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Az alkotmányos identitás és nemzeti 
szuverenitás gyakorlati kérdései 

az Európai Unióban

Bevezetés

A jelen tanulmányban az alkotmányos identitás és a nemzeti szuverenitás 
kérdéskörét fogom megvizsgálni, illetve azt, hogy ezek vonatkozásában mi-
lyen tagállami válaszmegoldások lehetségesek, legvégül pedig azt, hogy milyen 
alkotmányjogi kitörési pont adódhat hazánk számára alkotmányos identi-
tásunk megvédésére. A témakör áttekintéséhez érdemes tisztázni a nemzeti 
szuverenitás és az európai integráció fogalmát is, valamint megvizsgálni az 
EU-s intézmények hatásköri korlátját is az alapszerződésekben.

Ezzel kapcsolatban teljes képet úgy adhatunk, ha röviden megnézzük az 
alkotmányos identitás koncepcióját megalapozó tagállami alkotmánybírósági 
döntéseket is az elmúlt másfél évtizedből, különös tekintettel a francia, a né-
met, a cseh és a lengyel alkotmányőr testületek ezzel kapcsolatos határozata-
ira. A luxemburgi Európai Bíróság előtt elveszített kvótaper főbb tanulságait 
követően a magyar Alkotmánybíróság egy innovatív megközelítési lehetőségét 
is röviden bemutatjuk.

A tanulmány a nemzeti szuverenitás és önazonosság kérdéséhez kezdettől 
alkotmányjogi-államjogi szenzibilitással igyekszik közelíteni, s a szerző a dol-
gozat inkább heterarchikus szándékú felépítése során igyekszik rámutatni az 
egyes részkérdések közötti kapcsolatokra és összefüggésekre.

1. Nemzeti szuverenitás és európai integráció

A szuverenitás politikai gyűjtőfogalom, amely egy adott nemzet, ország vagy 
szervezet saját kormányzását írja le,amelyben a nemzet, ország vagy szervezet 
a szuverenitás alanyát jelöli. A szuverenitás egy – például az állam minden 
fontos megnyilvánulását – tartalmazó jogrend. A szuverenitásra vonatkozóan 
több elmélet is létezik – az állam- és társadalomtudományokra amúgy sem 
jellemző, hogy paradigmát tudna teremteni –, ezzel együtt a szuverenitásnak 
van egy többé-kevésbé általánosan elfogadott értelmezése, amely az előbbi 
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fogalom-meghatározás útján is tisztázható. A szuverenitás mindkét oldalát 
érdemes most közelebbről megvizsgálni. Ezek közül az egyik a belső szuve-
renitás, amely az állami döntéshozó mechanizmusban a legfőbb hatalmat, a 
hatalom végső letéteményesét, illetve az általa hozott szabályokat (alkotmányt 
és törvényeket) jelenti az állam területén élő népességre nézve.

A szuverenitás másik oldala a külső szuverenitás, amely állami szuvere-
nitásként is nevezhető. Ez azt jelenti, hogy az adott állam saját államisággal, 
függetlenséggel rendelkezik, és saját döntéseit alapvetően külső kényszerítő 
kontroll nélkül hozza. Az erre vonatkozó szabályok a nemzetközi jog részét 
képezik.

Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést, 
vagy beolvasztást jelent, ami természetesen az európai integráció értelmében 
semmiképpen sem a tagállamok, nemzetállamok „beolvasztását” jelenti, ha-
nem sokkal inkább egy tág közösség egységesülési, közeledési és együttmű-
ködési folyamatát.

Az európai integráció során kialakult jogi és intézményi rendszerben, a 
közösségi jog nem államok fölötti jogrend, hanem az egyes jogi aktusok, jogi 
normák révén illeszkedik be az egyes államok jogrendszerébe, ezeknek részé-
vé válik. A közösségi jog elsőbbségének elve azt hivatott biztosítani, hogy a 
közösségi normák közvetlen hatálya az ellentétes belföldi normák jelenlété-
ben is megvalósuljon. A szakirodalmi tankönyvek – amelyek jellegükből adó-
dóan előszeretettel élnek a sémák eszközeivel – egy része ezt úgy határozza 
meg, hogy a közösségi jog egyfajta felsőbbrendűsége nem a tagországok alkot-
mányjogi engedményeiből következik, hanem saját természetéből adódik, lé-
vén ez egy, az államok által kölcsönösen elfogadott jogrend. Az Európai Uni-
óhoz való tartozás kérdése itt az állami jogrend és a fölérendelt jogrend össze-
férhetőségének a problémája.48

A nemzetközi jogból fakadó állami hatáskörök forrása isa szuverenitás, 
mely hatáskörök (az általuk megtestesített szuverenitás) inkább csak kiteljesí-
tik, és működőképes, egyes részeiben mégis elkülönülő egésszé teszik a közös-
ségi integráció jog- és intézményi rendszerét.

48 Dezső Márta, Fürész Klára, Kukorelli István, Papp Imre, Sári János, Somody Bernadet-
te, Szegvári Péter, Takács Imre (2007): Alkotmánytan I. Osiris Kiadó; https://www.tan-
konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alkotmanytan_i/ch05.html

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alkotmanytan_i/ch05.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alkotmanytan_i/ch05.html
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2. Az EU-s intézmények hatásköri korlátja az 
alapszerződésekben

Az EU-szerződés 5. cikke tartalmazza az európai integráció egyik legfonto-
sabb fundamentumát, a hatáskör-átruházás elvét, a cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezésben világosan kimondva:

„A hatáskör-átruházás elvének megfelelően az Unió kizárólag a tagálla-
mok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el a 
Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. Minden olyan 
hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak át az Unióra, a tagállamok-
nál marad.”

A hatáskör-átruházás elve alapján egy uniós intézménynek a tagállamok 
által ráruházottan, rendelkeznie kell hatáskörrel ahhoz, hogy a konkrét intéz-
kedésekről döntést hozhasson. Az EU-szerződés 13. cikk(2) bekezdése sze-
rint: „Az egyes intézmények a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök ha-
tárain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint járnak 
el.” A 263. cikke alapján az ilyen intézményi hatáskör hiánya az elfogadott 
uniós jogi aktus semmisségét vonja maga után (mely jogi aktusok rendszerét 
egyébként a Lisszaboni Szerződés felülvizsgálta).49

A Szerződésekben, a különböző szabályozási területeken számos rendel-
kezés hatalmazza fel egy-egy uniós intézményt további aktusok, vagy egyedi 
szabályozó jogi aktusok elfogadására, de ez a hatáskör fakadhat másodlagos, 
származtatott normából is (a végrehajtási aktusok tekintetében).

Blutman László szerint a szuverenitás átruházásának mértéke törvénysze-
rűen az, mekkora hatáskört biztosítottak az Uniónak egy adott kérdés, terület 
szabályozása tekintetében, hogy a kérdésben az Európai Unió vagy a tagállam 
jogosult-e jogi aktus elfogadására és intézkedés meghozatalára. A hatáskör-át-
ruházás semmiképpen nem lehet kizárólagos jellegű, ugyanis az alapszerző-
dések értelmében mellette fennmarad a tagállamok hatásköre is. A közösségi 
hatáskörök gyakorlására a szubszidiaritás és az arányosság elve az irányadó. A 
hatáskör-megkülönböztetés általános elveit,rendszerét az EU-szerződés 4. és 
5. cikke, valamint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 
2–6. cikkei tartalmazzák. A hatásköröknek eszerint négyféle formája létezik a 
jelenleg hatályos uniós jogrendszerben.50

49 Blutman László (2014): Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft.

50 Uo.
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Elsőként van a kizárólagos uniós hatáskör (lásd az EUMSZ 3. cikkét), 
mely esetben uniós szabályozással jogosultak egy adott kérdést rendezni. 
Megosztott hatáskör (lásd az EUMSZ 4. cikkét) értelmében a szabályozan-
dó kérdést az Európai Unió és a tagállamok regulációja egyaránt rendezheti, a 
tagállam ilyetén joga viszont csak addig áll fenn, amíg nincs uniós szabályozás, 
intézkedés a kérdésre, amíg uniós szervek nem hoznak szabályozást a kérdés-
ben, vagy nem intézkednek.

Az ún. támogató, összehangoló vagy kiegészítő hatáskörben (lásd az 
EUMSZ 6. cikkét) a tagállami szabályozás megmarad elsődlegesnek, egyes 
részterületeken pedig a közösségi (uniós) szabályozás kerekíti ki egésszé a tag-
állami szabályozást. A negyedik fajta nem más, mint a tagállamok kizárólagos 
hatásköre, vagyis nincs uniós hatáskör az adott kérdésben (a Szerződések erre 
közvetetten utalnak).

A lengyel Alkotmánybíróság több döntésében is foglalkozott az itten is 
érintett problémával. Egyikhatározata kimondta, hogy Lengyelországnak uni-
ós csatlakozása nem csorbította az lengyel Alkotmány „teljes jogrenden be-
lül érvényesülő felsőbbségét a Lengyel Köztársaság szuverenitása alá tarto-
zó területeken”. A határozat szerint az Alkotmány a nemzet akaratát kifejező 
legfőbb jogszabály, amelynek rendelkezései „nem veszítenék el kötelező erejü-
ket, és tartalmuk nem módosulna pusztán attól, ha feloldhatatlan ellentmon-
dás állna fenn e normák és valamely közösségi rendelkezés között”. A testü-
let szerint ilyenkor a lengyel alkotmányozó feladata, hogy saját önálló dönté-
sét meghozza az ellentmondás megfelelő módon történő feloldásáról, illetve 
adott esetben az alkotmánymódosítás szükségességéről. Az integráció folya-
mata, amelyhez kapcsolódóan – bizonyos ügykörökben – hatáskör-átruhá-
zás is történt közösségi (uniós) szervekre, az Alkotmányon alapul. Rögzítik 
azt is:„Lengyelország Európai Unióhoz való csatlakozásának mechanizmusa 
kifejezett alkotmányos rendelkezéseken alapul, és a csatlakozás érvényessége 
és hatékonysága az integrációs folyamat alkotmányos elemeinek teljesülésétől 
függ, ideértve a hatáskör-átruházási eljárást is.” (K 18/04, 2005. május 11.)51

51 A 22/2016. (XII. 5.) AB határozat indokolása, [39] bekezdés
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3. Az alkotmányos identitás mint lehetőség a nemzeti 
szuverenitás védelmére – A nemzeti identitás fogalmának 
megjelenése az EUB ítélkezési gyakorlatában

Magyarország Alaptörvényének 2018. június 29-étől hatályos hetedik módo-
sítása az R) cikket a következő (4) bekezdéssel egészítette ki: „Magyarország 
alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam 
minden szervének kötelessége.” Az eredeti változat „Magyarország alkotmá-
nyos identitásának védelmét” határozta volna meg az állam minden szervének 
kötelességeként, majd ez a tétel a keresztény kultúra védelmével egészült ki.

Az alkotmányos identitás pontos fogalma máig szakmai disputa tárgya, 
egyes vélemények szerint nincs is valódi jogi relevanciája. Az alkotmányos 
identitás fogalmát az Európa-jogi nemzeti identitás fogalommal való viszo-
nyában is érdemes vizsgálni. Trócsányi László egy tanulmányában52 felhívja a 
figyelmet, hogy az Európai Bíróság részéről a tagállamok nemzeti identitásá-
ra való hivatkozás kivételes. Az Európai Bíróság az Ilonka Sayn-Wittgenstein 
ügyben, a németországi örökbefogadással szerzett nemesi előnévnek Ausztri-
ában történő alkalmazhatósági tilalmát nem tartotta a közösségi joggal ellen-
tétesnek. A Bíróság az ítélet indokolásában hivatkozott az EuSz. 4.cikk (2) 
bekezdésére, miszerint az Unió tiszteletben tartja a tagállami nemzeti iden-
titását, amelynek az állam köztársasági államformája is részét alkotja (C-
208/09 ügy).

Az alkotmányos identitás tulajdonképpen a tagállami, illetve nemzeti al-
kotmányok egy olyan magjaként, sajátosságaként definiálható, amely magába 
foglalja mindazon normákat, értékeket, princípiumokat, amelyek az adott ál-
lamot, nemzetet megkülönböztetik a többi államtól és nemzettől. Az alkot-
mányos identitás elválaszthatatlan része, illetve szegmentuma a nemzeti ön-
azonosságnak. A nemzeti identitás kifejezést a közösségi jogban legelsőként 
a maastrichti szerződés tartalmazta, majd a Lisszaboni szerződés 4. cikk (2) 
bekezdésében precírozta:

„Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyen-
lőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alap-
vető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi 
önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köz-

52 Trócsányi László: Nemzeti alkotmányok, európai integráció és alkotmányos identitás. Acta 
Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica – Tom. 77. 1. Fasc. 1-64 / 2015 319–
328. p.; http://acta.bibl.u-szeged.hu/45281/1/juridpol_078_319-328.pdf

http://acta.bibl.u-szeged.hu/45281/1/juridpol_078_319-328.pdf
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tük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a 
nemzeti biztonság védelmét.”

Az Uniónak fentiek alapján tiszteletben kell tartania az egyes tagálla-
mok nemzeti identitását, benne azok alapvető politikai és alkotmányos beren-
dezkedését is. Így már jól megragadható az alkotmányos identitás lényege is, 
amely tulajdonképpen védőhálót jelent a közösségi jog terében – egy olyan vé-
delmet testesít meg, amely mindig figyelembe kell venni az uniós jogalkalma-
zásban a különböző érdekek, illetve az uniós jogban is elismert jogok együttes 
mérlegelésekor. Ez egy szükséges, mindig következményes alapelvi kiinduló-
pont a közösségi jogot alkalmazó számára.

Az EUB egy másik fontos hivatkozása a nemzeti identitásra: a Rune-
vič-Vardyn ügyben az a testület –előzetes döntéshozatali eljárásban – ki-
mondta,hogy a tagállamai nemzeti identitásának részét képezi az állam hiva-
talos nemzeti nyelvének védelme is.53 Trócsányi László a 143/2010. (VII. 14.) 
AB határozathoz (magyar Lisszabon döntés) fűzött párhuzamos indokolásá-
ban leírja, hogy az alkotmányos identitás az államisággal függ össze, annak is 
azokkal az elemeivel, amelyek a népképviseleti és az igazságszolgáltatási szer-
vek, illetve a kormány megbízatásával állnak kapcsolatban.54

Az Európa-jog és a nemzeti jog esetleges kollíziója esetén – főszabály sze-
rint – az Unió jogi aktusai elsőbbséggel vagy elsődlegességgel rendelkeznek a 
nemzeti jog felett, ezt az elvet az EUB több ítélete is világosan rögzíti. Miután 
azonban – mint azt fentebb megállapítottuk –a nemzeti alkotmányoknak van 
egy olyan sajátos magja, amely különleges védelmet élvez, ezért az adott hely-
zetben alkalmazandó joganyag meghatározása kapcsán, illetve az egyes hatás-
körkonfliktusok vonatkozásában van egy jól megfigyelhető szerepmegosztás 
az Európai Unió Bírósága (EUB) és a tagállamok„alkotmányos igazságszol-
gáltatása” között.55

Az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikk (2) bekezdésének, vagyis az 
identitás klauzulának az értelmezése az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése annak 
kifejeződése, amelynek keretében az EU jog és a nemzeti alkotmánybíróságok 
szorosan együttműködve alakítják ki a nemzeti identitás klauzula értelmét. Ez 

53 Drinóczi Tímea: Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az alkotmányos identitás 
alkotmányjogi fogalmának? MTA Law Working Papers 2016/15. 4. p.; https://jog.tk.mta.
hu/uploads/files/2016_15_Drinoczi.pdf

54 143/2010. (VII. 14.) AB határozat; http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/
C247E27AA7EB6A8EC1257ADA0052AE64?OpenDocument

55 Kis Kelemen Bence: Alkotmányos identitás Magyarországon – arsboni.hu, 2016. november 
20.; https://arsboni.hu/alkotmanyos-identitas-magyarorszagon/

https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2016_15_Drinoczi.pdf
https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2016_15_Drinoczi.pdf
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/C247E27AA7EB6A8EC1257ADA0052AE64?OpenDocument
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/C247E27AA7EB6A8EC1257ADA0052AE64?OpenDocument
https://arsboni.hu/alkotmanyos-identitas-magyarorszagon/
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azt jelenti, hogy bár ez a Szerződés 19. cikk (1) bekezdése alapján az EUB ha-
táskörébe tartozik,mindig figyelembe kell venni a tagállami alkotmánybírósá-
gok véleményét.56 Ez a mechanizmus takarja a „kompozit alkotmányosság” fo-
galmát.57 Sulyok Tamás a kompozit alkotmányosság értelmezésekor arra kö-
vetkeztet, hogy az Unió nem rendelkezik szuverenitással,s a tagállamok sem 
szuverenitásuk egy részét, hanem csupán az azzal összefüggő hatásköreiket 
transzferálják az Unióra, a szuverenitásuknak az uniós célkitűzések megva-
lósításával összefüggő részét közösen gyakorolják a többi uniós tagállammal. 
Sulyok szerint: az Unió a tagállami szuverenitások egy részének a tagállamok 
általi közös gyakorlása révén olyan átruházott hatásköröket kap a tagállamok-
tól, amelyek a közös célok megvalósításához szükségesek.58

Fentiek tekintetében lényeges, hogy az EUB a tagállami alkotmány és az 
uniós jog kollíziója esetén mennyiben tér ki érvelésében arra, hogy ha az adott 
alkotmányos szabály kapcsolatban áll-e a tagállam alkotmányos identitásával, 
azt a tagállami alkotmány értelmezésére hivatott bírói fórum miként értelme-
zi. A Bíróság gyakorlatában egyelőre vonakodik az ilyen típusú mérlegeléstől, 
illetve érveléstől.59

4. Ultra vires az Európai Unió vonatkozásában  
– „lopakodó jogalkotás”

Amint arra Dezső Márta és Vincze Attila közös publikációjukban60 felhív-
ják a figyelmet, az uniós hatáskörök dinamikus értelmezését megalapozhatják 
korunk gyors társadalmi és világpolitikai változásai, melyek hatására az euró-
pai integráció számos olyan problémával is szembesülhet, amelyet az alapító-
szerződések megírásakor, modifikálásakor még nem képezhették megfontolás 
tárgyát. Ilyen esetekben a közösség cselekvését a hatékonyság indokolja, de az 

56 Uo.
57 Trócsányi László: Nemzeti alkotmányok, európai integráció és alkotmányos identitás. Acta 

Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica – Tom. 77. 1. Fasc. 1-64 / 2015 319–
328. p.

58 Sulyok Tamás: A kompozit alkotmányosság időszerű kérdései. Acta Universitatis Szege-
diensis : acta juridica et politica, (79). pp. 607-614. (2016) http://acta.bibl.u-szeged.
hu/53944/1/juridpol_079_607-614.pdf

59 Uo.
60 Dezső Márta, Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban (2014). 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ta-
mop425/2011_0001_548_MagyarAlkotmany/ch06s02.html

http://acta.bibl.u-szeged.hu/53944/1/juridpol_079_607-614.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/53944/1/juridpol_079_607-614.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_MagyarAlkotmany/ch06s02.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_MagyarAlkotmany/ch06s02.html
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uniós jog hatékonyságára („effet utile”) alapított érvelésnek a nemzetközi jog 
szerint is megalapozott (a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyez-
mény 31.1. cikk).

A hatáskörök dinamikus értelmezése nem jelentheti a Szerződések rendel-
kezéseinek átírását és ennek jogát, s miként a német Szövetségi Alkotmánybí-
róság is kimondta Maastricht-határozatában, hatásköri túllépés (ultra vires) 
esetén az adott jogszabály vagy egyedi aktus alkalmazandósága rekuzálható.

Az ultra vires fennállása szerint, az alkalmazandóság megtagadható ab-
ban az esetben, ha a hatásköri túllépés megfelelően minősített, ami akkor áll 
fenn, ha az nyilvánvaló és egyértelmű és ezzel súlyos hatásköri eltolódáshoz 
vezet a tagállamok hátrányára (BVerfGE 89, 155, 210-211. BVerfGE 126, 
286).61 Várnay Ernő egy tanulmányában ugyanakkor emlékeztet: a német al-
kotmánybíróság döntéseivel több lépcsőben haladt a saját belátáson alapuló 
együttműködő alkotmányosság felé.62

5. A tagállami alkotmánybíróságok joghatóságának gyakorlása 
–Az alkotmányos identitás koncepcióját megalapozó döntések 
az elmúlt másfél évtizedben

Arra az intézményi (közbeavatkozó) lehetőségre, hogy egy uniós tagállam 
alkotmánybíróság a saját döntéssel revideáljon uniós jogi aktusokat, illet-
ve az Európai Unió Bíróságának határozatait, van már precedens a nemzeti 
alkotmánybírósági gyakorlatban. Amiként a közösségi jog– mint korábban 
utaltunk is rá – a tagállamok belső jogába való beépülése ellenére sem válik 
belső joggá, úgy lehetségesek olyan esetek, amikor az egyes tagállamok szá-
mára alkotmányos mozgásteret kell biztosítani a szuverenitás korlátozásának 
határai tekintetében. Ennek kapcsán érdemes megnézni néhány példát, ami-
kor a nemzeti alkotmányőr szerepét ellátó bírói jellegű szervezetek (általában 
alkotmánybíróságok)felülírták a közösségi jogot.

A francia Alkotmánytanács egyik határozata értelmében egy uniós irány-
elv átültetése nem mehet szembe semmilyen, a Franciaország alkotmányjogi 
identitását kifejezésre juttató alapelvvel vagy rendelkezéssel, kivéve azokat az 

61 Uo.
62 Várnay Ernő: Karlsruhétól Luxembourgig, avagy a német Alkotmánybíróság első előzetes dön-

tési kérelme a gazdasági és monetáris unió tárgykörében 2. rész (2014.03.). MTA Társada-
lomtudományi Kutatóközpont – Lendület-HPOPs Kutatócsoport
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eseteket, amikor ehhez az alkotmányozó hozzájárul. [Vö. 2006-540 DC szá-
mú, 2006. július 27-i döntés, e tételt megerősítette a 2011-631 DC számú, 
2011. június 9-i döntés 45. pontja]

A cseh Alkotmánybíróság egyik fontos döntésével megállapította, hogy 
„[ j]oghatósága ekként elvben kiterjed minden olyan cseh belföldi jogi normá-
ra, amely az Alkotmány 10a. cikke és 1. cikkének 2. bekezdése alapján teljesíti 
a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióval szemben fennálló kötelezettsége-
it.” Csehország 2004-es uniós csatlakozása, a 10a cikk alapján, az Alkotmány-
bíróság jogkörének bizonyos korlátozását eredményezte, amiként ez más álla-
mi szervek esetében is megtörtént. Az EUB-nak a közösségi jog elsőbbségé-
ről szóló doktrínája alapján az Alkotmánybíróság a közösségi jogi normákkal 
kapcsolatosan csak bizonyos körülmények között gyakorolhatja joghatóságát. 
A határozat szerint: „Az Alkotmánybíróság a Pl. ÚS 50/04. számú, 2006. 
március 8-i határozatában nem ismerte el az EUB doktrínáját annyiban, 
amennyiben az európai közösségi jog feltétlen elsőbbségét rögzíti. Megálla-
pította, hogy a nemzeti szervek jogköre egy részének az Európai Unió szer-
veire való átruházása csupán addig maradhat érvényben, amíg e jogköröket 
az Európai Unió szervei a Cseh Köztársaság állami szuverenitása alapjainak 
megőrzésével összeegyeztethető módon és akként gyakorolják, hogy ez nem 
fenyegeti az anyagi jogon alapuló állam legbenső lényegét. [….] A tagállamok 
legalább annyi szabadságot élvezhetnek, hogy biztosítva legyen számukra az, 
hogy a közösségi jog alapján rendelkezésükre álló lehetőségek közül olyanokat 
válasszanak, amelyek megfelelnek az adott tagállam alkotmányának, és mel-
lőzzék azokat, amelyek az alkotmányukba ütköznek.” (Lásd 2006. március 8., 
ÚS 66/04. számú ügy)63

A Német Szövetségi Alkotmánybíróság a Lisszaboni Szerződésről szó-
ló döntésében kifejtette, hogy az európai egyesülést mint a szuverén államok 
szerződési unióját a tagállamokban a gazdasági, kulturális és szociális életvi-
szonyok politikai alakítására hagyott elegendő mértékű mozgástér nélkül nem 
lehet megvalósítani. Ez különösen a polgárok életfeltételeit, főként az alapjo-
gok által védett magánszférájukat, és személyi illetve szociális biztonságukat 
illető önálló döntési felelősségüket magukba foglaló életterületekre, valamint 
azokra a politikai döntésekre vonatkozik, melyek különös erővel a nyelvi, a 
történelmi és a kulturális hagyományokra vannak ráutalva, s amelyek a po-
litikai közvéleményben pártpolitikailag és parlamentáris úton folyamatosan 
diszkurzív vitákban fejlődnek.” A német szövetségi alkotmánybíróság „mindig 

63 A 22/2016. (XII. 5.) AB határozat indokolása, [41] bekezdés
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megvizsgálja, hogy az európai egyesülés szerveinek jogi aktusai és intézményei 
a közösségi és uniós jogi szubszidiaritás betartása mellett a nekik juttatott fel-
ségjogok korlátozott és egyedi felhatalmazások keretei között születtek-e meg 
a Lisszaboni Szerződés 5. cikkének (3) bekezdésbe foglalt első és második 
mondatának megfelelően. Ezen belül a szövetségi alkotmánybíróság mindig 
megvizsgálja, hogy ezen uniós aktusok folyamán az alkotmányidentitás érint-
hetetlen magva nem sérült-e meg, mely a Grundgesetz 23. cikke (1) bekez-
désének harmadik mondatából következik, összefüggésben az Grundgesetz 
79. cikkének (3) bekezdésével. Ennek az alkotmányjogilag levezetett vizsgála-
ti jognak a gyakorlása követi a Grundgesetz európajog-barátságának az elvét, 
és ezért nem mond ellen a lojális együttműködés alapelvének. Ezen vizsgála-
ti kompetencia nélkül nem lehetne megőrizni a folytatódó európai integrá-
ció menetében a szuverén tagállamok alapvetően önálló politikai és alkotmá-
nyi struktúráit, melyet a Lisszaboni Szerződés 4. cikke (2) bekezdésének első 
mondata is rögzített. Ily módon az alkotmányidentitás és ennek uniós jog ál-
tali szavatolása egymással összhangban vannak.” (BverfG, 2 BvE 2/08, 2009. 
június 30.)64

Anglia és Wales Törvényszéke Közigazgatási Bíróságának egyik határoza-
tában a következő áll: „A »szuverenitás korlátozása«, […] csupán a közösségi 
jog anyagi jogi rendelkezéseinek kontextusában merül fel. Az ügy ezen anyagi 
jogi rendelkezések elsőbbségével foglalkozik. Nem vonatkozik arra az esetre, 
ha a kérdés az, mi az a jogi alap, amelyre támaszkodva ezek az anyagi jogi ren-
delkezések elsőbbséget élveznek, és amelyen az Európai Unió jogának és in-
tézményeinek a brit állammal való kapcsolata nyugszik. Az alap az angol jog.” 
[Lásd (2002) EWHC 195.]65

A lengyel alkotmánybíróság egy alkalommal kifejtette, hogy a „nemzetközi 
kötelezettségek vállalása és ezek kezelése nem vezet sem az állam szuvereni-
tásának elvesztéséhez, sem annak korlátozásához, hanem annak megerősíté-
sét jelenti, az európai szervezetekben való tagság pedig valójában nem az álla-
mi szuverenitás korlátozása, hanem annak megnyilvánulása. […] Az Európai 
Unióról Szóló Szerződés [a továbbiakban: EUSz] 4. cikkének (1) bekezdése 
és 5. cikkének (2) bekezdése szerint az Unió a tagállamok által a Szerződések-
ben ráruházott hatáskörök határain belül jár el, minden olyan hatáskör, ame-
lyet nem ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad. […] Az EUMSz 352. 
cikkének (1) bekezdése nem értelmezhető jogalapként olyan hatásköröknek 

64 A 22/2016. (XII. 5.) AB határozat indokolása, [44] bekezdés
65 A 22/2016. (XII. 5.) AB határozat indokolása, [42] bekezdés
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az Unió számára történő biztosítására, amelyeket még nem ruháztak rá, és így 
az EUMSz 352. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott rendelkezések nem 
hozhatnak létre még át nem ruházott hatásköröket.” (Ld. K 32/09. számú ügy, 
2010. november 24.)66

Összegezve: ma már van egy olyan kialakult gyakorlat egyes tagállami al-
kotmánybíróságok esetében, amely azt az általuk megállapított jogot helyezi 
a középpontba, hogy egy adott nemzeti, illetve tagállami alkotmánybíróság 
mindig megvizsgálhatja-e azt, hogy közösségijogi aktusok folyamán az alkot-
mányos identitás érinthetetlen magva nem sérült-e meg, és ha igen, akkor a 
rekuzálás (az aktus elutasításának) jogát – a tagállami szuverenitás alapjai-
nak megőrzésével összeegyeztethető módon – gyakorolhatja-e az adott állam.

6. Magyar példa: a kvótaper – Hogyan védhető meg 
alkotmányos identitásunk?

Magyarország és Szlovákia pert indított az Európai Unió Bírósága előtt az 
Tanács 2015. szeptember 22-i határozatának67 hatályon kívül helyezése érde-
kében,és azt próbálták meg kimondatni az Európai Unió Bíróságával, hogy az 
Olaszország és Görögország területén lévő menedékkérők kötelező elosztásá-
ról szóló (uniós belügyminiszterek által elfogadott) tanácsi határozat ellenté-
tes az Európai Unió alapítószerződéseivel. A Bíróság végül 2017. szeptember 
5-én elutasította a menekültek tagállamok közötti elosztását szolgáló uniós 
mechanizmus ellen benyújtott keresetet.

Az EUB ítéletét megelőző főtanácsnoki indítvány68 2017. július 26-án lá-
tott napvilágot, és a keresetek elutasítását vetítette előre. Ennek megfelelően a 
Bíróság szeptember 6-i ítéletében69 elutasította a magyar és szlovák érvelést, 
és azt a felvetést sem méltányolta a testület, hogy mentsék fel a két országot 

66 A 22/2016. (XII. 5.) AB határozat indokolása, [39] bekezdés
67 A Tanács (EU) 2015/1523 határozata (2015. szeptember 14.) a nemzetközi véde-

lem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések 
megállapításáról; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ%3A-
JOL_2015_239_R_0011

68 Európai Bíróság: A főtanácsnoknak a C-643/15. és C-647/15. sz. ügyekre vonatkozó in-
dítványa (Szlovákia és Magyarország kontra Tanács); https://curia.europa.eu/jcms/up-
load/docs/application/pdf/2017-07/cp170088hu.pdf

69 Európai Bíróság: A C-643/15. és C-647/15. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet (Szlo-
vákia és Magyarország kontra Tanács); https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/app-
lication/pdf/2017-09/cp170091hu.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170088hu.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170088hu.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091hu.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091hu.pdf
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kvótadöntés végrehajtása alól. A keresetben a magyar kormány tíz tartalmi-el-
járásjogi érvre hivatkozva kérte a tanácsi határozat vagy legalábbis a menedék-
kérők befogadásáról szóló rész megsemmisítését, főképp azért, mert a magyar 
fél szerint a tagállami vezetőkből álló Európai Tanácsban még több hónappal 
a sérelmezett tanácsi döntés előtt megállapodtak arról, hogy csak önkéntes 
kvóta lehet.

Azonban a Bíróság azzal érvelt, hogy a dokumentumot egy olyan testü-
let adta ki, amely nem uniós döntéshozó (az uniós társdöntéshozók az Eu-
rópai Parlament és a Miniszterek Tanácsa). Az állam- és kormányfők alkot-
ta Európai Tanács csak „végkövetkeztetéseket” hoz, nem pedig határozatokat. 
A Bíróság szerint tehát „az Európai Tanács a Szerződésekben előírt szavazási 
szabályokat semmiképpen nem módosíthatja”. A Bíróság ezzel a keresetet el-
utasította.

Ami Magyarországot és az itteni alkotmányos szituációt illeti, az Alkot-
mánybíróság lehet az az intézmény, amely a Magyarország és Szlovákia részé-
ről 2017. szeptember 6-án az Európai Bíróságon elveszített per ellenére alkot-
mányos segítséget nyújthat bármilyen jövőbeli uniós elosztási kvóta (mene-
dékkérők elosztása) végrehajtásának kérdésében.

Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosának kvótaügyben még 2015 
végén feltett négy kérdése70 közül háromra 2016 decemberében választ adott 
az Alkotmánybíróság, egyet azonban elkülönített, amely arról szól, hogy sér-
ti-e az Alaptörvényt, ha az Unió több (vagy más)kompetenciát is elvon a tag-
államoktól, mint amennyit, és amit az alapszerződések megengednek. Ha az 
Alkotmánybíróság úgy találja, hogy ez sérti az Alaptörvényt, úgy a jövőben a 
testület alaptörvény-ellenesnek mondhat ki minden uniós döntést, amelyre az 
alapítószerződés nem jogosította fel a közösségi jogalkotót.

Székely szerint lényegében az történik, hogy a menedékkérők tagállamok 
közti áthelyezésével a menedékkérelmi vizsgálat is „átkerül”, ami a biztos sze-
rint sokak érdemi vizsgálat nélküli kitoloncolását (külföldiek csoportos kiuta-
sítását) is jelenthet,amit viszont egyértelműen tilalmaz a magyar Alaptörvény. 
Kérdés, hogy ez áll-e arra az esetre, ha egy másik állam jár el ilyen módon, és 
ebben az eljárásban a magyar közigazgatás is részt vesz?

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke 2017. június 29-én, a grúziai 
Batumiban tartott Európai Alkotmánybíróságok XVII. Konferenciáján kifej-

70 Székely László AB-indítványa: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1361a-
fa3cea26b84c1257f10005dd958/$FILE/X_3327_0_2015_inditvany.002.
pdf/X_3327_0_2015_inditvany.pdf

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1361afa3cea26b84c1257f10005dd958/$FILE/X_3327_0_2015_inditvany.002.pdf/X_3327_0_2015_inditvany.pdf
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1361afa3cea26b84c1257f10005dd958/$FILE/X_3327_0_2015_inditvany.002.pdf/X_3327_0_2015_inditvany.pdf
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1361afa3cea26b84c1257f10005dd958/$FILE/X_3327_0_2015_inditvany.002.pdf/X_3327_0_2015_inditvany.pdf
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tette,71 hogy bár az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere, illetve az Euró-
pai Unió Bírósága hatékonyan képes biztosítani az alapvető jogok érvényesü-
lését a közösségben, a magyar Alkotmánybíróságnak mégis van egy „mögöt-
tes felelőssége”. Ennek lényege, hogy közbe kell lépnie, ha az emberi méltóság, 
más alapjog fontos tartalma, illetve Magyarország szuverenitása vagy nemzeti 
identitása sérül.

Sulyok Tamás megoldási javaslatában a „mögöttes felelősség” polgári jog-
ból ismert fogalmát emelné át az egész kérdéskört szabályozó alkotmányjog-
ba,mely felelősségfogalom eredetileg egy másik személy (az úgynevezett fő-
kötelezett) valamely vagyoni kötelezettségének a teljesítéséért való helytállási 
kötelezettséget jelenti, feltételezve egy elsődlegesen felelős személyt is (ilyen 
értelemben egy főkötelezettről és egy járulékos kötelezettről van szó). Itt rö-
vid kiegészítésként annyit rögzíthetünk: miként a társasági jogban is, a felelős-
ségnek ezt a fogalmát „tágabban is meghatározhatjuk, ha nem csak a valamely 
jogellenes magatartás következményeiért való helytállást értjük alatta, hanem 
idevonjuk mindazokat az eseteket is, amikor valaki valamilyen kötelezettséget 
– a sajátját vagy másét – teljesíteni köteles. Ilyen tág értelemben a felelősség 
helytállás valamely kötelezettségért illetve annak megszegéséért.”72

Sulyok érvelésében az alapvető jogok érvényesülésének biztosítása kap-
csán „főkötelezett” az EU alapjogvédelmi rendszere, illetve az Európai Unió 
Bírósága, míg a „járulékos kötelezett” az a magyar Alkotmánybíróság, amely-
nek megfelelő pillanatban mint járulékos kötelezettnek – mögöttes felelőssége 
alapján – hic et nunc be kell avatkoznia az adott folyamatba.

Összegző gondolatok

Megállapíthatjuk, hogy a nemzeti szuverenitás kérdése alkotmányjogi szem-
pontból is egyre fontosabb témává vált az elmúlt évek során. A tagállami al-
kotmánybíróságok, illetve a (nemzeti) alkotmányos identitást védeni hivatott, 
korlátozó hatalmú, bírói jellegű testületek által az elmúlt években meghozott 
precedens határozatok valójában a szuverén hatáskörök gyakorlását kívánják 

71 Sulyok Tamás (előadás): A magyar kvótahatározat úttörő Európában. Fókuszban az alapjo-
gok és a nemzeti identitás védelme (Ab-közlemény); https://alkotmanybirosag.hu/kozle-
meny/sulyok-tamas-a-magyar-kvota-hatarozat-uttoro-europaban-fokuszban-az-alapjo-
gok-es-a-nemzeti-identitas-vedelme/

72 Wellmann György: A mögöttes felelősségről, különös tekintettel annak elévülésére (Magyar 
Jog 2006/9, 535. p.)

https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/sulyok-tamas-a-magyar-kvota-hatarozat-uttoro-europaban-fokuszban-az-alapjogok-es-a-nemzeti-identitas-vedelme/
https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/sulyok-tamas-a-magyar-kvota-hatarozat-uttoro-europaban-fokuszban-az-alapjogok-es-a-nemzeti-identitas-vedelme/
https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/sulyok-tamas-a-magyar-kvota-hatarozat-uttoro-europaban-fokuszban-az-alapjogok-es-a-nemzeti-identitas-vedelme/
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erősíteni, és nem más tesznek, mint hogy az uniós hatásköröket – az alapszer-
ződések szellemével összhangban – fékezzék, korlátozzák hatásköri túllépés 
(ultra vires) esetén.

A fenti gyakorlatba beleilleszkedve, a magyar Alkotmánybíróság gyakorla-
tának új, innovatív megoldásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kérdéses ese-
tekben tisztázhassa: az EU-ban hol helyezkednek el a nem megengedhető ha-
táskör-kiterjesztés határai.
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