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TÓTH JÚLIA 

Az Európai Unió jogrendszere 
„Aki kinyújtja a kezét, annak adni kell.” 

Talmud 

Bevezetés 
A közelmúltban nagyon fontos történelmi pillanatnak lehettünk részesei. 2004. ok-
tóber 29-én Rómában aláírták az Európai Unió Alkotmányos Szerződését. A ratifiká-
lások azonban megrekedtek, néhány alapító ország (pl.:Franciaország) állampolgárai 
nem adták áldásukat egy föderális Európai Uniót létrehozó – igen liberális –
alkotmányhoz. A hatalmas nemzetközi port kavaró szavazati eredmények okait ku-
tatni igen hosszadalmas, több éves folyamat lesz. Többek véleménye azonban az, 
hogy az egyre erősödő nacionalizmus mellett az lehet az oka ennek az erős ellenál-
lásnak, hogy az uniós állampolgárok szociális jogaikat nem érzik igazán védettnek. 
Ez fakadhat abból, hogy az Alkotmányos Szerződés második felének az alapját az 
Európai Unió Alapvető Jogok Chartája képezi, melyet a legtöbb kritika azért ért, 
mert a szociális jogok tárgyalását nem találták kielégítőnek. 

Úgy gondolom, érdemes megvizsgálni a szociális jog kérdéskörét, hiszen az éle-
tünk minden területét behálózza ez a jogterület, és sok probléma megértéséhez nagy 
segítséget nyújthat néhány alapismeret. 

Az alapjogok rendszere 
Úgy vélem, mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a rendszertanilag a szociális jog 
hol helyezkedik el. E jogterület az alapjogi rendszerbe tartozik, melyet leggyakrab-
ban kialakulásukat alapul véve rendszerezünk. Eszerint: 

Az első generációs jogokhoz a klasszikus alapjogok tartoznak. Ezek elsősorban 
az államhatalom korlátozását jelentő jogok, valamint a politikai jogok és szabadság-
jogok. 

− A második generációs jogok a gazdasági, szociális, kulturális jogok. 
− A harmadik generációs jogokat a betegjogok, a fogyatékos jogai stb. alkotják. 
 

A fenti idézet „származási helye” is mutatja a segítségnyújtás igénye és – jó ér-
telemben vett – parancsa nem új keletű. Amióta az emberiség társadalommá szerve-
ződött vannak gyengébbek, elesettebbek, egyszóval segítségre szorulók. Viszont a 
segítségnyújtást is meg kell szervezni, szabályozni kell. Ezt jelenti- nagyon leegy-
szerűsítve- a szociális jog. De nézzünk néhány kevésbé dilettáns megfogalmazást is. 

A magyar jog- és szociálpolitika-történetben először Esztergár Lajos kísérelt 
meg definíciót adni a szociális jogról. Szerinte a szociális jog a szociálpolitika téte-
les jogi alapja. Bővebben a közigazgatási jog speciális ága, amely tartalmazza mind-
azokat a szabályokat, amelyek révén a társadalmat fenyegető veszélyek megelőzhe-
tők, illetve a meglévők gyógyítása révén csökkenthetők. 

Nagy Janka Teodóra Szociális jog című munkájában, mely a Wesley János Lel-
készképző Főiskola gondozásában, 2004-ben látott napvilágot, következőképp fo-
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galmaz:” a szociális jog a szociálpolitika megvalósítását szolgáló, sajátos szabályo-
zási módszereket alkalmazó jogi normák összessége, amely legitimitása és egzaktsá-
ga révén módot ad a szociálpolitika kifejezésére és megvalósítására, elősegíti a szo-
ciálpolitika intézményesülését (normativitását), s lehetővé teszi a szociális jogok és 
kötelezettségek létrejöttét (jogi forma jelentősége). 

Wolfgang Gitter definíciója a következő. „A szociális jog – egyebek mellett – 
azon jogterületek összességeként definiálható, amelyek szociálpolitikai tartalmuk 
intezitásán keresztül rajzolódik ki, vagy azon részterülete a jognak, amelynek külö-
nös feladata meghatározott népességcsoportok deficitjének kiküszöbölése, úgymint 
anyagi biztonság, esélyegyenlőség, képességek kifejtése terén mutatkozó deficitek 
kiküszöbölése a társadalmi ellentétek kiegyenlítése érdekében.” 

A rendszertani és fogalmi kérdések után, érdemes foglalkozni a szociális jog ki-
alakulásával, történelmével. A vizsgálat szorosan összefügg az alapjogok kialakulá-
sának históriájával, így e kettőt szimultán tárgyalom. 

Az alapjogok kialakulásának történeti áttekintését az ókori görög és római iroda-
lommal, filozófiával kell kezdenem. Szophoklész Antigoné című művében foglako-
zik az igazságtalan törvény kérdésével. Arisztotelész munkáiban, valamint Cicerónál 
is találkozunk ezzel a gondolattal. Majd a középkorban Aquinói Szent Tamás foglal-
kozik a témával a Summa teologiae című művében. Valamint meg kell még említe-
nünk ebből az időszakból H. Grotius nevét. A felvilágosodás idején megjelennek a 
szerződéses elméletek, amelyek jeles képviselői Thomas Hobbes, John Locke vala-
mint Jean-Jacques Rousseau. 

A szociális joggal először mint vallási paranccsal találkozunk. A nagy vallások 
szent könyveinek mindegyike tartalmaz a szolidaritással kapcsolatos gondolatokat, 
„utasításokat”. 

Az ókori Görögországban Periklész idejében a munkanélküliséget középítkezés-
sel igyekeztek visszaszorítani. Peiszisztratosz idejéből már adatok is találhatók az 
állami szegény-segélyezésről. Az ókori Rómában a görögökéhez hasonlóan alakult a 
szegények segítése (pl.: gabonaadományok). Az új időszámítás kezdetével egy idő-
ben kezdtek megalakulni a „betegpénztári egyesületek” és az ún.”haláleseti pénztár-
egyesületek”. 

A középkorban a szegények, betegek gyámolítását a szerzetesrendek végezték. 
Különösen a bencések, a ciszterciek és a premontrei rend, valamint a céhek is fontos 
szociális szerepet töltöttek be. 

Az amerikai alkotmányozás két eredménye, a virginiai Jogok Nyilatkozata és a 
Függetlenségi Nyilatkozat is hatalmas lépést jelentett a az alapjogok konkretizálása 
felé. A legnagyobb hatást azonban a francia forradalom idején elfogadott Az emberi 
jogokról szóló deklaráció jelentette, melynek hatására az emberi jogok fokozatosan 
tételes joggá váltak. Az emberi jogok fogalmának kialakulása a XVIII. századra tehe-
tő. Születése összekapcsolódott a természetjogi gondolkodással. 

A XIX. század második felére, a magántulajdonra épülő polgári társadalomban 
óriási feszültségek keletkeztek. XIII. Leó pápa Rerum novarum (1891.) című pápai 
enciklikájában szorgalmazta az állami beavatkozást a felmerülő problémák megoldá-
sa érdekében. Eredményként létrejött a jogok második generációja, a gazdasági, 
szociális, kulturális jogok. A szociális jogok először a törvényalkotásban jelentek 
meg, majd az alkotmányokban is megfogalmazódtak. Elsőként az 1917-ben elfoga-
dott és 1920-ban hatályba lépett mexikói alkotmányt szokták említeni, valamint 
az1919-ben elfogadott weimari alkotmányt. Még egy fontos alapjogi kötődése van 
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az egyik, egészen pontosan az 1849-es Német Birodalmi Alkotmánynak, ugyanis 
ebben a deklarációban jelenik meg elsőként az alapjogok kifejezés. 

A második világháború után felerősödött a szociális alkotmányozás. Majd az 
alapjogok nemzetközivé válása volt megfigyelhető. 

Az Európa Unió szociális jogának főbb forrásai 
Elsőként a Párizsi Szerződést kell megemlítenünk. Az Európai Szén- és Acélközös-
séget (ESZAK) létrehozó Párizsi Szerződés (1951) elsődleges céljának tekintette a 
szociális problémák kezelését, melyek a szén- és acélipar szerkezetváltozásából 
eredtek. A Gazdasági és szociális rendelkezések valamint A foglalkoztatáspolitika 
címeket viselő cikkek is jelzik a szociális ügyek kiemelt szerepét. 

Az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom) megalkotó Római Szerződés 
(1957.) nem hozott lényeges változást a szociálpolitika terén. Említést érdemlő 
azonban az, hogy szigorú munkahelyi egészség- és biztonságvédelmi szabályokat 
fektetett le. 

Az Európai Tanács által kibocsátott Európai Szociális Charta (1961) a kivetkező 
igen fontos forrást. A tagállamok azt tűzték ki célul, hogy lakosságuk életszínvona-
lát emeljék és előmozdítsák a szociális jólétet, minden hátrányos megkülönböztetés 
nélkül. A dokumentum megfogalmazott bizonyos irányelveket és alapvető szociális 
jogokat, amelyeket a tagállamoknak nemzeti politikájuk kialakításakor figyelembe 
kell venniük. 

A charta dinamikus jellegű egyezmény, ami azt jelenti, hogy minden tagállam 
arra vállal kötelezettséget, hogy jogalkotásával, intézkedéseivel a kartában lefekte-
tett alapelveket figyelembevételével törekszik az életszínvonal folyamatos emelésé-
re. A tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy folyamatosan tesznek azért, hogy a 
Chartában előírtaknak megfeleljenek. A kartához való csatlakozáskor nem követel-
mény, hogy a tagállam az összes cikkelyt ratifikálj, csupán meghatározott minimum 
vállalására köteles. A későbbiekben újabb és újabb cikkek teljesítését kell vállalnia. 

Következő állomást az 1972. évi Párizsi Csúcs jelenti, amelyen megállapodás 
született arról, hogy aktív programokkal erősítik a közösség szociális dimenzióját. 
Ezután született meg az EK első Szociális Akcióprogramja 1974-ben (az európai 
„New Deal”). Az Akcióprogram nyomán számos szociális tartalmú irányelv, ajánlás 
született a következő évtizedben. 

1986-ban megszületett az Egységes Európai Akta, amely a szociálpolitikáról, 
mint a gazdasági kohézió erősítésének eszközéről szól. 

Igen fontos dokumentum az 1989-ban a Bizottság által megalkotott Munkaválla-
lók Szociális Alapjogáról szóló Charta, amelybe kifejezetten szociális tartalmú elő-
írásként fogalmazza meg a foglalkoztatás és bérezés, az élet- és munkakörülmények 
javítását, illetve a szociális védelmet. 

A Maastrichti Csúcson, 1991-ben az eddig felsorolt jogforrások által megalko-
tott közösségi szociális jogi normák bekerültek a Római Szerződésbe. A Harmadik 
Rész VIII. címébe kerültek a szociálpolitikai intézkedések (Szociálpolitika; oktatás, 
szakképzés és ifjúság). Az 1. fejezet a szociális rendelkezéseket tartalmazza (136-
145.cikkelyek), a 2. fejezet az Európai Szociális alapról (146-148.cikkelyek), a 3. 
fejezet az oktatásra és a szakképzésre vonatkozó rendelkezésekről szól. 

Az 1997. évi Amszterdami Szerződés megfogalmazta az emberi jogok feltétlen 
tiszteletét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, újra fogalmazta a kirekesztés, a 
szegénység elleni küzdelem fontosságát, kimondta a tagországok foglalkoztatáspoli-
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tikáinak, az élet- és munkafeltételek harmonizálásának követelményét, hogy csak 
néhány példát említsek. 

A luxemburgi foglalkoztatási csúcson (1997) létrehozták az Európai Foglalkoz-
tatási kezdeményezést, megfogalmazták a következő évi foglalkoztatási irányvona-
lakat. Berlinben, 1999-ben meghatározták a Strukturális Alapok reformjainak alap-
elveit 2000-2006 között. Ugyanebben az évben Kölnben a koordinált foglalkoztatási 
stratégia továbbfejlesztés, a strukturális reformok folytatása volt napirenden. 

A rövid szociális jog forrásainak áttekintés után hasznos szólni a közösségi jog 
jogelveiről, hiszen ezen elvek mentén születnek meg az Európai Unió dokumentu-
mai, mint például az egyik legfontosabb az Alkotmányos Szerződés szempontjából; 
az Alapvető Jogok Chartája, melyről a későbbiekben lesz szó. 

A közösségi jog általános jogelvei 
A jogelvekről általában 
A közösségi jog alapelveinek kialakulására a tagállamok jogrendszereinek közös 
alapelvei hatottak. A közös jogelvek alkalmasak arra, hogy csökkentsék az adott 
országok jogrendszerei között meglévő különbséget, és elősegítsék a közösségi 
jogrend érvényesülése érdekében a legmegfelelőbb megoldást. Ezek a Bíróság által 
kidolgozott alapelvek később bekerültek az Alapszerződések révén a szerződés szö-
vegébe. A következőkben röviden ismertetem a közösségi jog alapelveit. 

A közösségi jog közvetlen alkalmazhatósága 
A közvetlen hatály azt jelenti, hogy az európai közösségi jogot a tagállamok terüle-
tén közvetlen módon kell alkalmazni, vagyis a közösségi jogot a tagállamokban a 
címzetteknek végre kell hajtani. A közösségi jog révén az egyéneknek is lehetnek 
alanyi jogai, melyek azokat saját nemzeti bíróságaik előtt érvényesíthetik. E jogok 
nemcsak a tagállamokkal szemben illetik meg a magánszemélyeket, hanem meghatá-
rozott esetekben a magánszemélyek egymás közötti vitáiban is. A közvetlen hatály 
elvének nagy szerepe van abban, hogy a közösségi jog egységes alkalmazása teljes 
körű legyen az összes tagállamban. 

A közösségi jog elsőbbsége 
A közvetlen hatály elvéhez szorosan kapcsolódik a közösségi jog elsőbbsége. A 
közösségi jog és a nemzeti jog összeütközése esetén a közösségi jogot kell alkal-
mazni. Nemzeti jogalkotó nem változtathatja meg, nem hatálytalaníthatja. A közös-
ségi jog primátusa a gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogyha egy konkrét ügyre 
vonatkozóan közösségi jogi norma létezik, akkor az elsőbbség elve alapján minden 
esetben a közösségi jogot kell alkalmazni, hiába létezik a nemzeti parlament, vagy 
önkormányzat által elfogadott jogszabály. 

A szolidaritás elve 
Ez az elv azt jelenti, hogy a közösség tagállamai az Alapszerződésekben kötelezett-
séget vállaltak arra, hogy nemcsak jogaikat teljesítik, hanem egymás irányában 
érvényesülő kötelezettségeiknek is maradéktalanul eleget tesznek. E nélkül a Közös-
ség belső kohéziója nem lenne biztosítható. 

A szubszidiaritás elve 
A szubszidiaritás elve az EK szerződés 3.b cikke alábbi rendelkezésén alapul: „a 
kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével a Közösség a szubszidiaritás 
elvének figyelembevételével csak akkor jár el, ha a javasolt intézkedés célkitűzéseit 
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– azok terjedelme és hatása miatt – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósí-
tani, és ezért, a kívánt eredményt a közösség aktusa hozhatja létre”. Ez a gondolat 
jelenik meg az Európai Unióról szóló Szerződésben is, mely deklarálja azt az elvá-
rást, hogy „a döntéseket a polgárokhoz a lehető legközelebbi szinten hozzák.” 

Az egyenlőség 
Az egyenlőség elve a Római Szerződés különböző cikkeiben jelenik meg: 
– a 7. cikk alapján tilos bármely állampolgárságon alapuló diszkrimináció a Szer-

ződés alkalmazási körében, 
– a 119. cikk kimondja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, tekintet nélkül a 

dolgozó nemére, 
– a 40. cikk (3) bekezdése tilalmazza az eljárások és a fogyasztók közötti különb-

ségtételt a mezőgazdaság tekintetében, 
– a 117-118. cikk tilalmazza a különbségtételt a szakképzés, a javuló életszínvo-

nal, a társadalombiztosítás, a szervezkedési és a kollektív alku tekintetében. 
Az egyenlőség elve a Bíróság jogértelmezése szerint sokkal több a felsorolt sza-

bályok konkrét tartalmánál. 
Az egyenlőség elve alapján biztosítható a közösség minden állampolgárának, 

hogy azonos feltételekkel juthasson hozzá a közösségi javakhoz, akár szolgáltatás-
ról, akár termékekről legyen szó. 

Az egyenlőség elvén alapulva nem lehet más tagállamok polgárát rosszabbul ke-
zelni, mint a saját állampolgárokat. 

A diszkrimináció tilalma 
Diszkrimináció alatt a közösségi jogban a semleges differenciálással szembeni nega-
tív előjelű eltérő bánásmódot értjük. 

Diszkriminációról akkor van szó, ha hasonló vagy összehasonlítható tényálláso-
kat eltérően, vagy különböző tényállásokat azonosan kezelnek. Hacsak ez objektív 
okokkal nem igazolható. Ha azonban eltérő tényállásokat kezelnek eltérően, az nem 
minősül diszkriminációnak. 

Ha a megkülönböztetés egy látszólag semleges ismérv alkalmazásán nyugszik, 
azonban ez hatását tekintve olyan, mintha az állampolgárság kritériumára épülne a 
differenciálás, akkor közvetett diszkriminációról van szó. 

A közösségi jog is elismeri a megkülönböztetés jogosságát bizonyos esetekben, 
illetve a „pozitív diszkriminációt”, amennyiben az érintettek helyzetének különböző-
sége erre alapot ad. 

A verseny torzításának tilalma 
A verseny torzításának tilalmát a Római Szerződés 30. cikke alapozza meg, mely 
tilalmaz minden olyan intézkedést, mely a tagállamok között a behozatal mennyiség-
szerű korlátozását eredményezi, illetve azzal azonos hatást kelt. Az EKSZ. 3. cikké-
nek g) pontja azt is kimondja: „a Szerződésben megfogalmazott célok megvalósítá-
sához egy olyan rendszer működtetésére is szükség van, amely biztosítja a közös 
piacon a verseny torzulásmentes érvényesülését”. 

A versenyszabályok egy része a vállalatok tevékenységét szabályozza, más része 
pedig az államokra nézve tartalmaz rendelkezéseket. 
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Az állami támogatás tilalma 
Szorosan kapcsolódik a verseny torzításának tilalmához az állami támogatások ti-
lalma. Az állami támogatások is alkalmasak arra, hogy közvetlen beavatkozással a 
piac szereplőinek a piacon elfoglalt helyzetüket befolyásolják. 

Összeegyeztethetetlenek a közös piaccal azok az állami támogatások, amelyek 
meghatározott vállalatokat vagy egyes termelési tevékenységet előnyben részesíte-
nek, s ezzel a versenyt eltorzítják, vagy annak torzításával fenyegetnek, amennyiben 
a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolják. 

Hallgattassék meg a másik fél is 
Az alapelv lényege röviden, hogy véleményt nyilváníthat az, akinek érdekeire a 
döntés felismerhető módon hatást gyakorol. Már a római jogban alkalmazott alapelv. 

Hatékony jogi felülvizsgálat 
Ezt az alapelvet legegyszerűbben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy mindenkinek joga 
van a jogorvoslatra. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden sze-
mélynek joga legyen a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt tényleges jogorvoslatra 
az állam olyan intézkedéseivel szemben, amelyet közösségi jogot sértőnek tart. 

Equity 
Az equity röviden megfogalmazva az igazságosság, méltányosság követelménye. Az 
angol ítélkezésben joghézag esetén alkalmazták az igazság helyreállítására. A közös-
ségi jogban elsősorban a Bíróság ítélkezésében megvalósuló alapelv. 

A jóhiszeműség 
A jóhiszeműség elve értelmében azok részesülhetnek jogvédelemben, akik jóhisze-
műen járnak el. A Bíróság a magánszemélyeket illetően arra a következtetésre jutott, 
hogy a közösségi jog nem védi azok érdekeit, akik jóhiszemű eljárásukkal azt nem 
érdemlik meg. A Bíróság ugyanakkor azt is megállapította, hogy az EK szerveinek 
jóhiszeműen kell eljárniuk, nem cselekedhetnek önkényesen, minden aktusuknak 
megfelelő jogi alappal kell rendelkeznie. 

A jogbiztonság 
A jogbiztonság elve sok elemet tartalmazó alapelv. A jogbiztonság elve alapján tilos 
a visszaható hatály, a szerzett jogok és a legitim elvárások sérelme. 

Az arányosság elve 
Az alapelv lényege, hogy az egyén szabadsága csak a közérdek védelméhez szüksé-
ges mértékben korlátozható. Ez azt jelenti, hogy az EK szervei a tagállamok polgára-
ira csak közérdekből és csupán olyan mértékben róhatnak kötelezettséget, korláto-
zást vagy büntetést, amit az elérni kívánt cél indokol. A Közösség ténykedése nem 
lehet aránytalan a szándékolt célhoz viszonyítva. 

Az alapvető szabadságjogok 
Az Európai Közösség szerződésének 3c. cikkében négy alapszabadság megvalósítá-
sát tűzte ki célul, melyek alapvető fontosságúak a közös piac szempontjából. Nélkü-
lük nem valósítható meg a nemzeti határok nélkül működő európai piac. Számos 
bírósági jogeset támasztja alá fontosságukat. A négy alapszabadságnak alapjog jel-
lege van. Ezek: 
– az áruk szabad mozgása; 
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– a személyek szabad mozgása; 
– a szolgáltatások szabad mozgása; 
– a tőke szabad mozgása. 

A nemzeti elbánás elve 
A nemzeti elbánás elve tiltja mind a közvetlen, mind a közvetett megkülönböztetést, 
azaz minden olyan nemzeti intézkedést, amely esetleg megkülönböztetéshez vezet-
het. A nemzeti elbánás elve alól kivételek tehetők. Az ezen kivételek alapján szüle-
tett nemzeti intézkedéseknek azonban meg kell felelniük a jogbiztonság követelmé-
nyeinek, azaz kellően pontosnak kell lenniük. Nem felel meg a jog biztonság köve-
telményének, ha egy tagállam jogrendszere általános fogalmakat használ. A 
közrendre és közbiztonságra csak akkor lehet hivatkozni, ha a társadalmat fenyegető 
valódi és kellően komoly veszély áll fenn. 

A kölcsönös elismerés elve 
A kölcsönös elismerés elve a Szerződésben kifejezetten nem szerepel, az a Római 
Szerződésnek az áruk importja korlátait eltörlő 28. cikkén alapul. 

A kölcsönös elismerés elve csak abban az esetben érvényesül, ha az adott terüle-
ten még nem fogadtak el nemzeti szabályozást „felülíró” közösségi szabályt. Ez 
utóbbi esetben ez a közösségi szabály az irányadó. A fent bemutatásra került elvek 
az EU egyik legfontosabb dokumentumában, az Alapjogi Chartában is helyet kaptak. 
A következőkben e deklarációt igyekszem bemutatni. 

Az Alapjogi Charta születése 
Az alapvető jogok katalógusát tartalmazó uniós dokumentum kidolgozása nem új 
keletű gondolat. Mégis 2000 decemberéig nem született olyan kötelező erejű egyez-
mény, szerződés vagy jogszabály, amely az alapvető jogokat összefoglalná, rögzíte-
né. Az Európai Tanács nizzai ülésén azonban a 15 tagállam állam- és kormányfőinek 
egyetértésével, az EU intézményei, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a 
Tanács ünnepélyesen kihirdették az Európai Unió Alapvető Jogok Chartáját. A 
Charta két folyamat kölcsönhatásának gyümölcse. Egyfajta válasz azokra a kritikák-
ra, amelyek a polgárközpontú Európai Unió alapvető jogokat érintő tevékenységét 
illetve annak hiányát érték, illetve az integrációban elért szint és a keleti bővítéssel 
járó problémák megoldásának igénye adja. 

Az emberi jogok védelme az Alapjogi Charta előtt 
Elsőként a Római Szerződést kell megemlítenünk. A szerződés eredetileg is tiltotta 
az állampolgárságon alapuló diszkriminációt, valamint a férfiak és a nők közötti 
egyenlő bérezést követelte meg. Azonban az alapvető jogokra általában vonatkozó 
rendelkezéseket nem tartalmazott. 

A Maastrichti Szerződés (1992.) elfogadásáig az Európai Közösségben csak nem 
kötelező erejű dokumentumokban pl.: deklarációkban, nyilatkozatokban és Európai 
Bíróság joggyakorlatában jelentek meg az emberi jogok. Néhány ezek közül: a Ta-
nács, a Bizottság és a Parlament 1997-es Közös Nyilatkozata, amelyben az Európai 
Közösség intézményei kijelentették, hogy az alapvető jogok kiemelt jelentőségűek; 
az Európai Parlament 1989. április 12.-én elfogadta az Alapvető jogokról és szabad-
ságokról szóló Nyilatkozatát, amely huszonnyolc cikkben foglalja össze a polgári 
szabadságjogokat, szociális, kulturális, valamint eljárásjogokat. Fontos megjegyez-
nünk azt, hogy egyik joganyag sem kikényszeríthető. Az igazi áttörést a Maastrichti 



Tóth Júlia 

 76 

Szerződés F.1 cikke (új 6. cikk) hozta meg, amelyet az Amszterdami Szerződés 
(1997.) módosításai igyekeztek tökéletesíteni. Az új 6. cikk legitimálta a Bíróság 
által az Európai Unió alapelveiként védett alapvető jogokat és a tagállamok alkot-
mányait, mint hivatkozási alapot. 

Az Amszterdami Szerződéssel módosított Maastrichti Szerződés további négy 
cikke tartalmazza az emberi jogok, illetve a demokrácia védelmére vonatkozó be-
kezdéseket. Ezek a következők. Az új 7. cikk felhatalmazást adott az Unió intézmé-
nyeinek, hogy szankciót alkalmazzanak azon tagállamokkal szemben, amelyek a 6. 
cikkbe foglalt alapelveket súlyosan és tartósan megsértik. A 11. cikkben a közös 
kül- és biztonságpolitika céljai között szerepel a demokrácia és az emberi jogok 
erősítése. A Maastrichti Szerződés módosított 46. cikke az Európai Bíróság hatás-
körét kiterjeszti az emberi jogok tiszteletben tartásának elvére is, de kizárólag a 
közösségi intézmények akciói vonatkozásában. Tehát az Európai Bírósághoz lehet 
fordulni, ha egy közösségi intézmény eljárása, vagy döntése sérti az alapvető jogo-
kat. A 49. cikk a csatlakozni szándékozó államokkal szemben támasztott feltételként 
iktatta be az alapvető jogok betartását. 

Az Alapjogi Charta születésének kronológiája 
Az 1999. június 3-4-ig tartott Európai Tanács határozatot hozott az Európai Unióbeli 
alapvető jogokról szóló charta megalkotásáról. A kölni csúcson deklarálták: az alap-
vető jogokat egyetlen egyezményben kell rögzíteni annak érdekében, hogy az alap-
vető jogok megfoghatóbbá váljanak az európai polgárok számára. A határozat ki-
mondja, hogy az alapvető jogok védelme az EU alapító elve és legitimációjának 
elengedhetetlen feltétele. Az Európai Közösség Bírósága meghatározta és megerősí-
tette az alapvető jogok tiszteletben tartásának kötelezettségét az Unió részéről. 

Döntés született a Charta elemeiről, kidolgozásának és elfogadásának menet-
rendjéről és feltételeiről. E szerint a Chartát az Európai Tanácsnak az Emberi Jogok 
és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezményében garantált és a tagállam-
ok alkotmányos tradícióiból eredő alapvető jogokra és szabadságokra, valamint 
eljárási jogokra kellett alapozni. Ugyanakkor csak az Európai Unió állampolgárait 
megillető alapvető jogokat, valamint az Európai Szociális Chartában és a Munkavál-
lalók Alapvető Szociális Jogairól szóló Közösségi Chartában deklarált gazdasági és 
szociális jogokat is tartalmaznia kellett. Tehát a Charta célja, a már létező jogforrás-
ok deklarálta jogok összegyűjtése, és ezáltal e jogok hangsúlyosabbá tétele. 

A kölni tanácskozáson előírták, hogy lehetőséget kell biztosítani a Gazdasági és 
Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága szakértőinek, hogy véleményüket 
kifejthessék. 

A következő lépést a finn elnökség alatt az Európai Tanács 1999. október 15-16-
án tartott tamperei tanácskozás jelentette. 

Döntöttek a Chartát kidolgozó testület pontos összetételéről. Ennek alapján a 
Chartát a 15 tagállam állam-és kormányfői egy-egy, az Európai Bizottság egy, az 
Európai Parlament 16 és a nemzeti parlamentek 30 képviselőjéből álló testület dol-
gozta ki. Megfigyelőként a munkában részt vett az Európai Bíróság és az Európa 
Tanács két-két küldötte, valamint szakértők is. 

1999. december 17-én megalakult a magát Konventnek nevező (Convention) tes-
tület, amelynek elnöke Roman Herzog lett A Konvent megválasztotta a Praesidium 
elnevezésű elnökséget, amely a Charta szövegezésével járó feladatokat látta el. A 
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elnökség munkájában arra törekedett, hogy a polgárok számára könnyen érthető és 
befogadható szöveget alkossanak. 

2000. nyarára elkészült a Charta első szöveg-tervezete. Így az állam-és kor-
mányfők a feirai csúcson első olvasatban már megvitatathatták az anyagot. 

A Konvent 2000. október 2-án konszenzussal elfogadta a Charta tervezetét, be-
fejezve ezzel munkáját. A biarritzi csúcson előterjesztett szövegtervezetet a résztve-
vők kielégítőnek találták. 

Az Európai Tanács a nizzai ülésen üdvözölte az Európai Parlament, a Bizottság 
és a Tanács által kihirdetett EU Alapvető Jogok Chartáját, valamint megállapították, 
hogy a Charta jogi státuszáról később döntenek. Az állam- és kormányfők a Nizzai 
Szerződéshez fűzött nyilatkozatban egyértelművé tették, hogy a dokumentum a 
következő, 2004-es kormányközi konferencián kerül újra napirendre. 

1999 januárjában a német elnökséget megnyitó beszédében Joschka Fischer kül-
ügyminiszter vettette fel az Európai Alkotmány kérdését, amelynek „kiindulópontja-
ként” az EU Alapvető Jogok Chartáját nevezte meg. Ma, a Rómában 2004. október 
29-én aláírt Alkotmányos Szerződés második részét képezi az EU Alapjogi Charta. 

Az Alapjogi Charta tartalma 
Az Alapjogi Charta az Unió történetében először tartalmazza teljeskörűen az összes 
polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat. 

A Charta Preambulumból és hét fejezetből áll: Méltóság, Szabadságjogok, 
Egyenlőség, Szolidaritás, Állampolgári jogok, Igazságszolgáltatás, Általános ren-
delkezések. Összesen 53 cikket tartalmaz. 

A deklarációhoz felhasznált jogforrások száma jóval túlhaladta a Kölnben meg-
határozottakat. Az Európai Unió alapszerződéseire és másodlagos joganyagára, 
Egyezményre és annak Jegyzőkönyveire, a tagállamok alkotmányos tradícióira, az 
Európai Bíróság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróság joggyakorlatára, az 
Európai Szociális Chartában és a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól szóló 
Közösségi Chartában foglaltakra, illetve különböző nemzetközi szerződésekre és 
egyezményekre, úgymint az Európa Tanács Emberi jogi és biogyógyászati, valamint 
a személyes adatokról szóló Egyezményei, a Nemzetközi Büntető Bíróság döntései, 
az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezménye, a Korrupció ellenes 
küzdelmeiről szóló Egyezmény és a Polgári és Politikai Szerződés támaszkodik. 

A dokumentum preambuluma igen szűkszavú. Leszögezi, hogy a Charta célja az 
alapvető jogok fokozottabb védelme. Majd megerősíti azokat a dokumentumokat, 
amelyeken az okmány alapul. 

Az Alapvető Jogok Chartájának első fejezete, a MÉLTÓSÁG 
Ez a fejezet az abszolút jogokat tartalmazza, tehát azokat, melyeket az állam semmi-
lyen körülmények között nem korlátozhat. Ezek közé tartozik a az emberi méltóság-
hoz való jog, az élethez való jog. Tartalmazza a kínzás, az embertelen bánásmód és 
büntetés, rabszolgaság, kényszermunka tilalmát. 

Nagy újdonsága a dokumentumnak, hogy belekerült a személyi sérthetetlenség-
hez való jog (klónozás tilalma, testrészek kereskedelmének tilalma). 

II. Fejezet: SZABADSÁGJOGOK 
A fejezet a polgári és politikai jogokat kísérli meg összegyűjteni. A személyes sza-
badsághoz, magán- és családi élet tiszteletben tartásához, személyes adatok védel-
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méhez, lelkiismereti szabadsághoz, oktatáshoz, művészi és tudományos szabadság-
hoz való jogokat tartalmazza többek között a fejezet. 

III. Fejezet: EGYENLŐSÉG 
E fejezet a diszkrimináció általános tilalmát mondja ki. Érdekessége, hogy külön 
kiemeli a férfiak és nők közötti megkülönböztetés tilalmát, és pozitív oldalról köze-
líti meg azt. Emellett az egyenlőség fenntartása érdekében megengedett a hátrányos 
helyzetű fél számára az előnyök biztosítása is. A fejezet még kiterjed az idősek és a 
gyermekek jogaira, a kulturális, vallási és nyelvi sokféleség, a fogyatékosok társa-
dalmi beilleszkedéséhez való jogának elismerésére és a törvény előtti egyenlőség 
tiszteletére. 

IV. Fejezet: SZOLIDARITÁS 
A fejezete a gazdasági és szociális jogokat deklarálja. Minden fejezethez sok módo-
sító javaslat érkezett, de ehhez a legtöbb, hiszen e jogok kérdése igen kényes téma 
minden ország számára. A Charta kihirdetése után rengeteg kritika érte a dokumen-
tum ezen részét, mivel egy sor fontos jog szövegbe foglalása kimaradt. Ilyen például 
a munkához való jog deklarálása. Megtalálhatók azonban például munkavállalók 
tájékoztatásához és konzultációhoz, kollektív tárgyaláshoz, munkaközvetítéshez való 
jogok, valamint a gyermekmunka tilalma, fiatalok munkavédelme. 

V. Fejezet: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK 
Itt főként azok a politikai jogok szerepelnek, melyek kizárólag csak az EU állampol-
gárait illetik meg. A jogok egy másik csoportja az EU valamely tagállamában letele-
pedett, illetve ott irodával rendelkező természetes vagy jogi személyeket is megilletik. 

VI. Fejezet: IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 
E fejezet alatt csupán csak négy cikkely szerepel, melyek a büntetőjogi alapelvek 
közé sorolhatóak. Például az ártatlanság vélelme, arányosság elve, kétszeres értéke-
lés tilalma. 

VII. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Az utolsó fejezet a Charta hatályát (51. cikk), a garantált jogok köréről (52.cikk), a 
jogok védelmének szintjét (53. cikk) és a jogokkal való visszaélés tilalmát (54. cikk) 
rögzítik. E néhány cikk határozza meg a dokumentum kereteit. 

Munkám elején előre jeleztem, hogy nem célom „megfejteni” annak okát, hogy 
miért aratott ekkora sikertelenséget az Alkotmányos Szerződés, csupán vázlatát 
próbáltam adni annak a problémakörnek, melyet az elemzők a bukás okának nevez-
tek meg. Befejezésül Szigeti Péter: Előre az Európai Unió IV., szociális pillére felé 
című cikkéből szeretnék pár gondolatot idézni, melyek igazolják fenti állításomat, 
illetve érdemes néhány felvetett kérdésen elgondolkodni a jövőre nézve, bár nem 
biztos, hogy az erős pragmatizmus a legjobb megoldás, a célhoz vezető út... 

„A Konvent alkotmánytervezetéhez való viszonyunkat kétfelől is érdemes át-
gondolnunk. Egy maximális és egy minimális stratégia szempontjából. 

Alapvonásaiban nem a munkatársadalom és nem a népek Európáját, hanem a tő-
ke, a politikai osztályok, az eurokrácia elgondolásait tükrözi. Mégis: figyelembe 
véve a globális kapitalizmus erőviszonyait, azt, hogy objektíve nincs forradalmi 
helyzet, érdemes felvetni: van-e pozitívuma az európai egység – alkotmányozáson, 
még ha neoliberális szellemiségű alkotmányozáson keresztül is – erősítésének? 
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Milyen tendenciáit lehet erősíteni a tervezetnek – egy igen kevéssé aktuális maximá-
lis stratégia, a radikális elutasítás álláspontjának minimális alternatívájaként? 

Azt gondolom, hogy ha a belátható közeljövő a „kapitalizmus kapitalizmus el-
len” versenyét mint világgazdasági régiók (Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás – Európai Unió – Délkelet-Ázsia) versenyét állítja előtérbe, akkor 
érdemes arra törekedni, hogy az EU ne maradjon egy USA-hegemóniájú, egypólusú 
világrend alárendelt tagja, hanem lehetőleg békés eszközökkel emancipálja önmagát. 

A továbbiakban a szociális kérdésben és a szociális jogokban rejlő előrelépési 
lehetőségre szeretnék javaslatot tenni. A szociális kérdés – noha a közbeszédben 
gyakran keveredik vele – nem azonos a szociális jogok kérdésével. A jog csak egy 
vetülete, konfliktusfeloldó és -szabályozó technikája a nála lényegesen szélesebb és 
összetettebb szociális kérdésnek. Utóbbinak a kapitalizmusban gazdasági (például 
munkaerőpiaci helyzet, munkabérszínvonal, munkanélküliség), történelmi (fejlett, 
fejletlen ország stb.), politikai (például munka–tőke közötti erőviszonyok, kormány-
zati irányvonal, érdekegyeztetés stb.) szociálpolitikai (az egészségügy és a társada-
lombiztosítás milyensége, az aktív és passzív népesség aránya stb.), de még kulturá-
lis összetevői is vannak. (Ezek konkrét elemzésére egy maximális stratégia alkal-
massága estén nyílna lehetőség, és válna ez egyben szükségessé). 

A szociális jogok nem tartoznak sem az EU I. pillérébe, a három gazdasági kö-
zösségébe, sem a II., közös kül- és biztonságpolitikai pillérébe, sem a III., bel- és 
igazságügyi együttműködést tartalmazó pillérébe. Jogilag sem a közösségi jog el-
sőbbségi körébe tartozó dokumentumok foglalkoztak vele, mert nem Rendelet és 
még csak nem is kötelezően harmonizálandó Irányelv (direktíva) tartalmazta a szo-
ciális jogokat, hanem csupán jogi ajánlások. Tehát nem kötelező joganyagok, igaz, 
figyelembe vehetőek, vagy akár a nemzeti hatóságok által belső jogalkotással átve-
hetőek, harmonizálhatóaknak tekinthetők. Az alkotmánytervezetig ez volt a jogi 
helyzet, s ez a státusa jelenleg is az EU két legfontosabb szociális jogokkal foglalko-
zó dokumentumának, nevezetesen: a munkavállalók alapvető jogait tartalmazó 1989-
es és az Európa Tanács eredetileg 1961-es Európai Szociális Chartájának. Most 
némiképp fordult a kocka: 

Az alkotmánytervezet elfogadásával jogilag kötelező lesz az unió Alapjogi Char-
tája (ami az alkotmánytervezet II. része), azaz bekerült a kötelező joganyag körébe a 
Nizzai Szerződés rendszertanában a szabadságjogok közé, s ez előrelépés. (Szemben 
a liberális felfogással, nem tesz különbséget ugyanis az első és második generációs 
jogok, negatív és pozitív jogok között.) 

Csakhogy: az a problémánk vele, hogy kevés jog van benne, kevés garanciával, 
s túl tömören. Röviden: tartalmilag szegényesebb védelmet ad, mint a két előbb 
megnevezett dokumentum. Ezeket az unió Alapjogi Chartájának preambuluma – s ez 
jó hír – meg is erősítette, de amelyek ettől még ma sem kötelezőek, csak ajánlási 
rangúak maradnak. (A luxemburgi Bíróság esetjoga azonban alkalmazhatja ezeket.) 

Tehát az Alkotmány elfogadása esetén az unió másfél lépést tenne előre, hogy 
aztán rögtön vissza is vegyen belőle, amikor a kötelező joganyagot, a főleg az al-
kotmánytervezet III., Egyenlőség és IV., Szolidaritás címe alá tartozó jogainkat sová-
nyan határozza meg. Azaz a csekély, mindössze védelmi minimumokat adó uniós 
jogokat – minden tételes jogi rendelkezés esetében – a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat által megállapított szabályokkal összhangban kell alkalmazni. Például: a 
munkavállalói jogokat (II–27. cikk), a gyermekmunka tilalmát (II–32. cikk), szociális 
biztonsághoz való jogunkat, a fiatalok (II–34. cikk), az idősek jogait (II–25. cikk) is 
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ez a szabályozás jellemzi. Következésképp: tartalmilag nincs előrelépés. A III. és a 
IV. cím körében kezelt jogok deklaratívak, ellátási szintekkel és jogvédelmi garanci-
ákkal kevéssé foglalkoznak, s ennyiben szegényesebbek is, mint a korábbi, két aján-
lási rangú dokumentum. 

Árulkodó, hogy a fiatal munkavállalókat uniós szinten és kötelező erővel kell 
védeni a gazdasági kizsákmányolással szemben (II–32. cikk). Ez progresszív tilalom, 
de látható: nem a munkáé általában, csak a gyermekmunka kizsákmányolása tilos az 
Unióban. Igaz, ha a munka kizsákmányolása lenne tiltott, be kellene csukni a kapita-
lista üzemet, s ez már nem a minimális stratégia körébe tartozó követelmény. De a 
jelenlegi unió jellegét jól szemlélteti ez az ellentmondás: ami a különös gyermek-
munkánál tilos, az nem tiltott, tehát megengedett a nem gyermeki, felnőtti munkával 
kapcsolatban. 

További jellemző negatívum a II. 15. cikk is: a foglalkoztatás megválasztásának 
szabadságával, ami szabadságjog, hogy ne a munkához való szociális jogként fog-
lalkozzanak vele. 

Előrelépés van a férfiak és nők közötti egyenlőségben (II. 23. cikk), amelyet: 
“minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás területén is 
biztosítani kell”, s ahol az egyenlőség nem zárja ki a szükséges pozitív diszkriminá-
ciót. (Az ATTAC Franciaország támasztotta 21 követelményéből ezt az egyetlent, 
egészében elfogadták.) 

A laza koordinációjú szociálpolitikát tovább kell vinni, s a minimumszintek eme-
lésével közelíteni kell az egyes országok eltérő helyzetét. Közelíteni kell az egész-
ségügyi és szociális ellátások rendjét, egy érdemi, de rugalmas koordinációval, 
melynek reális célja lehet: a két korábbi, ajánlási státusú charta védettségi színvo-
nalának elérése, kötelezővé tétele. 

Röviden, javaslatunk: előre az EU IV. szociális pillére felé!” 
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