság megállapítja, hogy a jogsértés állami szervnek tulajdonítható vagy 

magánszemély állami kötelezettségének teljesítése közben történt. 

A kérdés az, hogy Magyarországon a bírói jogalkalmazás során milyen módon 

érvényesülhetnek a legnagyobb hatékonysággal az alapjogok a magánszemélyek 

viszonyaiban. Milyen változásokat hozott az Alaptörvény hatálybalépése a horizontális 

hatály kérdésével kapcsolatban? Milyen álláspontok alakultak ki a magyar 

jogirodalomban? Végül pedig hogyan viszonyul az Alkotmánybíróság a horizontális hatály 

kérdéséhez? 
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A horizontális hatály az Alaptörvényben 

 

Az Alaptörvény hatálybalépése számos változást hozott a bírói alapjogvédelemben, 

amelyek befolyásolják a horizontális hatály kérdését is. Annak ellenére, hogy a korábbi 

Alkotmány 70/K.§-a rendelkezett az alapjogok megsértése miatt keletkezett igények 

bíróság előtti érvényesíthetőségéről, az Alaptörvény már nem tartalmaz rendelkezést 

kifejezetten az alapjogok bírói úton történő kikényszerítéséről, hanem a bírói út 

igénybevételének lehetősége úgy jelenik meg, mint a szükségesség-arányossági alapjogi 

teszt által korlátozható jogosultság.
1
 

Az Alaptörvény 28. cikke kimondja, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a 

jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban 

értelmezik, ezzel rögzíti az alkotmánykonform értelmezést a bírói alapjogvédelemben.
2
 Az 

alkotmánykonform értelmezés azt jelenti, hogy ha az adott jogszabály különböző 

értelmezést enged meg, akkor az alkotmánynak megfelelő értelmezés élvez elsőbbséget a 

többivel szemben. Fontos megállapítani, hogy az alkotmánykonform értelmezés nem 

vezethet a jogszabály korrigálásához és mind kitágító, mind korlátozó módon hathat.
3
 Az 

alkotmányból is levezethető értelmezés nem tekinthető csupán egynek az értelmezési 

módszerek közül, ugyanis minden jogértelmezésnek meg kell felelnie az alkotmányossági 

szempontoknak. Ennek értelmében az alkotmánykonform értelmezés során a jogalkalmazó 

más lehetséges értelmezéseket elvet, ami a lehetséges normatartalom szűkítéséhez vezet.
4
 

Továbbá aggályos lehet, ha a több értelmezési módszer közül alkotmányi szinten az 

egyiket kötelezővé teszik, hiszen ez egyrészt kifejezetten széles és talán korlátlan 

mérlegelési lehetőséget biztosíthat a jogalkalmazás számára, másrészt a bírói döntéshozatal 

alapjait ellenőrizhetetlenné teheti.
5
 

Az Alaptörvény intézményesítette a bírósági határozatok felülvizsgálatára irányuló 

„valódi” alkotmányjogi panasz jogintézményét, amellyel igazából explicitté tette, hogy a 

bírósági döntések jogszerűségének feltétele az alkotmány alkalmazása.
6
 Az alkotmányjogi 

panasz kapcsán szükséges kitérni arra is, hogy az Alaptörvény által bevezetett bírósági 

határozatok felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz mennyiben tekinthető a német 

mintán alapuló valódi alkotmányjogi panasznak. Kovács Kriszta álláspontja szerint a 

magyar megoldás nem követi teljesen német szabályozást. A két panaszeljárás között 

többek között az a különbség, hogy szemben a német valódi alkotmányjogi panasszal a 

magyar alkotmányjogi panaszeljárás alapjául csak az ügy érdemében hozott bírói döntések 

vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntések szolgálhatnak. Ebből kifolyólag 

                                                 
1
 Alaptörvény XXVIII. cikk. 

2
 Jakab 2011. 86. o. 

3
 Petrétei 2009. 137-138. o. 

4
 Chronowski 2017. 7-15. o. 

5
 Chronowski, Drinóczi, Kocsis 2011. 49-50. o. 

6
 Somody, Szabó, Vissy 2013. 31. o. 
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közvetlenül a közigazgatási döntések és a bírósági eljárás során hozott döntések ellen 

panaszeljárást nem lehet kezdeményezni.
7
 

Míg az alapjogok alapvető funkciójából következően az egyén és állam viszonyában az 

alapjogok közvetlen alkalmazhatósága megkérdőjelezhetetlen, addig az alapjogok 

horizontális hatálya külön igazolást igényel. Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében 

kimondja, hogy az ember veleszületett, sérthetetlen jogait tiszteletben kell tartani. Míg a 

korábbi Alkotmány az állam elsőrendű kötelezettségeként deklarálta az alapjogok 

tiszteletben tartását és védelmét, addig az Alaptörvény általános alanyt használva mondja 

ki, hogy az alapjogokat mindenkinek tiszteletben kell tartania. Továbbá az Alkotmányhoz 

hasonlóan az Alaptörvény
8
 is kimondja, hogy rendelkezései és a jogszabályok mindenkire 

kötelezőek. Ugyanakkor az, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania és védenie kell az 

alapjogokat és az alkotmány rendelkezéseit, így az alapjogok szabályai is mindenkire 

kötelezőek, nem jelenti azt, hogy az alapjogi igények bármilyen jogviszonyban, mindig 

érvényesíthetőek lennének. Az általános tiszteletben tartási kötelezettségből következik az 

állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége
9
. Ennek alapján az állam törvényben előírt 

jogok és kötelezettségek útján az alapjogok érvényesülését bizonyos mértékben a 

magánviszonyokban is megköveteli és garantálja.
10

 Szükséges az intézményvédelmi 

kötelezettség kapcsán megállapítani, hogy nem következik belőle az, hogy az egyénnek 

joga volna ezen állami „szolgáltatásokat” az alkotmányban biztosított jogosultságaira 

hivatkozva megkövetelni és kikényszeríttetni. Ezekben az esetekben az állami 

intézményvédelmi kötelezettséggel szemben nem áll egyéni alanyi jog, és a 

törvényhozásnak széles mérlegelési lehetősége van a megfelelő normatív intézmények 

kialakításakor.
11

 Látható tehát, hogy elméletileg mind az Alkotmányból, mind az 

Alaptörvényből levezethető az alapjogok érvényesíthetősége a magánjogi viszonyokban, 

ugyanakkor egyik alaptörvényi rendelkezésből sem lehet teljes mértékben levezetni, hogy 

Magyarországon a bíróságoknak milyen mértékben kellene alkalmazniuk az Alaptörvényt. 

 

A magyar jogirodalmi álláspontok 

 

A horizontális hatály kérdése a magyar jogirodalomban rendkívül megosztó mind a 

magánjogászok, mind az alkotmányjogászok körében. A kérdés az, hogy a bírói 

jogalkalmazás során milyen módon érvényesülhetnek a legnagyobb hatékonysággal az 

alapjogok a magánszemélyek viszonyaiban. Felmerül a kérdés, hogy az alapjogok 

befolyásolhatják-e a magánszemélyek közötti jogviszonyokat, és ha igen, akkor milyen 

                                                 
7
 Kovács 2011, 74-77. o. 

8
 Alaptörvény R) cikk (2) bekezdés. 

9
 Magyarországon az alanyi alapjog és az objektív intézményvédelem először a terhességmegszakításáról 

szóló 64/1991. számú AB határozatban jelent meg az anya alanyi jogi jellegű önrendelkezési jogának és az 

állam intézményes életvédelmi kötelezettségének szembeállításával. 
10

 Somody 2009. 240. o. 
11

 Halmai, Tóth 2003. 107. o. 
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módon és terjedelemben. A kérdések megválaszolásához először a magyar jogirodalomban 

megjelent álláspontokat mutatom be vázlatosan. 

A közvetlen horizontális hatály modelljét a magánjogászok közül Lábady Tamás 

képviselte, alkotmányjogászok közül Kovács Krisztina, Tóth Gábor Attila és Halmai 

Gábor fogadja el. Lábady Tamás szerint a jog uralmából is következik a közvetlen 

horizontális hatály elismerése, ugyanis „az Alkotmány fogalmi kultúrájának és 

értékrendjének át kell hatnia az egész társadalmat”.
12

 Kovács Krisztina pedig úgy véli, 

hogy az alkotmány közvetlen alkalmazása éppen azt a joghézagot töltené ki, amikor az 

alapjogok védelme magánjogi ügyben nem biztosítható. Ennek az oka lehet az, hogy nem 

állnak rendelkezésre a megfelelő magánjogi eszközök vagy a törvényhozó elmulasztotta 

megalkotni azokat a jogszabályokat, melyek elégséges alapot nyújtanának a döntés 

meghozatalára.
13

 Tóth Gábor Attila szerint, amennyiben a valódi alkotmányjogi panasz 

intézménye jelen van a jogrendszerben, a bíróságnak joga van arra, hogy az alkotmányt 

értelmezze és közvetlenül alkalmazza.
14

 Halmai Gábor az alkotmány norma jellegéből és a 

korábbi Alkotmány 70/K.§ rendelkezésből jut arra a következtetésre, hogy a bíróságok 

alkotmányos kötelessége az Alkotmány közvetlen alkalmazása. 

A magyar jogirodalomban a horizontális hatállyal foglalkozó uralkodó szakirodalmi 

álláspont
15

 az alapjogok közvetett érvényesülése mellett érvel. Vékás Lajos rámutat arra, 

hogy az Alkotmány és a magánjog összefüggései különösen a szerződési szabadsággal, 

tulajdonjog gyakorlásával, a vállalkozási joggal és a polgári jogi személyiségvédelemmel 

kapcsolatban merülnek fel. Kiss György pedig felhívja a figyelmet arra, hogy a munkajog 

számára is meghatározó jelentőségű a horizontális hatály kérdése, hiszen a munkajog 

alanyai a piaci forgalomban nem azonos pozícióban vannak jelen.
16

 Sonnevend Pál azt a 

következtetést vonja le, hogy a magánjog közvetítésével érvényesülnek az alapjogok 

magánfelek közötti jogvitákban, és ahhoz, hogy a magánjog közvetítő szerepét betölthesse, 

a bíró köteles a magánjog generálklauzuláit alkalmazni, amelyek szerinte a 

legalkalmasabbak az alapjogi értékek érvényre juttatására.
17

 Tekintettel a közjogi és 

magánjogi tradíciókra Gárdos-Orosz Fruzsina az alapvető jogok érvényesülését a közvetett 

horizontális hatály útján tartja megvalósíthatónak. Elsősorban a magánjogi jogszabályok 

alapján kell elbírálni a magánjogi jogvitákat és az alapvető jogok érvényesítése kiegészítő 

szempont kell, legyen a bíráskodásban. Ezt szolgálná az alkotmányban rögzített 

horizontális hatály elve és a bírói határozatok alkotmányossági felülvizsgálatának 

lehetősége.
18

 Jakab András és Vincze Attila pedig arra világítanak rá, hogy az alapjog 

hatékony érvényesülése előmozdítható úgy is, ha a rendes bíróságok polgári jog által kínált 

                                                 
12

 Lábady 2000. 13-19. Lásd: 57/1991. (XI. 8.) AB határozat. 
13

 Kovács 1998. 88. o. 
14

 Tóth 1995. 40-44. o. 
15

 Sonnevend 1998. 79-84. o.; Gárdos-Orosz 2011.; Vékás 2001. 
16

 Kiss 2010. 
17

 Lásd Sonnevend 1998. 81. o. 
18

 Lásd Gárdos-Orosz 2011. 



Bedő Renáta: A rendes bíróságok alapjogi bíráskodása magánjogi viszonyokban 

 

77 

 

lehetőségekkel élnek, és az értelmezést engedő általános fogalmakat az alkotmány 

szellemében értemezik.
19

 

Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Szigeti Tamás és Vissy Beatrix 

tanulmányukban felhívják figyelmet arra, hogy nem valamennyi alapjog jelenik meg 

jogosultságként a szakjogági bíráskodásban. Szükséges elkülöníteni az alapjogok objektív 

és szubjektív funkcióit, ugyanis az alapjogok azonos megközelítése a jogalkalmazásban 

rendszerszinten vezetne helytelen szakjogági ítélkezéshez.
20

 Azokban az esetekben 

ugyanis, amikor az alapjogi szabályok csak szakjogági értelmező elvekként jelenhetnének 

meg, az alapjogi szabályok közvetlen alkalmazása torzítaná a magánjogi bíráskodást. Ezzel 

szemben a közvetett horizontális hatály intézménye nem engedi, hogy az alapjogok 

szubjektív jogosultságként jelenjenek meg a magánviszonyokban, hanem objektív 

értékeket jelentenek a bíráskodásban. Ez pedig ellentétben áll az alapjogok fogalmi 

elemével, a jogi úton történő kikényszeríthetőséggel, amelyért a bíróság felelős.
21

 

A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelmének vizsgálata során Téglási András 

megállapította, hogy visszamenőleges, és ezáltal önkényes jogalkalmazáshoz vezethet az, 

ha figyelmen kívül hagyjuk a magánjogi jogviszonyok alapelveit, mint például egy 

magánszemély nem róhat kötelezettségeket egy másik személyre, továbbá nem kötelezhető 

egy magánszemély arra sem, hogy védje egy másik személy érdekét.
22

 

Az alkotmányjogi jogirodalom álláspontjai egyértelműen mutatják, hogy az alapvető 

jogok érvényesülése a magánviszonyokban is elvárható, ugyanakkor nincs egyetértés a 

tekintetben, milyen szerepe legyen az Alaptörvénynek a magánjogi jogviták elbírálásánál. 

Érdekes, hogy több jogtudós a magánviszonyban a hatékony alapjogvédelmet a 

jogalkotástól és az Alkotmánybíróságtól tette függővé. Az Alaptörvény hatálybalépésével 

meg is jelentek ezek a külső hatások: az Alaptörvény kötelezővé tette a bíróságok számára 

az alkotmánykonform értelmezést és bevezette a „valódi” alkotmányjogi panasz 

intézményét. Ennek értelmében megállapítható, hogy a jogalkotó változtatott a kereteken, 

amit az Alkotmánybíróságnak kell kitölteni tartalommal. 

 

Az Alkotmánybíróság joggyakorlata 

 

Eddig az Alkotmánybíróság nem foglalkozott átfogóan a horizontális hatály kérdésével, 

így az alkotmánybírósági gyakorlatból mozaikszerűen rajzolódik ki a horizontális hatály 

tanának és a bíróságok számára kötelezővé tett alkotmánykonform értelmezésnek 

körvonalai. Látni kell, hogy az Alkotmánybíróság egy-egy bírósági döntés 

felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz kapcsán foglalkozott egyes alapjogok 

                                                 
19

 Jakab, Vince 2009. 2666-2684. 
20

 Sólyom László szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy nem lehetséges valamennyi alapjog azonos 

módon való érvényesülése, viszont az alapjogokat érintő jogvitákban feltétlenül biztosítani kell az alapjogok, 

mint jogosultságok, érvényre jussanak. Sólyom 2001. 229. 
21

 Somody, Szabó, Szigeti, Vissy 2013. 63. 
22

 Téglási 2015. 148-157. 
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magánviszonyokban való érvényesülésével, ennél fogva fontosnak tartom, hogy az 

Alkotmánybíróság értelmezéseit és szempontjait időrendben, egyes döntéseken keresztül 

mutassam be. 

Először a Kormány devizahitel-szerződésekkel kapcsolatos indítványára vizsgálta meg 

az Alkotmánybíróság azt, mennyiben lehet egy magánjogi szerződésnek közvetlenül az 

Alaptörvénybe ütközését megállapítani. Az Alkotmánybíróság szerint az már nem vitás, 

hogy az alapjogok a magánjogra hatással vannak-e, a kérdés az, milyen mértékben 

befolyásolják a magánjogi viszonyokat. Megállapította, hogy az alapjogok csak a 

magánjog generálklauzuláin keresztül képesek beszűrődni a magánjog rendszerébe. 

Azokban az esetekben pedig, ahol nem lehet generálklauzulákat alkalmazni, az alapjogok 

nem képesek közvetlenül hatni a magánjogban.
23

 Erre az Alkotmánybíróság egy másik 

határozatában hoz példát: a jóhiszeműség és tisztesség követelménye, amely a Ptk. szintjén 

kodifikált jogelv, az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdése alapján alkotmányos érték, így ez 

a generálklauzula a jogrendszer egészére kikényszerítően ható szabálynak tekinthető, 

különösen pedig a magánjog rendszerére és jogviszonyaira nézve.
24

 

Továbbá az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a horizontális hatály kérdése nem 

arról szól, hogy egyes szerződések közvetlenül alaptörvényellenesek lehetnének, hanem 

arról, hogy a bíróság jogalkalmazása és jogértelmezése során figyelembe vette-e az 

Alaptörvényben foglaltakat. Az Alaptörvény 28. cikke alapján azt a következtetést vonja 

le, hogy a bíróságoknak minden rendelkezést megfelelően és differenciáltan kell 

figyelembe vennie az ítélkezés során. Úgy fogalmaz az Alkotmánybíróság, hogy az a 

rendes bíróságra tartozó kérdés, hogy egy perben az eset összes körülményeinek 

mérlegelésénél a polgári jog generálklauzulái értelmezésekor milyen intenzíven hivatkozik 

egy alapjogi norma egyes elemeire, de az értelmezés nem vezethet jogszabály szövegével 

ellentétes eredményre.
25

 

A rágalmazási eljárással kapcsolatos 13/2014. (IV.18.) AB határozatban az 

Alkotmánybíróság a bíróságok szakjogági kompetenciáját tiszteletben tartva határozza meg 

az alkotmányjogi panasz jogvédelmi szerepét, amelynek értelmében az 

Alkotmánybíróságnak az a feladata, hogy érvényt szerezzen az alapjogoknak egyedi 

ügyekben úgy, hogy meghatározza az Alaptörvényben elismert jogokban rejlő egyes 

követelményekkel összhangban lévő jogalkalmazást. Kimondja, hogy nem hatásköre az 

Alkotmánybíróságnak a jogszabályok értelmezése és a jogági dogmatikához tartozó 

álláspontok helytállósága érvényességének megítélése, ezért nem is foglal állást az ügyhöz 

kapcsolódó szakjogi kérdésekben. Mivel a jelen ügyben a közügyeket vitató szólás 

minősítése során a szakjogi szabályok és az alkotmányjog ugyanúgy jelen vannak, az ügy 

elbírálásánál az alkotmányossági szempontú érvelés nélkülözhetetlen. Ennek megfelelően 

meghatározza azt az alapjogok közötti mérlegelésen alapuló szempontrendszert, amely 
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ahhoz szükséges, hogy egy-egy közügyek vitatását érintő nyilvános közlés büntetőjogi 

megítélése összhangban álljon az Alaptörvényből fakadó követelményekkel.
26

 

Az Alkotmánybíróság a rendőr képmásának nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban
27

 

következetesen alkalmazta a rágalmazási eljárással kapcsolatos döntésében követett 

szempontokat. Az Alkotmánybíróság ebben az ügyben is alapjogok közötti mérlegelés 

alapján határozta meg azt a szempontrendszert, amelyet a bíróságnak is alkalmaznia kellett 

volna a szabad tájékoztatás és a képmásvédelem szempontjainak mérlegelésénél. Az 

Alkotmánybíróság kimondta, hogy a polgári jog rendelkezéseit a rendes bírói gyakorlat 

tölti meg tartalommal, ugyanakkor az Alaptörvény 28. cikke alapján úgy ítélte meg, hogy 

ebben az ügyben annak az alkotmányjogi szempontnak a mérlegelése is szükséges, amely a 

sajtó szabadságához fűződik.
28

 

További szempontokat határozott meg az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 28. 

cikkének értelmezéséhez a piacbefolyásolás tilalmával kapcsolatos határozatában. Az 

Alkotmánybíróság sajtótermékekben megjelentetett cikk kapcsán vizsgálta meg a 

piacbefolyásolás tilalma és a sajtószabadság kapcsolódási pontjait. Megállapította, hogy az 

Alaptörvény 28. cikke a bíróságok számára nem lehetőségként, hanem alkotmányos 

kötelezettségként írja elő, hogy az ítélkező tevékenységük során a jogszabályokat az 

Alaptörvénnyel összhangban értelmezzék. Ennek az érvényesülését pedig a bírói döntések 

alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi panasz szolgálja. Az 

Alkotmánybíróság értelmezése szerint a bíróságnak a jogszabályok adta értelmezési 

mozgástér keretein belül azonosítania kell az eléje kerülő ügy alapjogi vonatkozásait, és a 

bírói döntésben alkalmazott jogszabályokat az érintett alapjog alkotmányos tartalmára 

tekintettel kell értelmeznie. Ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül az alaptörvényi 

rendelkezésekre kellene alapoznia döntését, hanem az általa alkalmazandó jogszabály 

értelmezése és a konkrét tényállásra való alkalmazása során figyelemmel kell lennie a 

releváns alkotmányossági szempontokra. Továbbá az Alkotmánybíróság kimondta, hogy 

akkor fogja megállapítani egy bírósági döntés alaptörvényellenességét, amikor egy 

alapjogilag releváns ügyben a bíró nincs tekintettel az alapjogokra, illetve jogértelmezése 

nem áll összhangban az alapjog tartalmával. Az Alkotmánybíróság a szükségességi–

arányossági teszt alkalmazásáról kimondta, hogy az Alaptörvény 28. cikke a bíróságokra 

azt az alkotmányos követelményt fogalmazza meg, hogy ha olyan jogszabályt értelmeznek, 

amely valamely alapjog gyakorlását korlátozza, akkor a jogszabály engedte értelmezési 

mozgástér keretein belül az érintett alapjog korlátozását kizárólag a szükséges és arányos 

mértékű beavatkozás szintjére szorítsák.
29

 

A piacbefolyásolás tilalmával kapcsolatos alkotmánybírósági határozat rámutatott arra 

is, hogy a horizontális hatály kérdése megosztó az alkotmánybírók körében is. Czine 

Ágnes párhuzamos indoklásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Alaptörvény 28. 
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cikkének értelmezése során szintén tekintetbe kell venni a hatalmi ágak megosztásának 

elvét, amelynek értelmében az Alkotmánybíróságnak tartózkodnia kell más jogági 

dogmatikához tartozó kérdés vizsgálatától. Ugyanis úgy, mint a tulajdonhoz való jognál, 

felmerülhet az, hogy az alkalmazandó anyagi jogi rendelkezés értelmezése olyan alanyi 

jogra vonatkozik, amelynek más az alkotmányjogi és az érintett jogág dogmatikájából 

fakadó tartalma.
30

 

Arra a kérdésre, hogy a bíróságok milyen mértékben kötelesek figyelembe venni az 

Alaptörvény rendelkezéseit, Varga Zs. András párhuzamos indokolásában, Juhász Imre 

pedig különvéleményében tért ki. Varga Zs. András tévesnek tartotta azt az álláspontot, 

hogy a bíróságoknak közvetlenül kellene alkalmazniuk az alkotmányt. Véleménye szerint 

az Alaptörvény lezárta a korábbi Alkotmány 70/K.§ által okozott dilemmát, és ennek 

következtében az Alaptörvénnyel összhangban való értelmezés azt a kötelezettséget rója a 

bíróságokra, hogy amennyiben rendelkezésre áll alkotmánybírósági értelmezés, akkor azt 

követniük kell, ellenkező esetben pedig megkísérelhetik maguk értelmezni az alaptörvényi 

rendelkezéseket. Az alkotmánybírósági értelmezések bírósági felhasználásával kapcsoltban 

Juhász Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy a negyedik Alaptörvény módosítás által 

hatályon kívül helyezett alkotmánybírósági határozatok felhasználása problémát jelent 

nemcsak a bíróságoknak, de még az Alkotmánybíróságnak is.
31

 

Pokol Béla a horizontális hatály elismerését elutasította, és különvéleményében 

kifejtette, hogy az alapjogok érvényesülése magánviszonyokban azt a veszélyt hordozza 

magában, hogy minden jogterület, amely nem az állam és egyén viszonyát szabályozza, 

feladni kényszerül az eredeti fogalmi kereteit és jogdogmatikáját. Továbbá véleménye 

szerint az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése alapján az alapvető jogok önmagukban nem 

közvetlenül hatályos jogok, azoknak a szabályait törvény állapítja meg. Ennek 

következtében az alapjogok horizontális hatálya szemben áll ezzel az alaptörvényi 

rendelkezéssel, és ezért a magánfelek jogvitáit törvények alapján kell megítélni.
32

 

Az Alkotmánybíróság a magánjogi viszonyokban a diszkrimináció tilalmával 

összefüggésben ugyanakkor kivételt állít fel. Megállapította, hogy a diszkrimináció tilalma 

erőteljesebben, közvetlenebbül érvényesül a magánjogi jogviszonyokban, mint más 

alkotmányos szabadságok. Ezt a közvetlenebb érvényesülést tükrözi a Polgári 

Törvénykönyv, ugyanis a nevesített személyiségi jogok körében szintén tiltja a személyek 

hátrányos megkülönböztetését.
33

 

A tulajdonhoz való joggal összefüggésben a magánfelek egymás közötti jogviszonyában 

a mögöttes felelősségi konstrukció alkotmányos megítélését vizsgálta az 

Alkotmánybíróság, amelynek keretében kiemelte, hogy a tulajdonhoz való jog alapjogként 

elsősorban az állammal szemben keletkeztet igényt, hogy az ne avatkozhasson be az 

alapjogjog alanyának tulajdonosi pozíciójába. Ennek értelmében az intézményvédelmi 
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kötelezettségéből fakadóan az államnak kötelessége megalkotni a megfelelő normákat. Az 

Alkotmánybíróság ebben a határozatában szintén megállapította, hogy a szerződéses 

szabadság tiszteletben tartása mellett az alkotmányos követelmények végső soron a 

magánjog generálklauzuláin keresztül szolgálhatnak a magánfelek közötti viszonyok 

megítélésének alkotmányjogi mércéjeként. Továbbá korábbi határozatát
34

 idézve 

kimondta, hogy a szerződéses jogviszonyokban a gyengébb pozícióban lévő fél védelmét 

elsősorban a magánjognak kell biztosítania.
35

 

Egy munkaügyi jogvitában hozott bírói döntéssel szemben benyújtott alkotmányjogi 

panasz eredményeképpen az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a munkajogi 

jogviszonyokban különös jelentőséghez jut a horizontális hatály kérdése, ugyanis annak 

ellenére, hogy a munkajogi viszonyok alapvetően a magánjog rendszeréhez tartoznak, 

mégis aszimmetrikus természetűek, mivel a munkajog a munkáltató irányítása alatt álló 

munkavégzést szabályozza. Az Alkotmánybíróság ebben a határozatában szintén 

kimondta, hogy a bíróságoknak jogalkalmazásuk és jogértelmezésük során a szerződéses 

és más magánjogi jogviszonyok megítélésekor is figyelemmel kell lenniük az 

Alaptörvényben biztosított egyes jogokra. Az Alkotmánybíróság, pontosítva az alapjogi 

követelmények generálklauzulákon keresztüli érvényesülését, megállapította, hogy az 

Alaptörvényben garantált szabadságok a magánjogi viszonyokban közvetett érvényesülést 

kívánnak meg. Az Alkotmánybíróság a szerződéses és más egyéb magánjogi karakterű 

jogvitákban eljáró bírói döntéseknél azt vizsgálja, hogy az adott jogviszonyt szabályozó 

generálklauzulák bírói értelmezése összhangban áll-e az érintett alapjogból fakadó 

követelményekkel. Ebben az ügyben ez azt jelenti, hogy a jogvita alapjogi érintettségének 

fennállása esetén a bíróságok a felek autonómiájából fakadó szerződéses szabadság és 

szabad kötelezettségvállalások tiszteletben tartása mellett ítélkezésük során a 

munkaviszonyt szabályozó generálklauzulákat az Alaptörvényre tekintettel értelmezzék. 

Ennek megfelelően a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos jogvitákban a 

munkaügyi bíráknak elsődlegesen azonosítaniuk kell az adott ügynek a 

véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos vonatkozásait, és a munkaviszonyra 

irányadó generálklauzulát az alapjog alkotmányos tartalmára tekintettel kell 

értelmezniük.
36

 

A közéleti szereplők sajtótájékoztatóiról való tudósítások törvényi követelményeivel és 

a hozzájuk kötődő felelősségi kérdésekkel kapcsolatos alkotmánybírósági döntés 

értelmében az Alkotmánybíróság feladata az, hogy az Alaptörvény védelmének legfőbb 

szerveként őrködjön a szakjogi értelmezések alkotmányossága fölött és szükség esetén 

kijelölje az értelmezés követendő irányát és az alkotmányos határait. Ebben az ügyben az 

Alkotmánybíróság megállapította, hogy a híresztelés polgári jogi fogalmának szokásos 

értelmezése nem veszi kellőképpen figyelembe a sajtó tevékenységének sajátos 

alkotmányos értékét. Ennek következtében következetesen, a korábbi határozataira építve 

határozta meg ebben a konkrét ügyben a mérlegelendő alkotmányos szempontokat. A 
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sajtószabadság tárgyában kialakult következetes alkotmánybírósági esetjogi gyakorlat 

alapján megállapítható, hogy amennyiben a személyiségi jogsértést megállapító bírósági 

ítélet nem tartotta kellő mértékben tiszteletben a sajtószabadság alkotmányos tartalmát, az 

okot ad a bírósági döntés alkotmánybírósági megsemmisítésére.
37

 

Később a magántitokhoz való jog értelmezése kapcsán mutatott rá arra az 

Alkotmánybíróság, hogy az Alaptörvény 28. cikke az állam kötelezettségévé tette az 

alapjogoknak a magánjog alanyai közötti viszonyokban történő érvényesülését a bírósági 

határozatok felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz intézményén és a rendes 

bíróságok joggyakorlatán keresztül. Ennek következtében a rendes bíróságok ítélkező 

tevékenysége ténylegesen is alkotmányos kontroll alatt áll, ezzel a bíróságoknak 

tevőlegesen védeniük kell az alapjogok érvényesülését. Továbbá az Alaptörvény 28. cikke 

azt a kötelezettséget rója a bíróságokra, hogy az elbírálandó ügyek alapjogi relevanciáját 

felismerjék, az érintett alapvető jogok tartalmát feltárják, és erre tekintettel értelmezzék és 

alkalmazzák konkrét jogvitákban a jogszabályokat.
38

 

A fenti határozatok alapján megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság a bírói döntések 

felülvizsgálatára irányuló alkotmányi panasznak az alapjogvédelemben betöltött szerepén 

és az alkotmánykonform értelmezésen keresztül értelmezi egyes alapjogok érvényesülését 

magánviszonyokban. Miután az Alaptörvény konkrétan nem rendelkezik a horizontális 

hatály kérdéséről, az Alkotmánybíróság az alkotmánykonform értelmezés határait 

feszegetve határozza meg ügyenként a releváns alkotmányjogi szempontokat, amelyeket a 

bíróságoknak mérlegelniük kell az Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezés érdekében. 

Összességében megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság számára sem kérdéses az 

alapjogok magánviszonyokban való érvényesülése. Ahogy megkülönböztethetünk 

különböző alapjogi ügyeket a magánjogi jogvitákban, úgy az Alkotmánybíróság igyekszik 

párhuzamot vonni az azonos alapjogot érintő ügyek között és ennek alapján meghatározni 

a bírósági, Alaptörvénnyel összhangban álló jogalkalmazás szempontjait, mint például 

ahogy a sajtószabadság alkotmányos tartalmának számonkérése kapcsán is tette. Míg a 

szerződéses jogviszonyok, a munkajogviszonyok esetében és a tulajdonjoghoz való joggal 

összefüggésben az Alkotmánybíróság az alapjogok generálklauzulákon keresztüli 

érvényesülését mondta ki, addig a véleménynyilvánítással és a sajtószabadsággal 

kapcsolatban az alapjogok közötti mérlegelésen alapuló szempontrendszert határozta meg 

az Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezésként. A magántitokhoz való jog értelmezése 

során pedig az Alkotmánybíróság már az alkalmazandó jogszabályok értelmezése és 

alkalmazása során szükséges szempontokat ismerteti. Eddig az Alkotmánybíróság egyetlen 

kivételt állított fel, a diszkrimináció tilalmát, amelynek esetében közvetlen horizontális 

hatályról beszélhetünk. 

Az Alkotmánybíróság ügyenként határozza meg az alkotmányos értelmezés irányait és 

határait, amelynek során rendeltetésének megfelelően közelebb hozza az absztrakt 

alkotmányjogi normákat a rendes bíróságokhoz. Azonban a horizontális hatály és az 
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alkotmánykonform értelmezés tartalmát lassan kibontó alkotmánybírósági gyakorlat 

nehézkessé teszi a bíróságok számára az Alaptörvénnyel összhangban történő 

jogalkalmazás elsajátítását. 

 

Összegzés 

 

Az nem lehet vitás, hogy a magánszemélyek közötti jogviszonyokban is érvényesülniük 

kell az alapjogoknak, továbbá az sem, hogy az alapjogok puszta deklarációja nem 

elegendő. Az alapjogok érvényesíthetőségére hatékony eszközöket is kell biztosítani az 

egyének számára. Mivel a bírói jogérvényesítés jelenti az alapjogvédelem 

intézményrendszerének kötelező minimumát, a rendes bíróságok szerepe alapvető és 

nélkülözhetetlen az alapjogok jogi úton történő kikényszerítésében. 

A magyar jogirodalmi álláspontok és az alkotmánybírósági joggyakorlat alapján a 

horizontális hatály tartalmának meghatározásakor fontosnak tartom figyelembe venni az 

alapjogok különböző funkcióit és az alkotmányos értékek sokszínűségét. Ez az 

Alaptörvényre tekintettel úgy határozható meg, hogy a magánjogi viszonyokban az 

alkalmazandó jogszabályok értelmezésekor és alkalmazásakor figyelembe kell venni az 

Alaptörvény rendelkezéseit, és az, hogy milyen intenzíven kell tekintetbe venni az 

Alaptörvényben deklarált követelményeket és alapjogokat, a jogviszony és a felmerülő 

alapjogok jellegétől függ. Szükségesnek tartom még azt is fontolóra venni, hogy az 

alapjogok magánviszonyokban való érvényesülése különösen fontos olyan 

jogviszonyokban, amelyekben a felek nem egyenrangúak. 

Az alapjogok értelmezése és alkalmazása a magánjogi viták elbírálásánál ugyanakkor 

teljesen más szerepfelfogást követel meg a bíróságoktól, ugyanis magánjogi jogviták 

eldöntése során alkalmazandó jogszabályok mellett az Alaptörvényre is tekintettel kell 

lenniük a bíráknak. Ehhez pedig az szükséges, hogy a rendes bíróságok végre elfogadják 

nélkülözhetetlen szerepüket az alapjogok jogi úton történő kikényszerítésében, és hogy az 

alapjogokat tiszteletben tartó szerepfelfogás és alapjogvédelmi felelősségtudat alakuljon ki 

a rendes bíróságok körében. Az alkotmánybírósági döntések is mutatják, hogy a 

hatalommegosztás elvének megfelelően az Alkotmánybíróságnak nem léphet fel a rendes 

bíróságok szuperbíróságaként, csupán alkotmányossági követelmények érvényesülését 

segítheti elő. Ezzel szemben a bíróságoktól az alapjogok iránti nyitottabb és aktívabb 

közreműködés várható el. 
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*** 

 

THE HORIZONTAL EFFECT OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

In the XXI
st
 century it is essential that fundamental rights affect not only the relationships 

between the state and the individual, but also the relationships between individuals. The 

question is if the state is obliged to ensure the enforcement of fundamental rights among 

individuals? If so, how can it be accomplished? The question of the horizontal effect of 

fundamental rights is divisive in many democracies as the dogmatic separation of public 

and private law causes problems. In Hungary the debate on the issue of horizontal 

applicability of the constitution is fairly heated. Some authors argue that direct horizontal 

applicability is desirable to develop to gain the full protection of fundamental rights, some 

others contest in favor of the autonomy of the private law, and the impossibility of any 

kind of third-party effect of the Constitution. The purpose of my paper is to provide a 

coherent picture about the horizontal effect of fundamental rights in Hungary. By this, I 

intend to focus on the standpoints of the Hungarian legal literature and the practice of the 

Hungarian Constitutional Court. 

 

 

 


