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A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la-
tá ra irá nyu ló in dít vá nyok, va la mint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle-
nesség meg szün te té sé re hi va tal ból in dí tott el já rás alap ján – dr. Bi ha ri Mi hály,
dr. Ku ko rel li Ist ván és dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva al kot mány bí rók pár hu -
za mos in do ko lá sá val, va la mint dr. Ba gi István és dr. Har mat hy At ti la al kot mány-
bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál la pít ja: az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel el len té tes alkot mány elle nes hely-
zet ke let ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés a fog-
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló
1991. évi IV. törvényben nem al kotta meg az Or szágos Érdek-
egyez te tõ  Tanácsnak, mint az or szá gos fog lal koz ta tás po li ti kai ér-
dek egyez te tés szer ve ze té nek lét re ho zá sá ra és mû kö dé sé re vo nat-
ko zó tör vényi ren del ke zé se ket.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy az alkot-
mány elle nes mu lasz tás meg szün te té se ér de ké ben jog al ko tá si kö-
te le zett sé gé nek 2006. már ci us 31-ig te gyen ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a
mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 9.  §-a,
10.  §-a, 10/A.  §-a és 12.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny ben köz zé -
te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vénynek (a továb biak ban: Flt.) a fog lal koz ta tás
elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá-
sáról szóló 1996. évi CVII. tör vénnyel (a továb biakban: Fltm.) megállapított 9. §-a,
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10.  §-a, 10/A.  §-a és 12.  §-a al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra két in dít vány ér ke zett. Az
in dít vá nyo kat az Al kot mány bí ró ság egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az egyik in dítványozó szerint az Flt.-nek – az Fltm. 2. §–4. §-aival és 6. §-ával
módosított – 9. §–10/A. §-ai és 12. §-a azért sértik az Al kotmány 2. § (3) be kezdé-
sét, 4. §-át, 70. § (2)–(4) be kezdéseit, valamint a 70/A. § (1) be kezdését, „mivel a
fent idé zett tör vénnyel diszk ri mi na tí van ki re kesz ti a me gyei mun ka ügyi ta ná csok -
ból és a me gyei ér dek egyez te tés bõl a rend szer vál tás al kal má val, vagy az óta ala-
kult, de mok ra ti ku san alul ról szer ve zõ dõ sza bad-szak szer ve ze te ket”. Az in dít vá -
nyo zó sze rint a tá ma dott sza bá lyok – jog ta lan hát rá nyos meg kü lön böz te tést al kal-
maz va – egyes szak szer ve ze ti szö vet sé ge ket „a de mok ra ti kus köz ügyek tár sa dal-
ma sí tá sá ból, a köz gon dol ko dás ból és a köz ügyek gya kor lá sá ból” ki zár ják az zal,
hogy a me gyei ér dek egyez te tés ben csak az Or szá gos  Érdekegyeztetõ Ta nács ban
(a továb biak ban: OÉT) kép vi se let tel ren del ke zõ szak szer ve ze ti szö vet sé gek ve-
het nek részt. Az in dít vá nyo zó sé rel mez te és az alkot mány elle nesség in do ka ként
hivatkozott továbbá arra is, hogy a tör vény – an nak ellenére, hogy az egyes szak-
szer ve ze ti szö vet sé gek „me gyén ként vál to zó súllyal és szer ve zett ség gel van nak
je len” – „hat szak szer ve ze ti szö vet ség ben ma xi má li san szám sze rû sí ti a me gyék
mun ka vál la lói ol da lá nak részt ve võ it”.

A másik in dítványozó az Flt. 9. §-a, 10/A. §-a és a 12. §-a alkotmányelle-
nességének meg ál la pí tá sát az Al kot mány 4.  §-a sé rel mé re hi vat koz va kér te. Azt ki-
fo gás ol ta, hogy az OÉT-ben, a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le té ben (a továb-
biak ban: MAT) és a Me gyei (fõ vá ro si) Mun ka ügyi Ta ná csok ban (a továb biak ban:
mun ka ügyi ta nács) va ló rész vé tel sza bá lyai nem ha tá roz zák meg a munka vállalók
ér dek kép vi se le té nek el lá tá sá ra jo go sul tak kö rét, „a szak szer ve ze tek még is raj tuk kí-
vül min den kit ki zár nak”. Sé rel mez te, hogy e tes tü le tek ben „ki zá ró lag szakszerve-
zeti tiszt ség vi se lõk a tel jes jo gú ta gok”, és hogy a tá ma dott ren del ke zé sek alap ján a
szak szer ve ze tek „a mun ka vál la lói ér dek kép vi se let bõl konk rét meg fo gal ma zás nél-
kül ál ta lá nos ság ban tör vényekre va ló hi vat ko zás sal” ki zár ják a nem szer ve zett mun-
ka vál la lók mun ka he lyen kí vü li ér dek kép vi se le tét és a mun ka nél kü li ek ér dek kép vi -
se le tét fel vál la ló tár sa dal mi szer ve ze te ket. A tá ma dott sza bá lyok alkot mány elle -
nessége kö ré ben az in dít vá nyo zó ar ra is hi vat ko zott, hogy azok az „ak tív kor osz tály
egyéb ér dek kép vi se le tét” el lá tó, nem szak szer ve zet ként mû kö dõ tár sa dal mi szer ve -
ze tek és szö vet sé ge ik Al kot mány ban írt fel ada ta i nak el lá tá sát „jo gi lag nem biz to sít -
ják”, mi vel –  ellentétben a szak szer ve ze tek kel – az ál ta luk vál lalt fel ada tok el lá tá sá -
hoz, mû kö dé sük höz a köz pon ti költség vetésbõl nor ma tív tá mo ga tás hoz nem jut hat-
nak, szak ér tel mü kért dí ja zás ban nem ré sze sül het nek, vál lal ko zás ból szár ma zó be vé -
te le i ket pe dig köz hasz nú felada tokra kö te le sek for dí ta ni.

2. Az Al kot mány 70.  §-át az in dít vá nyok be nyúj tá sát köve tõen, 2004. má jus
1-jei ha tállyal mó do sí tot ta a  Magyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
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XX. törvény mó dosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény 7. §-a. A he lyi ön kor-
mány za ti kép vi se lõ- és pol gár mes ter-vá lasz tás, va la mint a he lyi nép sza va zás ban
és né pi kez de mé nye zés ben va ló rész vé tel jo gá ról to vább ra is az Al kot mány 70.  §
(2) be kez dé se ren del ke zik, míg a passzív  választójog ál ta lá nos sá gát ki mon dó ren-
del ke zés aló li ki vé te le ket a ko ráb bi 70.  § (3) be kez dé se he lyett a 70.  § (5) bekez-
dése je len leg ha tá lyos ren del ke zé se tar tal maz za. A köz hi va tal vi se lé sé nek al kot-
mányos alap jogát pedig a ko rábbi 70. § (4) be kezdése helyett a 70. § (6) új rendel-
ke zé se sza bá lyoz za. Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít vá nyo zó ál tal meg sem mi-
sí te ni kért ren del ke zé sek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát az Al kot mány nak az el bí rá-
lás kor  hatályos 70.  § (2), (5) és (6) be kez dé sé re fi gye lem mel  végezte el.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy az in dít vá nyok be nyúj tá sát
köve tõen az Flt. 12.  § (7) be kez dé sé nek má so dik mon da tát ha tá lyon kí vül he lyez te
a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val, va la mint az If jú sá gi és Sport-
mi nisz té ri um lét re ho zá sá val össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról
szóló 1998. évi LXXXVI. törvény 77. § (2) bekezdésének a) pont ja, az Flt. 9. §-át,
10. § (4) be kezdését, 10/A. § (1) be kezdését és a 12. § (1) be kezdését pe dig a mi-
nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges tör-
vénymódosításokról szóló 2002. évi XLVII. tör vény 1. § – 4. §-a módosította.
A jog sza bály-mó do sí tá sok azon ban az in dít vá nyok ban fel ve tett prob lé mák tar tal-
mát lé nye gé ben nem érin tet ték. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a
tá ma dott nor ma he lyé be lé põ ha son ló tar tal mú sza bá lyo zás az in dít vány ban meg-
je lölt szem pon tok alap ján vizs gá lan dó. [137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
456, 457.; 138/B/1992. AB ha tározat, ABH 1992, 579, 581.; 822/B/1998. AB ha -
tározat, ABH 2002, 861, 862.] Mi vel a je len ügy ben vizsgált jogszabály módosí-
tása nem vál toz ta tott a sé rel me zett ren del ke zé sek al kot má nyos sá gá val össze füg-
gés ben fel ve tett kér dé se ken, az Al kot mány bí ró ság az ér de mi vizs gá la tot az el bí rá-
lás kor ha tá lyos ren del ke zé sek te kin te té ben foly tat ta le.

3. Az Al kot mány bí ró ság az el já rás so rán – az in dít vánnyal kap cso la tos ész re -
vé te lei meg té te le ér de ké ben – meg ke res te a gaz da sá gi mi nisz tert és a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert.

II.

Az in dít vány ban meg je lölt és az el bí rá lás nál figye lembe vett jog sza bá lyok:
Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra tikus jog ál lam.
(2) ...
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(3) Sen ki nek a te vé keny sé ge sem irá nyul hat a ha ta lom erõ sza kos meg szer zé sé re 
vagy gya kor lá sá ra, ille tõ leg ki zá ró la gos bir tok lá sá ra. Az ilyen tö rek vé sek kel
szem ben tör vényes úton min den ki jo go sult és egy ben kö te les fel lépni.”

„4.  § A szak szer ve ze tek és más ér dek kép vi se le tek vé dik és kép vi se lik a mun ka -
vál la lók, a szö vet ke ze ti ta gok és a vál lal ko zók ér de ke it.”

„70.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ min den
nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il le ti az
a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán vá-
laszt ha tó és – amennyi ben a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz-
tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint he lyi nép sza va zás ban és
né pi kez de mé nye zés ben részt ve gyen. Pol gár mes ter ré és fõ vá ro si fõ pol gár mes ter -
ré ma gyar ál lam pol gár vá laszt ha tó.

(5) Nincs vá lasz tó jo ga an nak, aki jog erõs íté let alap ján a cse lek võ ké pes sé get
kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság, ille tõ leg a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tás ha-
tá lya alatt áll, sza bad ság vesz tés bün te té sét vagy bün te tõ el já rás ban el ren delt in té -
ze ti kény szer gyógy ke ze lé sét töl ti. Az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá ra ak kor sem
vá laszt ha tó, ha az ál lam pol gár sá ga sze rin ti ál lam jog sza bá lya, bí ró sá gi vagy más
ha tó sá gi dön té se alap ján ha zá já ban ki zár ták e jog gya kor lá sá ból.

(6) Min den ma gyar ál lam pol gár nak jo ga van ah hoz, hogy rá ter mett sé gé nek,
kép zett sé gé nek és szak mai tu dá sá nak meg fele lõen köz hi va talt vi sel jen.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén tar tóz ko dó min den
sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön-
böz te tés, ne ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény,
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti
kü lönb ség té tel nél kül.”

Az Flt. in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt ren del ke zé sei:

„9.  § A Kor mány az or szá gos je len tõ sé gû fog lal koz ta tás po li ti kai kér dé sek ben a
mun ka vál la lók és a mun ka adók or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i vel az Or-
szá gos  Érdekegyeztetõ Ta nács ban (a továb biak ban: OÉT) egyez tet. En nek so rán
az OÉT

a) vé le mé nye zi a fog lal koz ta tást köz vet le nül érin tõ tör vény ter ve ze te ket,

b) éven te be szá mol tat ja a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le tét,

c) a mun ká já ban részt ve võ or szá gos mun ka adói és mun ka vál la lói szö vet sé gek
út ján ki je lö li a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le té nek a mun ka adói, to váb bá
mun ka vál la lói kép vi se lõ it, és ja vas la tot tesz a vissza hí vá suk ra.”
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A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete

10.  § (1) A Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (a továb biak ban: MAT) a
mun ka adók, a mun ka vál la lók és a Kor mány kép vi se lõ i bõl ál ló tes tü let, amely a
Mun ka erõ pi a ci Alap pal kap cso la tos jo go kat, ille tõ leg kö te le zett sé ge ket az e tör-
vény ben fog lal tak sze rint gya ko rol ja, ille tõ leg tel je sí ti.

(2) A MAT mun ka adói ol da la a mun ka adók kép vi se lõ i bõl, mun ka vál la lói ol-
dala a mun ka vál la lók kép vi se lõ i bõl, kor mány za ti ol da la a Kor mány kép vi se lõ i bõl
áll.

(3) A MAT meg bízatása négy év re szól.
(4) Ha a MAT a meg bí za tá sá nak le jár tát kö ve tõ mun ka na pig nem ala kul meg, a

Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si és re ha bi li tá ci ós alap ré szé vel kap cso la tos
dön té si jog kö rét a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter gya ko rol ja.

10/A.  § (1) A MAT tag ja it a mun ka adók kép vi se lõi te kin te té ben az OÉT-ben
kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói szö vet sé gek, a mun ka vál la lók kép-
vi se lõi te kin te té ben az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka vál la lói
szö vet sé gek je lö lik, egyéb meg egye zés hi á nyá ban az ál ta luk kép vi sel tek ré szé rõl
tel je sí tett mun ka adói, il let ve mun ka vál la lói já ru lék fi ze tés ará nyá nak figye lembe -
véte lével. A MAT tag ja it a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter bíz za
meg, va la mint von ja vissza a meg bí zást. A Kor mány kép vi se le tét el lá tó ta gok kö-
zül a meg bí zás ra, ille tõ leg a meg bí zás vissza vo ná sá ra egy-egy tag ese té ben az ok-
ta tá si mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter tesz ja vas la tot, to váb bi négy tag ese-
té ben a meg bízásról, ille tõ leg a meg bí zás vissza vo ná sá ról a fog lal koz ta tás po li ti kai
és mun ka ügyi mi nisz ter a sa ját ha tás kö ré ben dönt.

(2) A MAT új tag ját, ha a ko ráb bi tag meg bí za tá sá nak meg szû né sé re
a) a MAT meg bí za tá sá nak le jár ta  miatt ke rült sor, leg ké sõbb a le já ra tot meg-

elõzõ 15. napig,
b) egyéb ok ból ke rül sor, az ok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül

kell je löl ni.
(3) A MAT-nak nem le het tagja, il letve nem ve het részt a szer vezetét érintõ dön-

té sek meg ho za ta lá ban az a sze mély, aki olyan szer ve zet nek a tu laj do no sa, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, ame lyet a MAT dön té sei köz vet le -
nül érin te nek. E ren del ke zés al kal ma zá sa szem pont já ból a Kor mány kép vi se le tét
el lá tó ta gok te kin te té ben fi gyel men kí vül kell hagy ni a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal,
a mi nisz té ri u mok kal, az or szá gos ha tás kö rû szer vek kel, to váb bá az Ál la mi Fog lal-
koz ta tá si Szol gá lat szer ve i vel fenn ál ló köz szol gá la ti és köz al kal ma zot ti jog vi -
szonyt.

(4) A MAT egyes ol dalain résztvevõ ta gok száma hat fõ nél több nem le het.
(5) A ta gok meg bí za tá sa a MAT meg bí za tá sá nak idõ tar ta má ra szól. A MAT

dön té se i nek meg ho za ta lá ban csak az ve het részt, aki meg bí zó le vél lel ren del ke zik.
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(6) Ha a sza vazásra a MAT
a) ol da lai jo go sul tak, az ol da lak sza va za ta egyen lõ,
b) tag jai jo go sul tak, az egyes ol da lak hat-hat sza va zat tal ren del kez nek.
(7) A MAT ügy rend jét egy han gú an ma ga ha tá roz za meg.”
„12.  § (1) A mun ka ügyi ta nács nak a mun ka adók kép vi se le tét el lá tó tag ja it

(mun ka adói ol da lát) az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói
szö vet sé gek me gyei szer ve ze tei, a mun ka vál la lók kép vi se le tét el lá tó tag ja it (mun-
ka vál la lói ol da lát) OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka vál la lói szö-
vet sé gek me gyei szer ve ze tei je lö lik, il let ve von ják vissza a je lö lést. A ta go kat – a
je lö lés, ille tõ leg an nak vissza vo ná sa alap ján – a mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja
bíz za meg a mun ka ügyi ta nács meg bí za tá sá nak le jár tá ig ter je dõ idõ tar tam ra, to-
váb bá hív ja vissza. A he lyi ön kor mány za tok kép vi se le tét el lá tó ta go kat (ön kor -
mány za ti ol dalt) a me gyei (fõ vá ro si) köz gyû lés, va la mint a me gye te rü le tén lé võ
me gyei jo gú vá ro sok kép vi se lõ-tes tü le te vá laszt ja, és hív ja vissza. A vá lasz tás, il-
let ve vissza hí vás alap ján a ta gok ré szé re a meg bí zó le ve let a mun ka ügyi köz pont
igaz ga tó ja ad ja át, il let ve von ja vissza.

(2) A munkaügyi ta nácsnak nem le het tagja az a sze mély, aki olyan szer vezet-
nek a tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, amely a
mun ka ügyi köz pont ál tal köz ve tí tett sze mé lyek ré szé re rend szeres szol gál ta tást
(kép zést, mun ka köz ve tí tést) nyújt. A mun ka ügyi ta nács a tag jai te kin te té ben to-
váb bi össze fér he tet len sé gi sza bályt is meg ál la pít hat.

(3) A munkaügyi ta nácsban a munkaadók, a munkavállalók és az ön kormányza-
tok kép vi se le tét ol da lan ként leg alább há rom, de leg fel jebb hat tag lát ja el.

(4) A ta gok meg bí za tá sa a mun ka ügyi ta nács meg bí za tá sá nak idõ tar ta má ra szól.
A meg bí za tás ról, an nak vál to zá sá ról a mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja 15 na pon
be lül ér te sí ti a MAT-ot.

(5) A mun ka ügyi ta nács új tag ját, ha a ko ráb bi tag meg bí za tá sá nak megszû-
nésére

a) a mun ka ügyi ta nács meg bí za tá sá nak le jár ta  miatt ke rült sor, leg ké sõbb a le-
já ra tot meg elõ zõ 15. na pig,

b) egyéb ok ból ke rül sor, az ok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
kell je löl ni, ille tõ leg meg vá lasz ta ni.

(6) Ha a ta go kat ki je lö lõ, ille tõ leg vá lasz tó szer ve ze tek kö zött vi ta me rül fel, a
vi tás kér dés ben a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja a MAT-hoz
for dul hat.

(7) A mun ka ügyi ta nács dön té se i nek meg ho za ta lá ban csak az ve het részt, aki
meg bí zó le vél lel ren del ke zik.

(8) A mun ka ügyi ta nács a mun ka vál la lók, a mun ka adók és az ön kor mány za tok
kép vi se lõ i nek meg egye zé sé vel ha tá roz. A mun ka ügyi ta nács ha tá ro za tá nak meg-
ho za ta la so rán a mun ka adói, a mun ka vál la lói, va la mint az ön kor mány za ti ol dalt
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egy-egy sza va zat il le ti meg. A mun ka ügyi ta nács meg egye zés hi á nyá ban a
MAT-hoz for dul hat, amely nek kép vi se lõ je köz ve tít a fe lek kö zött, és ja vas la tot
tesz a meg ál la po dás ra.

(9) A mun ka ügyi ta nács az ügy rend jét egy han gú an ma ga ha tá roz za meg.
(10) A mun ka ügyi ta nács a me gyei fog lal koz ta tá si fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben

együtt mû kö dik a me gyei te rü let fej lesz té si ta náccsal.

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként rö vi den át te kin tet te az ál la mi- és a ver seny-
szfé rát be fo lyá so ló, ún. mak ro szin tû ér dek egyez te tés mai rend sze ré nek ki ala ku lá -
sát.

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács lét re ho zá sát a  Minisztertanács az ak ko ri
ve ze tõ ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek (SZOT, Ma gyar Gaz da sá gi Ka ma ra stb.)
meg hí vá sá val kez de mé nyez te az 1081/1988. (X. 1.) MT ha tá ro za tá ban. „A gaz da-
sá gi ér dek egyez te tés in téz mé nyes rend sze ré nek ki ala kí tá sa ér de ké ben” lét re ho zott
Ta nács fõ ként a köz pon ti bér sza bá lyo zást elõ ké szí tõ és be fo lyá so ló érdekegyez-
tetõ fó rum ként mû kö dött.

A rendszerváltást köve tõen megalakult új kor mány 1990-ben – bevonva a rend-
szer vál tás so rán ala kult új ér dek kép vi se le te ket – át ala kí tot ta az ér dek egyez te tés
rend sze rét. A 3240/1990. (VI II. 12.) Korm. ha tá ro zat nyo mán meg ala kult Ér dek -
egyez te tõ Ta nács (a továb biak ban: ÉT) az 1990. au gusz tus 31-én el fo ga dott ügy-
rend je és az 1991. szep tem ber 20-án el fo ga dott, egy sé ges szer ke zet be fog lalt alap-
sza bá lya alap ján, mint „az ér dek egyez te tés fo lya ma to san mû kö dõ, tri par tit (há-
rom ol da lú) rend sze rû or szá gos fó ru ma” kezd te meg mû kö dé sét. Az ÉT ér dek kép -
vi se le ti ol da lát mun ka vál la lói ol da lon hat, mun kál ta tói ol da lon ki lenc ér dek kép vi -
se le ti tö mö rü lés al kot ta. A ta go kat az alap sza bály a Kor mány, a mun ka vál la lói és a
mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek tár gya ló cso port ja i ként ha tá roz ta meg, ame lyek „a
na pi rend ben sze rep lõ kér dé sek ben meg ál la po dás ra jo go sult sze mé lyek kel, ön-
szer ve zõ dés sel jön nek lét re”, fel ada ta ként pe dig a mun ka vi lá gá nak sze rep lõ it
érin tõ át fo gó gaz da sá gi, jö ve del mi, szo ci á lis és mun ka ügyi kér dé sek meg tár gya lá -
sát, a kü lön bö zõ ér de kek fel tá rá sát, va la mint konf lik tu sok meg elõ zé sé ben, ke ze lé -
sé ben va ló köz re mû kö dés ben je löl te meg.

A meg ala ku lás idõ sza ká ban, egé szen a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992.
évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 1992. jú li us 1-jei ha tály ba lé pé sé ig az
ÉT lé te zé sét és mû kö dé sét sem mi lyen jog sza bály nem je lez te, s az Mt. is csu pán
az ÉT részt ve võ i rõl és ha tás kö re i rõl ren del ke zett: „A mun ka ügyi kap cso la to kat

40/2005. (X. 19.) AB határozat 433



és a mun ka vi szonyt érin tõ or szá gos je len tõ sé gû kér dé sek ben a Kor mány a mun-
ka vál la lók és mun kál ta tók or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i vel az Ér dek-
egyez te tõ Ta nács ban egyez tet”. [A fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés ke re te i rõl az
1991. már ci us 1-jén ha tály ba lé pett Flt. már tar tal ma zott sza bá lyo kat, az ér dek-
egyez te tés el lá tá sá ra mû köd te tett szer ve zet ként azon ban nem az ÉT-t, ha nem –
az ÉT alap sza bá lya alap ján lét re ho zott, an nak ál lan dó bi zott sá ga ként mû kö dõ –
Mun ka erõ pi a ci Bi zott sá got, va la mint a Me gyei (fõ vá ro si) Mun ka ügyi Ta ná cso -
kat ne vez te meg.]

Az ér dek egyez te tés or szá gos fó ru ma meg ala ku lá sa óta el telt idõ szak ra jel lem -
zõ, hogy a Ta nács ha tás kö re it és a Ta nács ban „kép vi se let tel ren del ke zõ” ér dek-
szer ve ze tek de le gá lá si jo ga it meg ál la pí tó jog sza bá lyok kö re fo lya ma to san bõ vült.
Jel lem zõ to váb bá, hogy a kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban a jog al ko tó a Ta ná csot, va-
la mint né hány, az ér dek kép vi se le ti ol dal ál tal de le gál tak rész vé te lé vel mû köd te tett 
tes tü le tet kon zul ta tív jo go sít vá nyo kon túl me nõ, kü lön bö zõ köz ha tal mi ter mé sze tû 
hatáskörökkel is fel ruházta (pl. Mt. 17. §; Flt. 9. §; 39/A. §).

Az ÉT 1999. áp ri li sá ban Or szá gos Mun ka ügyi  Tanáccsá (a továb biak ban:
OMT) ala kult át. Az OMT ide ig le nes alap sza bá lya az ér dek kép vi se le ti ol dalt al ko-
tó ta gok ra vo nat ko zó an rep re zen ta ti vi tá si sza bá lyo kat fo gal ma zott meg (a tag sá gi
kri té ri u mok meg egyez tek a tár sa da lom biz to sí tás ön kor mány za ti igaz ga tá sá ról
 szóló 1991. évi LXXXIV. tör vény ben írt fel té te lek kel). A ta gi stá tus „el nye ré se”,
az ér dek kép vi se le ti ol da lon részt ve võk ki vá lasz tá sa, va la mint a fó rum lét re ho zá sa, 
szer ve ze te és mû kö dé se azon ban to vább ra sem je len tek meg a jog rend ben. Ez a
hely zet a mai na pig vál to zat lan.

A Ta nács tény le ges mû kö dé se és a té te les jo gi sza bá lyo zás össz hang já nak hi á -
nyát jel zi, hogy a jo gi sza bá lyo zás az or szá gos fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi tár-
gyú egyez tetés fó rumaként 1999-ben még az ÉT-t, 2000. ja nuár 1-tõl 2002. de -
cember 9-ig az Országos Mun kaügyi Ta nácsot, ezt köve tõen pedig az OÉT-t ha tá-
roz ta meg. Et tõl füg get le nül a „tes tü let” már 1999. áp ri li sá tól OMT-ként de fi ni ál ta 
ma gát, az OMT meg szû né sét pe dig az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2002. jú-
li us 26-i ala ku ló ülé sén ál la pí tot ta meg, a Kor mány és a szo ci á lis part ne rek ál tal
kö tött, az ér dek egyez te tés meg újí tá sá ról  szóló meg ál la po dás ban. E meg ál la po dás -
ban a fe lek rög zí tet ték, hogy a há rom ol da lú tár gya lá sok leg át fo góbb fó ru ma az
OÉT, amely nek „ha tás kö ré be tar to zik a mun ka vi lá gá val össze füg gõ va la mennyi
kér dés kör, be le ért ve a gaz da sá got, a fog lal koz ta tást, és a jö ve del mek ala ku lá sát
be fo lyá so ló adó, já ru lék és költ ség ve té si té ma kö rök, jog sza bály ter ve ze tek meg-
vita tása is”.

A Kor mány és a szo ci á lis part ne rek kö zöt ti mak ro szin tû ér dek egyez te tés te hát,
egy részt a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ke re tek re, va la mint – az ér dek egyez te tés
szük sé ges sé gé rõl, fo lya ma tos sá gá ról, a tár sa dal mi pár be széd in téz mény rend sze ré -
nek to vább fej lesz té sé rõl ki adott kor mány ha tá ro za tok ál tal is jel zett – min den ko ri
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kor mány za ti szán dék ra fi gye lem mel, vál to zó in ten zi tás sal az ÉT-ben, majd an nak
„utód szer ve ze te i ben” mû kö dött és mû kö dik je len leg is. [Az ÉT meg ala ku lá sa óta a
gaz da sá gi-szo ci á lis, mun ka ügyi, fog lal koz ta tá si, kép zé si stb. tár gyú kér dé se ket
érin tõ ér de kek két-, há rom- vagy több ol da lú egyez te té sé re – ré szint jog sza bá lyi ren-
del ke zé sek, ré szint a részt ve võk meg ál la po dá sa alap ján – kü lön bö zõ szin te ken új fó-
ru mok egész so ra ala kult meg (egyes ese tek ben ál la mi, ön kor mány za ti, ille tõ leg
szak mai ér dek kép vi se le tek stb. rész vé te lé vel), ezek jog sza bá lyi ren de zé se azon ban
nem ké pez te a je len al kot má nyos sá gi vizs gá lat tár gyát.]

Az al kot má nyos sá gi vizs gá lat alá vont sza bá lyo zást  illetõen azon ban – a ha tá ro-
zat IV. ré szében kifejtettek sze rint – a legjelentõsebb tény az, hogy az ÉT és „utód-
szer ve ze tei” jog ál lá sá ról, meg ala ku lá sá ról, lét re ho za ta la rend jé rõl, szer ve ze té rõl
és mû kö dé sé rõl egyet len jog sza bály sem ren del ke zik, s a fó rum a mai na pig lé nye -
gé ben azo nos sze rep lõk kel, a részt ve võk kon szen zu sán nyug vó tes tü let ként, a sa-
ját ma ga ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött és mû kö dé si rend ben gya-
ko rol ja a jog sza bá lyok ban, il let ve a fe lek meg ál la po dá sa i ban rög zí tett, rész ben
kon zul ta tív, rész ben köz ha tal mi tí pu sú ha tás kö re it.

2. Az Al kot mány bí ró ság hoz ér ke zett, je len ha tá ro zat tal el bí rált in dít vá nyok
kö zös tar tal mi vo ná sa, hogy az Flt.-nek a „Fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés szer ve -
ze te”  címû II. fe je ze té ben rög zí tett egyes ren del ke zé se it azo nos szem pont ból, ne-
ve ze te sen a mun ka vál la lók ér dek egyez te tés ben va ló rész vé te le sza bá lyo zá sá val
össze füg gés ben, konk ré tan a rész vé tel re jo go sul tak kö re meg ha tá ro zá sa, il let ve
an nak elég te len sé ge  miatti al kot mány sér tõ vol ta  miatt tá mad ják. Az Al kot mány bí -
ró ság nak az utó la gos nor ma kont roll ha tás kö ré ben el jár va ezért el sõ ként ar ra a kér-
dés re kel lett vá laszt ad nia, hogy a fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés meg va ló sí tá sa
ér de ké ben lét re ho zott együtt mû kö dé si „for mák ban”, il let ve szer ve ze tek ben va ló
mun ka vál la lói par ti ci pá ció Flt.-ben fog lalt sza bá lyo zá sa sér ti-e az in dít vá nyo zók
ál tal meg je lölt al kot má nyi rendelkezé seket.

2.1. A jog al ko tó az Flt. meg al ko tá sá nak cél ját a tör vény pre am bu lu má ban a
mun ka és a fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá hoz va ló alap ve tõ jog gya kor lá sá nak 
elõ se gí té sé ben, a fog lal koz ta tá si fe szült sé gek fel ol dá sá ban és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá nak biz to sí tá sá ban ha tá roz ta meg. E cé lok meg va ló sí tá sa, a fog lal koz ta tás
elõ se gí té se, a mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és hát rá nyos kö vet kez mé nye i nek eny-
hí té se ér de ké ben az Flt. 1.  §-a a Kor mány, a he lyi ön kor mány za tok, a mun ka adók
és a mun ka vál la lás ra jo go sul tak és ez utób bi ak ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét rög zí ti. A fog lal koz ta tás sal kap cso la tos ál la mi fel-
ada tok el lá tá sa ér de ké ben a tör vény – az Or szág gyû lés, a Kor mány és a he lyi ön-
kor mány za tok fel ada tai mel lett – rög zí ti a mun ka adók és a mun ka vál la lók fõbb jo-
go sít vá nya it és kö te le zett sé ge it, ezek kö zött azt, hogy a mun ka adók „ér dek kép vi -
se le ti szer ve ik”, a mun ka vál la lók „kép vi se lõ ik” út ján részt vesz nek a foglalkozta-
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tási ér dek egyez te tés ben. (Flt. 8.  §) A rész vé tel for má it a tör vény ho zó je len leg az
Flt. tá ma dott ren del ke zé se i ben sza bá lyo zott há rom in téz mény, az OÉT, a MAT, és
a mun ka ügyi ta ná csok sza bá lyo zá sá val te rem ti meg: a Kor mány, il let ve a he lyi ön-
kor mány za tok, va la mint az Al kot mány 63.  § (1) be kez dé se, a 70/C.  § (1) bekez-
dése és az egye sülési jog ról szóló 1989. évi II. tör vény alap ján létrejött or szágos
mun ka vál la lói (és mun ka adói) ér dek kép vi se le ti ko a lí ci ók kép vi se lõ i bõl ál ló tes tü -
le tek mû köd te té sé re biz to sít le he tõ sé get.

2.2. Az Flt. 9. §-ában sza bályozott testületben (OÉT) való rész vétel az ér dek-
kép vi se le tek szá má ra egy részt jo got je lent a Kor mánnyal va ló ta nács ko zás ra, a
jog al ko tás elõ ké szí tõ sza ka szá ban va ló kon zul ta tív rész vé tel re. Az ér dek egyez te -
tés or szá gos „fó ru má ban” va ló rész vé tel jo got je lent to váb bá a Mun ka erõ pi a ci
Alap pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá val kap cso la tos, rész ben kon zul ta tív, rész ben
dön té si, il let ve igaz ga tá si ha tás kö rök kel fel ru há zott tes tü le tek (az Flt. tá ma dott
10. §–10/A. §-aiban és 12. §-ában szabályozott MAT és a munkaügyi ta nácsok)
meg ala kí tá sá ban, sze mé lyi össze té te lé nek meg ha tá ro zá sá ban, va la mint a MAT
igaz ga tá sá ban va ló rész vé te lé re (be szá mol ta tá sá ra).

Az Flt. tá ma dott ren del ke zé se i ben te hát a tör vényhozó a mun ka erõ pi ac fõbb
sze rep lõi kon zul tá ci ó já nak, a fog lal koz ta tás po li ti ká val össze füg gõ ér dek vi ták le-
foly ta tá sá nak, az el té rõ ér de kek össze egyez te té sé nek te rem tett in téz mé nyes ke re -
te ket. Az ér dek egyez te tés re ala kult tes tü le tek ha tás kö rei gya kor lá sá ban részt ve võ
ér dek szer ve ze ti kon fö de rá ci ók szá má ra – in téz mé nyes ke re tek kö zött – ad le he tõ-
sé get a tör vényhozó a fog lal koz ta tás po li ti ká val össze füg gõ köz ha tal mi dön té sek
meg ho za ta lá ban, be fo lyá so lá sá ban, a fog lal koz ta tás sal, a mun ka nél kü li ek el lá tá -
sá nak biz to sí tá sá val, mun ká hoz ju tá sá nak tá mo ga tá sá val, szo ci á lis biz ton sá gá nak
elõ se gí té sé vel kap cso la tos ál la mi, ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban va ló rész-
vételre.

3. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a fog lal koz ta tá si ér dek-
egyez te tés szer ve ze te i ben va ló mun ka vál la lói rész vé tel Flt.-ben fog lalt sza bá lyo-
zása sér ti-e az Al kotmány 4. §-át.

3.1. Az ér dek vé de lem te rü le te in mû kö dõ szer ve ze tek kü lön bö zõ jo go sít vá nya i -
val és az ér dek egyez te tés al kot má nyos sá gá val az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro-
za tá ban fog lal ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság – szak szer ve ze ti egyet ér té si jog al kot má nyos sá gi vizs gá -
lata során – elõször a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatában állapította meg, hogy az
Al kot mány 4.  §-a „(...) a szak szer ve ze tek nek a ko ráb bi al kot mány szö veg ben is
sze rep lõ ér dek vé del mi és kép vi se le ti jo gát ter jesz ti ki más ér dek kép vi se le ti szer-
vekre. Ugyanakkor sem ez a sza bály, sem a 70/C. § (1) be kezdésének a szakszer-
ve zet és egyéb ér dek kép vi se let ala pí tá sá nak sza bad sá gát tar tal ma zó ren del ke zé se
nem fog lal ma gá ban elõ írást az ér dek vé del mi és kép vi se le ti te vé keny ség tartal-
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mára vo nat ko zó an”. (ABH 1990, 42, 44.) Ugyan ezt a meg ál la pí tást erõ sí tet te meg
az 50/1998. (XI. 27.) AB ha tározat, ABH 1998, 387, 397.; a 488/B/1999. AB ha tá-
rozat, ABH 2003, 1104, 1108.; a 32/2002. (VII. 4.) AB határozat, ABH 2002, 153,
164.; a 911/B/2000. AB ha tározat, ABH 2004, 1487, 1494.

A 655/B/1995. AB ha tá ro za tá ban (ABH 1997, 604, 606.) az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta: „A gaz da sá gi és tár sa dal mi ér de kek vé del mé re lét re ho zott szer ve -
ze tek mû kö dé sé nek fel té te le i rõl, fel ada ta i ról és for má i ról az Al kot mány e ren del-
ke zé se ki fe je zett sza bályt nem tar tal maz, így az ér dek egyez te tés mû kö dé sé nek
pon to san meg ha tá ro zott al kot má nyos sá gi kri té ri u mai nin cse nek.”

Az 518/B/1996. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta az ér dek-
vé del mi, ille tõ leg egy sé ges és szank ci o nált ér dek egyez te té si tör vény hi á nya  miatt, 
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg szün te té sé re irá nyu ló in-
dítványt. „Sem az Al kotmány, sem más tör vény nem kö telezi az Or szággyûlést ér -
dek kép vi se le ti tör vény meg ho za ta lá ra. Az ér dek kép vi se le tek kép vi se le ti és ér dek-
vé dõ fel ada ta it rög zí ti az Al kot mány 4.  §-a. Ezt a kö ve tel ményt konk re ti zál ja a
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör vény (...), amelynek 20. §-a szerint az érdek-
kép vi se le ti szer ve ket be kell von ni az õket érin tõ jog sza bály ter ve ze tek elõ ké szí té -
sé be. Ha son ló an ren del ke zik a Gkt. 60.  §-ának (5) be kez dé se is, mely ki mond ja,
hogy a gaz da sá gi tar tal mú he lyi kép vi se lõ-tes tü le ti elõ ter jesz tésrõl – még a be-
nyúj tá sa elõtt – ki kell kér ni a te rü le ten ér de kelt ér dek kép vi se le ti szer ve zet, ille tõ-
leg a te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra vé le mé nyét. Van te hát jog sza bály az ér dek egyez te -
tés re a jog al ko tá si fo lya mat ban.” (ABH 1996, 624, 625.)

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ha tá ro za tok ban tett meg ál la pí tá so kat a je len ügy
el bí rá lá sa so rán is irány adó nak te kin tet te.

3.2. Az Flt. tá ma dott ren del ke zé sei az Al kot mány – in dít vá nyo zók ál tal fel hí-
vott – 4.  §-ával össze függ nek: rész vé te li jo ga ik gya kor lá sa so rán a mun ka vál la lói
ér dek kép vi se le tek – az Al kot mány 4.  §-ában fog lalt ér dek kép vi se le ti- és vé del mi
funk ci ó juk nak meg fele lõen – a mun ka vál la lói ér de kek ér vé nye sü lé sét biz to sít ják.
A mun ka vál la lók rész vé te lé re vo nat ko zó sza bá lyok nak az Al kot mány 4.  §-ába üt-
kö zés  miatti alkot mány elle nessége azon ban nem ál la pít ha tó meg – az in dít vá nyo -
zók által hivatkozott – azon az alapon, hogy azok lehetõséget adnak egyes, a mun-
ka vál la lói ér de kek vé del mét és kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek ér dek-
egyez te tés bõl va ló „ki zá rá sá ra”.

Az Al kot mány 4.  §-ából nem szár maz nak a fog lal koz ta tás po li ti kai tár gyú ér-
dek egyez te tés meg va ló sí tá sa ér de ké ben mû köd te tett in téz mé nyek ben, együtt-
mû kö dé si for mák ban va ló rész vé tel sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó konk rét kö ve tel-
mé nyek. Nem kér he tõ szá mon a jog al ko tó tól az Al kot mány 4.  §-ával össze füg -
gés ben az sem, hogy a je len le gi sza bá lyok az ér dek kép vi se le tek me gyén ként el-
té rõ „szer ve zett sé gét” fi gyel men kí vül hagy ják, így a me gyei ér dek egyez te tés -
ben – ál ta luk je lölt kép vi se lõ ik út ján – részt ve võ ko a lí ci ók nem rep re zen tál ják
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„meg fele lõen” a mun ka vál la ló kat. A szak szer ve ze tek és más ér dek kép vi se le tek
fel ada ta it rög zí tõ al kot má nyos sza bály – amint azt az Al kot mány bí ró ság a fent
hi vat ko zott ha tá ro za ta i ban ki fej tet te – az ér dek vé del mi és kép vi se le ti te vé keny-
ség tar tal má ról, kü lön bö zõ for má i ról nem tar tal maz ren del ke zést. Az Al kot-
mány bí ró ság a 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban a szak szer ve ze ti va gyon át-
me ne ti biz to sí tá sá val, meg óvá sá val kap cso la tos jo gok és kö te le zett sé gek el osz -
tá sa al kot má nyos sá gát vizs gál ta. (A mun ka vál la lók szer vez ke dé si és szerveze-
teik mû kö dé si esély egyen lõ sé gé rõl  szóló 1991. évi XXVI II. tör vény a jo go kat és
kö te le zett sé ge ket a vá ro má nyi jo go sul tak kö zül csak azok egy meg ha tá ro zott
kö ré re: a tör vény ben konk ré tan meg ne ve zett ér dek kép vi se le ti szö vet sé gek kép-
vi se lõ i bõl ál ló Igaz ga tó Ta nács ra ru ház ta.) Az eb ben a ha tá ro zat ban tett meg ál la -
pítás a je len ügy ben is irány adó: „Ha a tör vényhozó az ala nyi jo gok alkot mány-
elle nes meg kü lön böz te tés nél kü li el osz tá sát biz to sít ja, az zal az al kot má nyos sá gi
kö ve tel mé nyek nek ele get tesz; az ér dek kép vi se le tek szá má ra al kot má nyo san
biz to sí tott jog mi kén ti gya kor lá sa már az Al kot mány 4.  §-ában írt ren del ke zés sel
összefüggésbe nem hoz ható.” [26/1992. (IV. 30.) AB ha tározat, ABH 1992, 135, 
145–146.]

Nem üt közik az Al kot mány 4. §-ába az a megoldás sem, hogy a tör vényhozó a
MAT és a mun ka ügyi ta ná csok sze mé lyi össze té te lé nek meg ha tá ro zá sá ban va ló
rész vé tel re (a mun ka vál la lói ol dalt al ko tó ta gok je lö lé sé re, a mun ka ügyi ta ná csok -
nál an nak vissza vo ná sá ra is) jo go sí tott ér dek kép vi se le tek ese té ben szû kí tést al kal-
maz. Az ér dek egyez te tés in téz mé nye i ben va ló mun ka vál la lói rész vé tel sza bá lyo-
zá sá nak az Al kot mány 4.  §-ából le ve zet he tõ, pon to san meg ha tá ro zott al kot má-
nyos sá gi kri té ri u mai nin cse nek. Az ér dek köz ve tí tést le he tõ vé te võ for mák meg vá -
lasz tá sá ban – így az ál lam, az ön kor mány za tok és a kü lön bö zõ ér dek kép vi se le tek
kö zöt ti kon zul tá ció, az ér dek szer ve ze tek nek a köz ha tal mi dön tés ho za tal ba, a fog-
lal koz ta tás sal kap cso la tos prob lé mák fel szá mo lá sát cél zó ál la mi fel ada tok el lá tá -
sá ba va ló kon zul ta tív be vo ná sa biz to sí tá sá nak  jogi ke re te it il le tõ en is – a jog al ko tó
szé les kö rû mér le ge lé si ha tás kör rel ren del ke zik. E cél ra in téz mé nye sít het érdek-
egyeztetõ ta nácsot vagy más fó rumokat, de ezen kí vül számos más megoldás kö -
zül is választhat.

A tá ma dott sza bá lyok a mun ka nél kü li ség gel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá-
tá sá ban részt ve võ tár sa dal mi szer ve ze tek költ ség ve tés bõl vagy egyéb for rás ból
szár ma zó tá mo ga tá sá ról, szak ér tõ ik dí ja zá sá ról és gaz dál ko dá sá ról nem szól nak,
ezért az ez zel kap cso la tos in dít vá nyo zói ki fo gá sok nem vizs gál ha tók.

3.3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a köz ha ta lom le té te mé nye sei (ál la mi
szer vek, ön kor mány za tok), il let ve a ci vil szfé ra kö zöt ti ér dek egyez te tés ha gyo má -
nyo san kon zul tá ci ót, az az ta nács ko zást, in for má ció cse rét, ér dek vi tát, az el té rõ ér-
de kek, vé le mé nyek üt köz te té sét, konf lik tus fel ol dást, a köz ha tal mi dön té sek kel
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érin tet tek nek a dön té sek elõ ké szí tés be va ló be vo ná sát, nem pe dig a köz ha tal mi
dön té sek meg ho za ta lá ban va ló köz vet len rész vé telt je len ti.

Az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán
ész lel te, hogy az ér dek egyez te tés Flt. ál tal sza bá lyo zott rend sze ré ben az ér dek-
egyez te tés tar tal mát adó jo gok nem csak „klasszi kus” kon zul ta tív (tár gya lá si, ja-
vas lat té te li, vé le mé nye zé si stb.) jo go sít vá nyo kat, ha nem – a je len ha tá ro zat IV. ré-
szé ben rész le te sen ki fej tet tek sze rint – igaz ga tá si tí pu sú, il let ve dön té si jog kö rö-
ket, az az köz ha ta lom gya kor lást je len tõ ha tás kö rö ket is ta kar nak. A tá ma dott sza-
bályok kö zül az Flt. 9. § b) pont ja tar tal maz ilyen ren del ke zést: a köz ha tal mi jo go-
sít vá nyok kal ren del ke zõ, ál lam igaz ga tá si tí pu sú szerv (MAT) fe let ti fel ügye le ti
kont roll gya kor lá sa ugyan is köz ha tal mi ha tás kört je lent.

A MAT és a mun ka ügyi ta ná csok ha tás kö re it meg ál la pí tó, köz ha tal mi jo go sít-
vá nyo kat sza bá lyo zó ren del ke zé se ket az in dít vá nyok nem érin tet ték. Azt a kér-
dést, hogy a fog lal koz ta tás po li ti kai tár gyú ér dek egyez te tés re lét re ho zott tes tü le-
tek nek köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tó ha tás kö rök kel va ló fel ru há zá sá ra az Al-
kot mány ren del ke zé se i nek meg fe le lõ ke re tek kö zött ke rült-e sor, az Al kot mány bí -
ró ság nak az utó la gos nor ma kont roll ha tás kö ré ben el jár va – er re irá nyu ló in dít vány
hi á nyá ban – nem volt le he tõ sé ge vizs gál ni. Az in dít vá nyo zók ál tal hi á nyolt rész-
vé te li jo gok „ter mé sze té nek” kü lön bö zõ sé gét ezért ki zá ró lag az Flt. 9.  § b) pont ja,
az OÉT-nek a MAT be szá mol ta tá sá ra adott ha tás kö re vo nat ko zá sá ban ér té kel het te 
az Al kot mány bí ró ság.

Az Al kot mány 4.  §-ából a mun ka vál la lói ér dek szer ve ze tek szá má ra nem kö-
vet ke zik jo go sult ság köz ha ta lom gya kor lást je len tõ ha tás kö rök gya kor lá sá ban
va ló rész vé tel re. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a 7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro za-
tában (ABH 1993, 418, 420.), majd az 50/1998. (XI. 27.) AB határozatban az ér -
dek kép vi se le tek jog al ko tás ban, mint köz ha tal mi te vé keny ség ben va ló köz re mû-
kö dé sé vel (jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé sé vel) kap cso lat ban ál la pí tot ta
meg: „A ha tal mi ágak el vá lasz tá sá ra épü lõ ál lam szer ve zet ben (...) szük sé ges az
ál la mi és ér dek kép vi se le ti funk ci ók pon tos el ha tá ro lá sa, ezért a jog al ko tás –
mint köz ha tal mi te vé keny ség – nem te he tõ füg gõ vé a köz ha tal mi jo go sít vá nyok -
kal nem ren del ke zõ szak szer ve ze tek és egyéb szer ve ze tek ál lás fog la lá sa i tól.”
(ABH 1998, 387, 397.)

Eb bõl kö vet ke zõ en az Flt.-nek a fog lal koz ta tás po li ti kai tár gyú érdekegyezte-
tésre lét re ho zott tes tü let köz ha ta lom gya kor lást je len tõ ha tás kö re el lá tá sá ban va ló
rész vé te lét sza bá lyo zó 9.  § b) pont ja és az Al kotmány 4. §-a kö zött nincs alkot-
mányjogilag ér té kel he tõ össze füg gés.

Az Alkotmánybíróság a fen tiekre tekintettel az Flt. 9. §-a, 10. § (1) és (2) be kez-
désének, a 10/A. § (1) be kezdésének, a 12. § (1) be kezdésének, és a 12. § (3) be -
kez dé sé nek az Al kot mány 4.  §-ába üt kö zé se  miatti alkot mány elle nessége meg ál -
la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.
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4. Az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott sza bá lyok al kot má nyos sá gát a továb biak-
ban az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben vizs gál ta. E kör ben az
Al kot mány bí ró ság nak ab ban a kér dés ben kel lett dön te nie, hogy a tá ma dott ren del-
ke zé sek az meg va ló sít ják-e a mun ka vál la lók ér dek vé del mét és kép vi se le tét el lá tó
ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek al kot mány sér tõ meg kü lön böz te té sét.

4.1. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel mez te az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sét. Az Al kot mány e ren del ke zé sét – ál lan dó gya kor la ta sze rint
– a jog egyen lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel mény ként ér-
tel mez te. Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tok ban ki fej tet te, hogy bár az Al kot-
mány 70/A.  § (1) be kez dé se szö veg sze rû en az alap ve tõ jo gok te kin te té ben tilt ja a
hát rá nyos meg kü lön böz te tést, a ti la lom, ha a meg kü lön böz te tés sér ti az em be ri
mél tó ság hoz va ló alap ve tõ jo got, ki ter jed az egész jog rend szer re. Ab ban az eset-
ben, ha a meg kü lön böz te tés nem az em be ri vagy az alap ve tõ ál lam pol gá ri jog te-
kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó
meg, ha az em be ri mél tó ság hoz va ló jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya-
kor la ta so rán ez utób bi kör ben ak kor ítél te alkot mány elle nesnek a jog ala nyok kö-
zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett kü-
lönbséget az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok kö zött [9/1990. (IV. 25.) 
AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73,
77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 281.; 35/1994. (VI. 24.)
AB határozat, ABH 1994, 197.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130,
138–140. stb.].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban sze mé lyek kö zöt ti diszk ri mi ná ci ó ról csak
ak kor le het szó, ha a jog al ko tó  valamely sze mélyt vagy em ber cso por tot más, azo-
nos hely zet ben lé võ sze mé lyek kel vagy em ber cso port tal tör tént össze ha son lí tás-
ban ke zel hát rányosabb módon. [32/1991. (VI. 6.) AB ha tározat, ABH 1991, 146,
161–162.; 43/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 744, 745.; 397/B/1995. AB ha tá-
rozat, ABH 1995, 786, 787.; 432/B/1995. AB ha tározat, ABH 1995, 789, 792.;
719/B/1998. AB ha tározat, ABH 2000, 769, 775.; 17/2000. (V. 26.) AB határozat,
ABH 2000, 112, 115.; 624/E/1999. AB ha tározat, ABH 2002, 1023, 1035. stb.] Az 
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban le szö gez te, hogy az Al kot mány ban meg ha -
tá ro zott alap jog-ka te gó ri ák, így az Al kot mány 70/A.  §-ában írt, a diszk ri mi ná ció
ti lal mát meg ha tá ro zó ren del ke zés – an nak el le né re, hogy azo kat az Al kot mány ál-
lam pol gá ri as pek tus ból fo gal maz za meg – a sze mé lyek re ál ta lá ban, így a jo gi sze-
mélyekre is vo natkoznak [21/1990. (X. 4.) AB ha tározat, ABH 1990, 72, 82.;
7/1991. (II. 28.) AB ha tározat, ABH 1991, 22, 27–28.; 28/1991. (VI. 3.) AB ha tá-
rozat, 1991, 88, 114., 10/2001. (IV. 12.) AB ha tározat, ABH 2001, 123, 141. stb.],
a jo gi sze mé lyek szá má ra is biz to sí tott te hát, hogy jo ga i kat al kot má nyo san indo-
kolatlan meg kü lön böz te tés nél kül ér vé nye sít sék.
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4.2. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta III. 2.1. pont já ban meg ál la pí tot ta, hogy
az Flt. tá ma dott ren del ke zé sei ál tal sza bá lyo zott tes tü le tek ha tás kö rei gya kor lá -
sá ra a mun ka vál la lók kép vi se le té ben az Al kot mány 63.  § (1) be kez dé se, a
70/C. § (1) bekezdése és az egye sülési jog ról szóló 1989. évi II. tör vény alapján
lét re jött ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kö zül az or szá gos mun ka vál la lói ér dek-
kép vi se le ti ko a lí ci ók, il let ve ezek szö vet sé gei ál tal je löl tek jo go sul tak. E kör be
pe dig nem csu pán a szak szer ve zet el ne ve zés sel mû kö dõ ér dek kép vi se le tek, ha-
nem mind azon be jegy zett és mû kö dõ tár sa dal mi szer ve ze tek (egye sü le tek) is be-
le tar toz nak, ame lyek alap sza bá lyuk ban meg fo gal ma zott cél juk sze rint a mun ka -
vál la lói ér de kek elõ moz dí tá sá ra jöt tek lét re és szer ve zik tag sá gu kat. An nak – az
ér dek szer ve ze tek alap sza bá lyi ren del ke zé sei alap ján tör té nõ – meg íté lé sé re
azon ban, hogy az egyes ér dek szer ve ze tek, il let ve szö vet sé ge ik kö zül me lyek te-
kint he tõk mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek nek, az Al kot mány bí ró ság nem ren-
del ke zik ha tás kör rel.

A mun ka nél kü li ek ér dek vé del mé nek ér vé nye sü lé sét  hiányoló in dít vá nyo zói
ki fo gás sal kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság rá mu tat: az – alap sza bá lyuk ban
fog lalt cél juk sze rint – mun ka vál la lói ér dek kép vi se let re lét re jött tár sa dal mi szer-
ve ze tek nem ki zá ró lag a mun ka jog vi szony ban (és az az zal egy te kin tet alá esõ
jog vi szo nyok ban) ál ló kat tö mö rí tik és szer ve zik, ha nem va la mennyi, a mun ka -
vál la lói ér de kek elõ moz dí tá sá ra lét re ho zott szer ve zet cél ja i val azo no su ló, e cé-
lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a tár sa dal mi szer ve zet tel (egye sü let tel) tag sá gi jog-
vi szonyt lé te sí tõ jog alanyt – füg get le nül at tól a kö rül mény tõl, hogy egy ré szük
éppen nem áll munkajogviszonyban. Ép pen ezért az utób bi kör, azaz az álláske-
re sõ, ép pen mun ka nél kül lé võ mun ka vál la lók a mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tek bõl nem zár ha tók ki mun ka vi szo nyuk meg szû né se, il let ve a jog vi -
szony hi á nya alap ján, a tag sá gi jog vi szony fenn ál lá sát a mun ka jog vi szony fenn-
ál lá sá hoz kö tõ alap sza bá lyi ren del ke zés ugyan is alkot mány elle nes diszk ri mi ná -
ci ót va ló sí ta na meg.

Ezért az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé nek sé rel me az in dít vá nyo zók ál tal
fel ho zott fen ti in do kok alap ján nem ál la pít ha tó meg.

4.3. A tör vényhozó az Flt. 9.  §-ában a fog lal koz ta tás po li ti kai tár gyú, or szá gos
je len tõ ség gel bí ró kér dé sek meg vi ta tá sá ra, a Kor mánnyal va ló kon zul tá ci ó ra a
mun ka vál la lók (és a mun ka adók) or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze te it jo go sít ja
fel, az OÉT kü lön bö zõ ha tás kö rei meg ha tá ro zá sa so rán pe dig a MAT mun ka vál la -
lók kép vi se le tét el lá tó tag ja i nak ki je lö lé sé re és a kép vi se lõk vissza hí vá sá ra va ló
ja vas lat té tel re jo go sult ként az OÉT „mun ká já ban részt ve võ” or szá gos mun ka vál-
la lói (és mun ka adói) szö vet sé ge ket kü lön is ne ve sí ti. A mun ka vál la lók MAT-ban
va ló kép vi se le té rõl, a mun ka vál la lói ol dalt al ko tó ta gok ki vá lasz tá sá ról ezen túl-
me nõ en az Flt. 10/A.  § (1) be kez dé se kü lön is ren del ke zik. Az itt al kal ma zott ter-
mi no ló gia sze rint a MAT tag jai je lö lé sé re „a mun ka vál la lók kép vi se lõi te kin te té -
ben „az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka vál la lói szö vet sé gek”
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jo go sul tak. Ez utób bi val azo nos meg ol dást al kal maz a tör vény ho zó, ami kor a
mun ka ügyi ta ná csok ese té ben az or szá gos mun ka vál la lói szö vet sé gek me gyei
szer ve ze tei je lö lé si jo gá hoz szin tén azt a fel té telt ren de li, hogy a ko a lí ci ók az
OÉT-ben kép viselettel ren del kez ze nek.

Az in dít vá nyo zók ál tal hi á nyolt rész vé te li jo gok gya kor lá sá hoz ren delt több let-
fel té telt, az az az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zést il le tõ en a tör vény to váb bi
sza bá lyo kat nem tar tal maz. Nin cse nek to váb bá an nak meg ha tá ro zá sá ra al kal mas
sza bá lyok sem, me lyek azok az or szá gos ér dek kép vi se le ti kon fö de rá ci ók, ame-
lyek az „OÉT mun ká já ban részt ve võk nek” te kint he tõk. Az Al kot mány bí ró ság át-
te kin tet te az OÉT szá má ra ha tás kö rö ket meg ál la pí tó más tör vényeket (a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény, az állam tu -
laj do ná ban lé võ vál lal ko zói  vagyon ér té ke sí té sé rõl 1995. évi XXXIX. tör vény) is,
az „OÉT mun ká já ban részt ve võ”, il let ve az „OÉT-ben kép viselettel ren del ke zõ”
ér dek kép vi se le tek „be azo no sí tá sá ra” al kal mas sza bá lyo kat e tör vények sem tartal-
maznak.

A rész vé tel re írott fel té te lek tel je sü lé se meg íté lé sé nek alap já ul szol gá ló szem-
pon tok nak, kri té ri u mok nak jog sza bá lyi ren de zé se hi á nyá ban az in dít vá nyo zók ál-
tal hi á nyolt rész vé te li jo gok gya kor lá sá ra jo go sí tott, és – értelemsze rûen – az ab-
ból ki zárt jog ala nyok (ér dek kép vi se le tek) cso port ja sem ha tá roz ha tó meg. Nem
vizs gál ha tó en nek kö vet kez té ben az sem, hogy a tör vényhozó az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen járt-e el, az az mi lyen szem-
pon to kat vett figye lembe (s en nek so rán he lye sen mér le gelt-e) a fog lal koz ta tás po -
li ti kai ér dek egyez te tés ben va ló rész vé tel re jo go sul tak ki vá lasz tá sá nál. Az OÉT
mun ká já ban részt ve võk, az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõk (,,tag ság”) meg ha -
tá ro zá sá ra al kal mas sza bá lyok is me re te nél kül ezért nem le het ál lást fog lal ni ab-
ban a kér dés ben sem, hogy a jog al ko tó al kal ma zott-e alkot mány elle nes kü lönb -
ség té telt az OÉT ha tás kö rei gya kor lá sá ban, va la mint a MAT és a mun ka ügyi ta ná -
csok meg ala kí tá sá ban va ló mun ka vál la lói rész vé tel sza bá lyo zá sa so rán. A tá ma -
dott sza bá lyok az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben, e vo nat -
ko zás ban nem vizs gál ha tók.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat ezen ré sze i ben
el uta sí tot ta.

5. Alaptalanok az Alkotmány 2. § (3) be kezdése és a 70. § (2), (5) és (6) be kez-
dé sei sé rel mét ál lí tó ki fo gá sok is. Az Al kot mány 2.  § (3) be kez dé se a de mok ra ti-
kus jog ál lam vé del me ér de ké ben az alkot mány elle nes, erõ sza kos ha ta lom át vé tel,
il let ve ha ta lom gya kor lás al kot má nyos ti lal mát mond ja ki. Az Flt.-nek a fog lal koz -
ta tá si és mun ka erõ pi a ci kép zé si ér dek egyez te tés re gi o ná lis szer ve i ben va ló rész-
vé telt és azok mû kö dé sét sza bá lyo zó ren del ke zé sei az  Alkotmány 2.  § (3) be kez -
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dé sé ben fog lalt, a ha ta lom erõ sza kos meg szer zé sé re vagy gya kor lá sá ra vo nat ko zó
ti la lom mal nem hoz ha tók al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ kap cso lat ba. E sza bá lyok
nem áll nak al kot má nyos szem pont ból ér té kel he tõ össze füg gés ben az Al kot mány
vá lasz tó jog ról – mint po li ti kai alap jog ról –, és a köz hi va tal vi se lé sé rõl  szóló ren-
del ke zé se i vel sem. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al-
kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi
[35/1994. (VI. 24.) AB ha tározat, ABH 1994, 197, 201.; 698/B/1990. AB ha táro-
zat, ABH 1991, 716–717.; 108/B/1992. AB ha tározat, ABH 1994, 523–524.;
141/B/1993. AB ha tározat, ABH 1994, 584, 586.; 743/B/1993. AB ha tározat,
ABH 1996, 417–418.; 720/B/1997. AB ha tározat, ABH 1998, 1005, 1007.;
575/B/1992. AB ha tározat, ABH 1999, 456–460. stb.], ezért az Alkotmánybíróság
a ki fo gás olt sza bá lyok meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt ezek ben a vo nat ko -
zá sok ban is el uta sí tot ta.

6. Az in dít vá nyo zó ér dek kép vi se le tek ál tal hi á nyolt rész vé te li jo gok kal kap-
csolatban a támadott szabályok kö zül az Flt. 9. §-a, 10. § (1) és (2) be kezdése,
10/A.  § (1) be kez dé se és a 12.  § (1) be kez dé se, a mun ka ügyi ta ná csok ban részt ve-
võk kép vi se lõ i nek szá má ról pe dig a 12.  § (3) be kez dé se ren del ke zik. Az in dít vá-
nyo zók ál tal meg je lölt prob lé mák az Flt. tá ma dott to váb bi ren del ke zé se i vel nem
hoz ha tók össze füg gés be, al kot má nyos sá guk ezért – figyelemmel ar ra is, hogy e
sza bá lyok kal kap cso lat ban al kot má nyos sá gi prob lé má ra nem hi vat koz tak – az in dít -
vá nyok ban meg je lölt szem pon tok alap ján nem vizs gál ha tó.

IV.

1. A je len ügy ben az egyik in dít vá nyo zó – utó la gos nor ma kont roll ra irá nyu ló
in dít vá nyá ban – a mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek nek az ér dek egyez te tés szer ve -
ze te i ben va ló rész vé te li jo gai sza bá lyo zá sá val, a rész vé te li jo gok gya kor lá sá ból
va ló ki zá rá sá val össze füg gés ben ki fo gás ol ta, hogy az Flt. alap ján nem ha tá roz ha tó 
meg, hogy mely szer vezetek a „tel jes jo gú” tagok.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se ki mond ja: „Ha az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból, ille tõ -
leg bár ki in dít vá nyá ra azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel-
ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta és ez zel alkot mány elle -
nességet idé zett elõ, a mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel-
hív ja fel ada tá nak tel je sí té sé re.”

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az Abtv. 49.  § (1) be kez dé sé nek al kal-
ma zá sá ra ak kor ke rül het sor, ha együt te sen fenn áll két fel té tel: a jog al ko tó mu lasz -
tása és az en nek folytán elõidézett alkotmányellenes helyzet. [22/1990. (X. 16.)

40/2005. (X. 19.) AB határozat 443



AB határozat, ABH 1990, 83, 86.; 1395/E/1996. AB ha tározat, ABH 1998, 667,
669.; 35/1999. (XI. 26.) AB határozat, ABH 1999, 310, 317.; 49/2001. (XI. 22.)
AB határozat, ABH 2002, 351, 355.]

Az Al kot mány bí ró ság nem csak ak kor ál la pít meg alkot mány elle nes mu lasz tást,
ha az adott tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen jog sza bály nincs, ha nem ak kor is,
ha az adott kérdésben van ugyan sza bályozás, de az Alkotmány által meg kívánt
jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban
hang sú lyoz ta, hogy ab ban az eset ben is sor ke rül het alkot mány elle nes mu lasz tás
meg ál la pí tá sá ra, ha a jog al ko tó az Al kot mány ból, il let ve egyéb jog sza bály ból
szár ma zó jog al ko tói fel ada tát tel je sí tet te, en nek so rán azon ban olyan sza bá lyo zá si
hi á nyos sá gok kö vet kez tek be, ame lyek alkot mány elle nes hely ze tet idéz tek elõ.
[22/1995. (III. 31.) AB ha tározat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha -
tározat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132,
138.; 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999, 176, 196, 201.; 49/2001.
(XI. 22.) AB ha tározat, ABH 2001, 351, 355.]

2. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság azt vizs gálta, hogy a fog lal koz ta tá si
ér dek egyez te tés szer ve ze te i ben va ló rész vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo zás eset le ges
hi á nyos sá gai nem ered mé nyez nek-e az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel és
4.  §-ával el len té tes hely ze tet.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: de mok ra ti kus jog ál lam ban a tár sa da -
lom kü lön bö zõ cso port jai ér de ke i nek meg je le ní té se, azok ha té kony kép vi se le te,
a tár sa dal mi pár be széd csa tor nái ki épí tett sé ge kü lö nös je len tõ sé gû. Eb bõl kö vet -
ke zõ en a tár sa dal mi pár be széd mû kö dé se za var ta lan sá gá hoz ak kor is fon tos ér-
dek fû zõ dik, ha az er re lét re ho zott kü lön bö zõ for má ci ók ban, in téz mé nyek ben
va ló rész vé tel nem je len ti az Al kot mány ból köz vet le nül le ve zet he tõ ha tás kö rök
gya kor lá sát. A po li ti kai kö zös sé get al ko tó egyes jog ala nyok ér dek azo nos sá ga
men tén szer ve zõ dött cso port ja i nak, az ér dek vé del mi cé lú szer vez ke dés sza bad -
sá ga alap ján lét re ho zott szer ve ze tek nek a köz ha tal mat gya kor ló szer vek dön té -
sei meg ho za ta lá ba va ló be vo ná sa (a dön té sek kel érin tet tek in for má lá sa, vé le mé -
nyé nek, ja vas la ta i nak ki ké ré se és meg hall ga tá sa stb.) a szé les kö rû egyez te té sen
ala pu ló dön tés ho za ta li me cha niz mus meg te rem té sé nek alap ja, amely kap cso lat -
ban áll az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben írt de mok ra ti kus jog ál la mi ság gal, a
de mok rá cia al kot má nyos alap el vé nek ér vé nye sü lé sé vel, va la mint az Al kot mány
61.  § (1) be kez dé sé bõl szár ma zó, a köz ügyek in for mált meg vi ta tá sá nak
követelmé nyével is.

A de mok ra ti kus jog ál lam fo gal má hoz „nem csu pán a jog ál la mi in téz mény rend -
szer for má lis ki épí té se, ha nem an nak ‘nor má lis’ mû köd te té se (...) is hoz zá tar to -
zik”. [28/1995. (V. 19.) AB ha tározat, ABH 138, 142.] A de mokratikus jog állam
in téz mény rend sze re „nor má lis” mû kö dé sé nek pe dig fel té te le az is, hogy az ál la mi
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dön tés ho za tal me cha niz mu sá ban je len tõ sé get kell tu laj do ní ta ni az érdekkép-
viseletek vé le mény for má lá sá nak.

A köz ha ta lom le té te mé nye sei (ál la mi szer vek, ön kor mány za tok), il let ve a ci-
vil szfé ra kö zöt ti fog lal koz ta tás po li ti kai ér dek egyez te tés a köz ha tal mi dön té sek -
kel érin tet tek nek a dön té sek elõ ké szí tés be va ló be vo ná sát va ló sít ja meg. En nek
so rán a részt ve võk kon zul tá ci ó ja, tanácsko zása, in for má ció cse ré je ré vén sor ke-
rül het az el té rõ ér de kek, vé le mé nyek meg is me ré sé re, üt köz te té sé re és kö zös
mér le ge lé sé re, az ér de kek kü lön bö zõ sé gén ala pu ló konf lik tu sok fel ol dá sá ra, az
el té rõ ér de ke ket össze egyez te tõ, köl csö nö sen el fo gad ha tó meg ol dá sok ki ala kí -
tá sá ra. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a köz ha tal mi dön té sek kel érin-
tet te ket tö mö rí tõ kü lön bö zõ tár sa dal mi, ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek nek a dön-
tés ho za ta li fo lya mat ba va ló be kap cso lá sá ra al kal mas, ha té ko nyan mû kö dõ esz-
köz rend szer meg te rem té se, köz re mû kö dõi (ja vas lat té te li, vé le mény nyil vá ní tá si,
egyet ér té si) jogosít ványok biz to sí tá sa, in téz mé nye sí tett egyez te tõ me cha niz mu -
sok mû köd te té se hoz zá tar to zik és egy ben biz to sí té ka is an nak, hogy az Al kot -
mány 2.  § (1) be kezdésében írt „de mok ra ti kus” jel zõ tar ta lom mal te lí tõd jék.

2.2. Az Al kot mány 4.  §-a sze rint az ér dek kép vi se le tek, köz tük a szak szer ve ze -
tek, „vé dik és kép vi se lik a mun ka vál la lók, a szö vet ke ze ti ta gok és a vál lal ko zók
ér de ke it”. Az Al kot mány bí ró ság – a je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak III. ré szé ben
is mer te tett – szá mos ha tá ro za tá ban hang sú lyoz ta, hogy az Al kot mány 4.  §-a ál ta -
lá nos ság ban fo gal maz za meg az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek ér dek vé dõ és
-kép vi se lõ funk ci ó ját. Az Al kot mány ezen túl nem ha tá roz za meg az ér dek kép vi -
se le ti te vé keny ség fó ru ma it és az ér dek kép vi se le te ket meg il le tõ konk rét jo go -
sult sá go kat. Ezért nem Al kot mány ból fo lyó kö ve tel mény, hogy a tör vényhozás
ér dek egyez te té si „csúcs szerv” vagy más in téz mé nyek lét re ho za ta lá ról ren del-
kez zen a tár sa dal mi szer ve ze tek és ér dek kép vi se le tek köz ve tí tõ sze re pé nek meg-
je le ní té sé re a gaz da sá gi és szo ci á lis, il let ve a fog lal koz ta tás po li ti kai kér dé sek -
ben.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor hang sú lyoz za azt is, hogy az Al kot mány
4.  §-ából kö vet ke zõ en a szak szer ve ze tek és más ér dek kép vi se le tek szá má ra te ret
kell biz to sí ta ni ar ra, hogy az ér dek kö rük be tar to zó köz ügyek ben – a szük sé ges
köz ér de kû in for má ci ók bir to ká ban – ja vas la ta i kat, ál lás pont ju kat meg je le nít hes -
sék. E te kintetben az Al kotmány 4. §-ával összefüggésben áll a 61. § (1) be kezdé-
se, amely a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez és a vé le mény nyil vá ní tás hoz va ló
jo got fo gal maz za meg, to váb bá a 36.  §-a is, amely ki mond ja: „Fel ada tá nak el lá tá sa 
so rán a Kor mány együtt mû kö dik az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek kel.” Mind-
emel lett az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott de mok ra ti kus jog ál -
la mi ság ré szét ké pe zi, hogy a tár sa da lom ban je len lé võ kü lön bö zõ né ze te ket és ér-
de ke ket kép vi se lõ ér dek szer ve ze tek ja vas lat té tel, vé le mény nyil vá ní tás ré vén be-
fo lyá sol ják az ál la mi dön tés ho za talt. Ugyan ak kor nem kö vet ke zik kény sze rí tõ en
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az Al kot mány ból, hogy a gaz da sá gi és szo ci á lis, il let ve a fog lal koz ta tás po li ti kai
kér dé sek ben meg fo gal ma zó dó ál lás pon tok ki fe je zé sé re és üt köz te té sé re a tör-
vény ho zó spe ci á lis fó ru mo kat is lét re hoz zon a mun ka vál la lói és más ér dek kép vi -
se le tek szá má ra. A tör vényhozó te hát sza ba don el dönt he ti, hogy lét re hoz-e er re a
cél ra kü lön le ges in téz mé nye ket a min den ki szá má ra nyit va ál ló, már meg lé võ in-
téz mé nye ken túl.

Az Al kot mány ból kö vet ke zõk höz ké pest konk ré tabb kö ve tel mény fo gal ma zó -
dik meg a kor má nyok és a mun ka adói, va la mint a mun ka vál la lói ér dek szer ve ze tek
kép vi se le té nek hár ma sá ra épü lõ Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet (ILO)
122. szá mú kon ven ci ó já ban, amely az ál lam és a szo ci á lis part ne rek kon zul tá ci ós
kö te le zett sé gét rög zí ti. Ma gyar or szág a 2000. évi LXII. tör vénnyel ki hir de te tett, a
fog lal koz ta tás po li ti ká ról  szóló, a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 1964. évi
48. ülés sza kán el fo ga dott 122. szá mú Egyez mény 3. cik ké ben kon zul tá ció biz to sí-
tá sá ra vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé get: az egyez mény vég re haj tá sa so rán „(...) a
fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso lat ban ta nács koz ni kell a ter ve zett in téz ke dé sek
ál tal érin tet tek kép vi se lõ i vel, kü lö nö sen a mun ka adók és a mun ka vál la lók kép vi -
se lõ i vel, az zal a cél lal, hogy tel jes mér ték ben figye lembe ve gyék ta pasz ta la tu kat
és vé le mé nyü ket, biz to sít sák tel jes együtt mû kö dé sü ket az ilyen po li ti ka ki dol go -
zá sá ban és meg nyer jék hoz zá a tá mo ga tá su kat”.

A ja vas lat té tel hez és a vé le mény nyil vá ní tás hoz, azon be lül az ál la mi dön té sek
elõ ze tes és utó la gos meg vi ta tá sá hoz va ló jo gon túl me nõ jo go sult sá gok biz to sí tá -
sa a szak szer ve ze tek és más ér dek szer ve ze tek szá má ra nem kö vet ke zik az Al kot-
mány 4. §-ából. Ha azonban a törvényhozás ezen túl menõ, „speciális” jo gosult-
sá gok, pl. a köz ha tal mi dön té sek meg ho za ta lá ban va ló köz vet len rész vé tel jo gá -
val ru ház za fel az ér dek szer ve ze te ket, ak kor kü lön le ges jog sza bá lyi ga ran ci ák ra
van szük ség an nak ér de ké ben, hogy en nek so rán ér vé nye sül je nek a de mok ra ti-
kus jog ál la mi ság nak az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel-
mé nyei.

Al kot má nyos sá gi szem pont ból te hát meg ha tá ro zó je len tõ sé ge van an nak is,
hogy a tör vényhozó a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la tos köz ha tal mi dön tés ho -
za tal ban mi lyen „ter mé sze tû” rész vé te li jo got (pl. ja vas lat té te li, vé le mé nye zé si,
együtt dön té si jog, vé tó jog) biz to sí tott-e az ér dek szer ve ze tek nek. To váb bá je len tõ -
sé ge van an nak, hogy az ér dek egyez te tés ben biz to sí tott jo gok a fog lal koz ta tás po li -
ti kai vagy ál ta lá ban a gaz da sá gi, szo ci á lis kér dé sek re vo nat koz nak-e, il let ve, hogy
a jo gok gya kor lá sa ki ha tás sal van-e az ér dek szer ve ze tek ál tal kép vi selt tag sá gon
túl me nõ ala nyi kör re is.

3. Az Alkotmány 2. § (1) be kezdése kimondja azt az állam- és jog rendszert
alap ja i ban meg ha tá ro zó el vet, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti-
kus jog ál lam. A de mok ra ti kus jog ál la mi rend szer alap el ve az Al kot mány 2.  §
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(2) be kez dé se sze rint az, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a né pé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la mint köz vet le nül gya ko -
rol ja. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban szá mos al ka lom mal hang sú lyoz ta:
„A jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ
szer vek a jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál la pí -
tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít-
ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá tok kö zött fej tik ki a te vé keny sé gü ket.” [Elõ ször:
56/1991. (XI. 8.) AB ha tározat, ABH 1991, 454, 456.]

Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben meg kel lett vizs gál nia azt, hogy az ér-
dek egyez te té si fó ru mok, tes tü le tek gya ko rol nak-e köz ha tal mat, és ha igen, an nak
biz to sí tott-e a jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re te, s sza bá lyoz za-e a jog a
szer ve ze tek mû kö dé si rend jét an nak ér de ké ben, hogy köz ha tal mi ha tás kö rök gya-
kor lá sá ra a jog ala nyok szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó sza bá lyok alap ján
és kor lá tok kö zött ke rül jön sor.

3.1. A ha tá lyos jo gi sza bá lyo zás alap ján az OÉT az ér dek egyez te tés „csúcs szer -
vé nek” mi nõ sül. Ha tás kö re i rõl az Flt.-n kí vül – a je len ha tá ro zat III. 4.3. pont já ban
felsorolt – más tör vények is rendelkeznek. Az OÉT az Flt. 9. §-a alapján vélemé-
nye zi a fog lal koz ta tást köz vet le nül érin tõ tör vény ter ve ze te ket, és fel ügye le ti kont-
rollt (be szá mol ta tás) gya ko rol a MAT fe lett. Az OÉT ha tás kö ré be tar to zó ként sza-
bá lyoz za to váb bá a tör vényhozó a MAT mun ka vál la lói kép vi se lõ i nek ki je lö lé sét
is. Az Flt. az OÉT szá mára to vábbi hatásköröket nem ál lapít meg, a MAT és a
mun ka ügyi ta ná csok mun ka vál la lói ol da la kép vi se lõi je lö lé sé nek jo gát vi szont at-
tól te szi füg gõ vé, hogy az or szá gos mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti ko a lí ci ók az
OÉT-ben ren del kez nek-e kép vi se let tel. Nyil ván va ló, hogy ez a kö rül mény fel ér té -
ke li az OÉT sze re pét és je len tõ sé gét, amely ön ma gá ban is szük sé ges sé te szi azt,
hogy a jog ál lá sát, szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét meg ha tá ro zó jo gi sza bá lyo zás
kel lõ en kö rül te kin tõ és pre cíz le gyen.

3.2. Az or szá gos fog lal koz ta tás po li ti kai ér dek egyez te tés má sik in téz mé nye ként
sza bá lyo zott MAT fel ada ta a Mun ka erõ pi a ci Alap pal kap cso la tos, az Flt.-ben
meg ha tá ro zott jo gok gya kor lá sa, il let ve kö te le zett sé gek tel je sí té se.

A Mun ka erõ pi a ci Alap cél ja a fog lal koz ta tás hoz, a mun ka nél kü li ség hez, a kép-
zé si rend szer fej lesz té sé hez kap cso ló dó pénz esz kö zök össze vo ná sá val, egy sé ges
ke ze lé sé vel: a mun ka nél kü li ek el lá tá sá nak biz to sí tá sa, a mun ka erõ al kal maz ko dá -
sá nak, a mun ka nél kü li ek mun ká hoz ju tá sá nak és a kép zé si rend szer fej lesz té sé nek
tá mo ga tá sa, a fel szá mo lás alatt ál ló gaz dál ko dó szer ve ze tek mun ka vál la lói szo ci á -
lis biz ton sá gá nak, va la mint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal-
koz ta tá sá nak elõ se gí té se, hoz zá já ru lás a kor en ged mé nyes nyug dí jak ki fi ze té sé nek
rész be ni fi nan szí ro zá sá hoz, az egyes alap ré szek bõl fi nan szí ro zott el lá tá sok, tá mo -
ga tá sok mû köd te té sé vel kap cso la tos ki adá sok fe de ze té nek biz to sí tá sa, to váb bá az
Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat és az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mûkö-
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dési és fej lesz té si ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás [Flt. 39.  §
(2) be kez dés].

Az Alap be vé te li for rá sai a mun ka vál la lók, mun ka adók és vál lal ko zók ál tal fi-
ze ten dõ, adók mód já ra be hajt ha tó já ru lé kok ból (mun ka adói, mun ka vál la lói és vál-
lal ko zói já ru lék), hoz zá já ru lá sok ból (re ha bi li tá ci ós és szak kép zé si hoz zá já ru lás),
to váb bá köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból, pri va ti zá ci ó ból szár ma zó és egyéb
be vé te lek bõl (ha tó sá gi el já rás foly tán be folyt be vé tel, bír ság, ké se del mi pót lék
stb.) szár maz nak. Az Alap ré sze (al rend sze re) az ál lam ház tar tás nak, mû köd te té sét, 
az alap ré szek pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá sát az Flt. és más jog sza bá lyok [az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), a szak-
kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. tör vény stb.] sza-
bá lyoz zák.

A MAT a Mun ka erõ pi a ci Alap pal kap cso lat ban rész ben kon zul ta tív (az Alap
éves költ ség ve té sé re ja vas lat té te li, pénz esz kö zei fel hasz ná lá sát il le tõ en ér té ke lé si, 
a mun ka nél kü li el lá tá sok ra, fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
jog sza bály-ter ve ze te ket il le tõ en vé le mé nye zé si stb.), rész ben dön té si ha tás kö rö-
ket gya ko rol (Flt. 39/A.  §, 39/B.  §). A Mun ka erõ pi a ci Alap pal kap cso la tos ren del-
ke zé si jo got ugyan is a jog al ko tó – ta xa tí van fel so rolt ese tek ben – meg osz tot ta a
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter és a MAT kö zött. A MAT és a fog-
lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter együtt dön té si jo ga – az Flt. sza bá lyo -
zá sá val össz hang ban – az Áht.-ben is meg je le nik: „Az el kü lö ní tett ál la mi pénz-
alap ként mû kö dõ Mun ka erõ pi a ci Alap te kin te té ben az ille té kes mi nisz ter ren del-
ke zé si jo gát tör vény ál tal sza bá lyo zott ke re tek kö zött meg oszt hat ja a Munkaerõ-
piaci Alap Irá nyí tó Tes tü le té vel” (Áht. 123/B.  §).

A MAT és a mi nisz ter együtt dön té si jo ga ér vé nye sül a Mun ka erõ pi a ci Alap
egyes alap ré szei kö zöt ti át cso por to sí tás ról, az ér dek egyez te tés mû kö dé si feltéte-
leinek biz to sí tá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ról, an nak fel hasz ná lá si mód já ról, a re-
ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tást és az esély egyen lõ sé get se gí tõ prog ra mok, va la mint a
munkaerõ- piaci in téz mény fej lesz té si prog ra mok Mun ka erõ pi a ci Alap ból tör té nõ
ha zai fi nan szí ro zá sá ról, a pro jek tek nek a Nem ze ti Se gély ko or di ná tor hoz tör té nõ
be nyúj tá sát meg elõ zõ en a PHA RE, majd az Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi nan szí ro-
zá sá val meg va ló su ló mun ka erõ-pi a ci prog ra mok Mun ka erõ pi a ci Alap ból tör té nõ
ha zai fi nan szí ro zá sá ról, a fog lal koz ta tá si alap rész nek az is ko la rend sze ren kí vü li
fel nõtt kép zé si cél ra el kü lö ní tett pénz ügyi ke re tén fe lü li ré szét  illetõen a köz pon ti
és de cent ra li zált ke ret ará nyá ról, a de cent ra li zá lás el ve i rõl, va la mint az át cso por to-
sí tá sok ról, köz pon ti fog lal koz ta tá si, kép zé si, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka nél kü li ek és a fo gya té kos sze mé lyek kép zé sét, az esély egyen lõ sé get elõ se -
gí tõ kép zé si, va la mint a mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ós prog ra mok in dí tá sá ról, és a
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prog ra mok hoz kap cso ló dó költ sé gek rõl, fog lal koz ta tá si és kép zé si cé lú közalapít-
ványok tá mo ga tá sá ról stb.

3.3. A munkaügyi ta nácsok feladatát az Flt. a megyékben és a fõ városban a fog-
lal koz ta tá si és munkaerõ-kép zési, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek
fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ó ját elõ se gí tõ tá mo ga tá sok nyúj tá sá val kap cso la tos ér-
dek egyez te tés el lá tá sá ban ha tá roz za meg. Eh hez a tör vény egy részt dön té si jog-
kört (a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szé nek a me gyé ben ren del ke -
zés re ál ló esz kö zei fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl és az egyes tá mo ga tá sok ará nyá ról),
más részt kon zul ta tív jo go sít vá nyo kat (a Mun ka erõ pi a ci Alap de cent ra li zált pénz-
esz kö zei me gyei szin tû fel hasz ná lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se, a Mun ka erõ pi a ci
Alap re ha bi li tá ci ós alap ré szé nek a me gyé ben fel hasz nál ha tó pénz ügyi ke re té bõl
nyújt ha tó tá mo ga tá sok ra ki írt pá lyá za tok ter ve ze té nek, és a me gyei munkaerõ-
piaci szer ve zet mû kö dé sé nek vé le mé nye zé se, a me gye fog lal koz ta tá si hely ze té vel
kap cso la tos rö vid és hosszú tá vú prog ra mok kez de mé nye zé se, vé le mé nye zé se,
vég re haj tá suk fi gye lem mel kí sé ré se, a mun ka ügyi köz pont ve ze tõ je ki ne ve zé sé-
nek, to váb bá a fõ vá ros ban és a me gyék ben fog lal koz tat ha tó kül föl di ek leg ma ga -
sabb szá ma meg ha tá ro zá sá nak elõ ze tes vé le mé nye zé se) biz to sít [Flt. 13.  §; 7.  §
(7) be kez dés].

3.4. A 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság „köz ha tal mi jel-
le gû köz fel adat nak” mi nõ sí tet te a tár sa da lom biz to sí tá si alap be vé te le i nek fel hasz -
ná lá sá val kap cso la tos, az alap pénz esz kö ze i nek meg ha tá ro zott cél ra tör té nõ el kü-
lö ní té sé re, át cso por to sí tá sá ra stb. biz to sí tott dön té si jog kört. [ABH 1998, 140,
145.]

A 10/1998. (IV. 8.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta:
„Az ál lam fel ada ta it az Al kot mány és a jog sza bá lyok ha tá roz zák meg. Az ál la mi
fel ada tok vég re haj tá sa so rán ke let ke zõ költ sé gek biz to sí tá sá ról pe dig az Or szág -
gyû lés ál ta lá ban költ ség ve té si tör vény ben gon dos ko dik. A köz ki adá sok fi nan szí-
ro zá sá hoz szük sé ges pénz alap elõ te rem té se (en nek ke re té ben az adók meg ha tá ro-
zá sa), mi ként an nak el osz tá sa is az Al kot mány ból és más jog sza bá lyok ból fa ka dó
köz ha tal mi jo go sult ság.” (ABH 1998, 107, 111.)

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó: a fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés ha tá lyos jo-
gi sza bá lyo zá sá nak rend sze ré ben az ér dek egyez te tés tar tal mát adó jo gok nem csak
klasszi kus kon zul ta tív (tár gya lá si, ja vas lat té te li, vé le mé nye zé si stb.) jo go sít vá -
nyo kat, ha nem köz ha ta lom-gya kor lást je len tõ ha tás kö rö ket is ta kar nak. Az Flt.
rendelkezé seiben meg ha tá ro zott, köz ha tal mi jo go sult ság gya kor lá sát je len tõ kü-
lön bö zõ ren del ke zé si-dön té si jo go kat a tör vényhozó két, ál lam igaz ga tá si tí pu sú
szerv re, a MAT-ra (a mi nisz ter rel va ló együtt dön tést elõ ír va), és a mun ka ügyi ta-
ná csok ra te le pí tet te. Az Flt. je len le gi sza bá lyo zá sá ban így a MAT és a mun ka ügyi
ta ná csok – az el kü lö ní tett  állami pénz alap fel hasz ná lá sá nak (stra té gi ai) kér dé se i re
vo nat ko zó dön té si jo ga ik alap ján – ál la mi fel adat el lá tá sá ban részt ve võ, köz ha tal-
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mi tí pu sú, vég re haj tó-ren del ke zõ te vé keny ség gya kor lá sá nak jo gá val fel ru há zott
szerv nek mi nõ sül nek. E „mi nõ sé gü kön” és az ál ta luk gya ko rolt jo go sít vá nyok
köz ha tal mi jel le ge meg íté lé sén az sem vál toz tat, hogy ren del ke zé si-dön té si jo ga ik
gya kor lá sa, il let ve kö te le zett sé ge ik tel je sí té se so rán (a Mun ka erõ pi a ci Alap pénz-
eszközei fel hasz ná lá sá nak rész le tes jo gi sza bá lyo zá sa, il let ve mi nisz ter „felülbí-
rálati” jo gán ke resz tül) szo ros ál la mi kont roll ér vé nye sül.

A köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal ren del ke zõ, ál lam igaz ga tá si tí pu sú, ille tõ leg ál-
lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó szerv be szá mol ta tá sa, az az a szerv fe let ti fel ügye le ti
kont roll gya kor lá sa köz ha tal mi ha tás kört je lent. En nél fog va az OÉT-nek a MAT
be szá mol ta tá sá ra adott fel ha tal ma zá sa is köz ha tal mi jo go sít vány.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az or szá gos fog lal koz ta tás po li ti -
kai ér dek egyez te tés köz ha tal mat gya kor ló „szer ve ze tét”, az OÉT-t a tör vény nem
hoz ta lét re, s mû kö dé sé nek alap ve tõ sza bá lya it sem ha tá roz ta meg. Az OÉT – mint
szer ve zet – lét re jöt tét, sta tu á lá sá nak mód ját (a meg ala kí tá sá ra irány adó el já rás
rend jét) te hát a tör vényhozó nem sza bá lyoz ta, és nem al ko tott sza bá lyo kat a tag-
sági stá tus „el nye ré se” fel té te le it, a tag gá vá lás fo lya ma tát il le tõ en sem. Hi á nyoz-
nak to váb bá a „szer ve zet” mû kö dé sé re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyok is. Az
OÉT-re  vonatkozó jog anyag egy sé ges ab ban, hogy a Ta nács lé te zé sét, jog rend -
szer ben el fog lalt he lyét csu pán ha tás kö rei jel zik, a ha tás kö rök gya kor lá sa so rán
biz to sí tott, az ér dek egyez te tés tar tal mát adó (vé le mé nye zé si, be szá mol ta tá si, je lö -
lé si stb.) jo gok gya kor lá sá ban va ló rész vé tel azon ban a „szer ve zet” jog ké pes sé ge
hiányá ban ál la mi úton ki kény sze rít he tet len.

Az OÉT jo gi ke re tei mi ni má lis kri té ri u mai ren de zé sé nek hi á nyá ban meg ál la pít-
ha tó, hogy a jog al ko tó nem te rem tet te meg az or szá gos fog lal koz ta tás po li ti kai ér-
dek egyez te tés nek in téz mé nyi ke re tet adó fó rum le gi ti mi tá sát, és nem tisz táz ha tó a
„tagok” ki léte sem. Ezt a jogi stá tus nélküli, a jogi sza bályozás alap ján meg nem
ha tá roz ha tó tag sá gú „szer ve ze tet” a tör vényhozó ugyan ak kor egy köz ha tal mi jo-
go sít vá nyok kal ren del ke zõ, ál lam igaz ga tá si tí pu sú szerv fe let ti fel ügye le ti jog kör
gya kor lá sá ra (a MAT be szá mol ta tá sá ra), más részt e szerv meg ala kí tá sá ban va ló
rész vé tel re (a MAT ér dek kép vi se le ti ol da lát al ko tó tag jai je lö lé sé re) jo go sí tot ta
fel. Ez egyben azt is je lenti, hogy a MAT és a közhatalmi ha táskörökkel is felruhá-
zott mun ka ügyi ta ná csok ér dek kép vi se le ti ol da la it al ko tó ta gok – az OÉT és „az
OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ” ér dek kép vi se le tek je lö lé si jo ga alap ján – a mi-
nisz ter tõl, il let ve a mun ka ügyi köz pont ve ze tõ jé tõl szár ma zó ki ne ve zé sü ket, il let-
ve meg bí zá su kat egy sta tu á lat lan, le gi ti mi tás sal nem ren del ke zõ „szer ve zet tõl”, il-
letve a „szer vezetben” – a jog ál tal meg nem ha tározott sza bályok sze rinti – „tag -
ság gal”, kép vi se let tel ren del ke zõ ér dek kép vi se le ti ko a lí ci ók je lö lé se alap ján kap-
ják.

450 40/2005. (X. 19.) AB határozat



Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az OÉT-re vo nat ko zó tör vényi sza bá lyo -
zás hi á nyos sá gai, az az a meg ala ku lás, tag ság, mû kö dés alap ve tõ sza bá lyai tör-
vényi ren de zé sé nek hi á nya kö vet kez té ben sé rül a jog ál la mi ság alap ve tõ kö ve tel-
mé nye, konk ré tan az a kö ve tel mény, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek
a jog ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si rend-
ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá -
lyozott korlátok kö zött fejtsék ki a tevékenységüket [56/1991. (XI. 8.) AB ha tá-
rozat, ABH 1991, 454, 456.] Az OÉT-t, mint köz hatalmat gya korló, il letve köz -
ha tal mat gya kor ló tes tü le tek (MAT, mun ka ügyi ta ná csok) meg ala kí tá sá ban, lét-
re ho zá sá ban részt ve võ szer ve ze tet a jog (a tör vényhozó) for má li san nem in téz -
mé nye sí tet te. E for má li san lét re sem ho zott, jo gi le gi ti má ci ó val nem ren del ke zõ
szer ve zet ér te lem sze rû en nem le gi ti mál hat össze té te lük ben tõ le füg gõ, ugyan-
csak köz ha tal mat gya kor ló to váb bi szer ve ze te ket (MAT, mun ka ügyi ta ná csok)
sem. Az ér dek egyez te tés or szá gos fó ru ma sza bá lyo zá sá nak fen ti hi á nyos sá gai
foly tán nem ki szá mít ha tó a MAT és a mun ka ügyi ta ná csok köz ha tal mi ha tás kö -
rö ket is gya kor ló szer ve ze te i nek a mû kö dé se sem, mi vel meg ala ku lá suk a jog ál-
tal kel lõ en nem sza bá lyo zott, tisz tá zat lan jog ál lá sú, össze té te lû és mû kö dé sû
„szer ve zet”, il let ve an nak a jog ál tal meg nem ha tá ro zott „tag jai” dön té sé nek
függ vé nye.

A sza bá lyo zás el ma ra dá sá ban meg nyil vá nu ló mu lasz tás az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé vel el len té tes hely ze tet ered mé nye zett, mi vel a köz ha tal mi jo go sít -
vá nyok kal ren del ke zõ ér dek egyez te tõ fó ru mok lé té nek tör vényi alap ja hi ány zik,
és így nem biz to sí tott a le gi ti má ci ó juk.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ha tár idõ meg je lö lé sé vel – az in dít -
vá nyok kal tá ma dott ren del ke zé sek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta ered mé nye ként –
fel hív ta a tör vényalkotót a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet
meg szün te té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy a mun ka vál la lói és mun ka adói ér-
dek kép vi se le tek nek a fog lal koz ta tás sal, a mun ka nél kü li ek el lá tá sá nak biz to sí tá sá -
val, mun ká hoz ju tá sá nak tá mo ga tá sá val, szo ci á lis biz ton sá gá nak elõ se gí té sé vel
kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ba va ló be vo ná sa, en nek ér de ké ben az ál lam
és ér dek szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl ál ló tes tü le tek nek a fel ál lí tá sa és a tes tü le tek nek
egyes köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tó ha tás kö rök kel va ló fel ru há zá sa ön ma gá -
ban nem fel tét le nül alkot mány elle nes. Az ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak fi nan szí ro -
zá sá ra lét re ho zott el kü lö ní tett ál la mi pénz alap mû köd te té sé hez já ru lé kok fi ze té sé -
vel hoz zá já ru ló sze mé lyek nek az alap pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá ba va ló bevo-
nása tör tén het az ér dek kép vi se le te ik köz ve tí té sé vel, az ál lam és az ér dek szer ve ze -
tek kép vi se lõ i bõl ál ló tes tü le tek fel ál lí tá sá val, de más mó don, pl. az alap ön kor -
mány za ti tí pu sú igaz ga tá sá nak meg te rem té sé vel is. A köz ha ta lom gya kor lást je-
len tõ ál la mi fel ada tok tár sa dal mi, ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek nek va ló át adá sa
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azon ban csak az Al kot mány ren del ke zé se i nek meg fe le lõ, azok kal össz hang ban
 álló ke re tek kö zött tör tén het.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar  Közlönyben va ló köz zé té te lét
a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel
ren del te el.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Holló András s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k., Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat 1. pont já val, amely ben az Al kot mány bí ró ság hi va-
tal ból el jár va mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg és
fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy al kos sa meg az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
lét re ho zá sá ra és mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

1. Az Al kot mány nem tar tal maz ren del ke zést az ér dek egyez te tés rõl. A pre am -
bu lum nak az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi XXXI. tör vénnyel meg ha -
tá ro zott szö ve ge utal a szo ci á lis pi ac gaz da ság ra.

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.) ren del ke zett az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
és a Me gyei (fõ vá ro si) Mun ka ügyi Ta nács lét re ho za ta lá ról és mû kö dé sé rõl. Az Flt.
tör vényjavaslatának in do ko lá sa sze rint „a szo ci á lis pi ac gaz da ság ban az elõ zõ be ren-
dez ke dés hez ké pest tel je sen meg vál to zik a gaz da ság köz vet len részt ve või kö zöt ti
sze rep osz tás. Meg kell szûn jön a to tá lis és pa ter na lisz ti kus ál lam fel fo gás és át kell
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ad ja he lyét egy, a szo ci á lis part ner ség re tö rek võ szem lé let nek”. En nek ér de ké ben
sza bá lyoz ta az Flt. a fog lal koz ta tá si kér dé sek ben az ér dek egyez te té si te vé keny sé get
or szá gos és me gyei (fõ vá ro si) szin ten. Az ér dek egyez te tés részt ve või a mun ka vál la -
lók és a mun kál ta tók ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei ál tal ki je lölt kép vi se lõk, va la mint
a Kor mány és he lyi szin ten az ön kor mány zat kép vi se lõi.

Az Flt. nem tar tal maz meg ha tá ro zást ar ról, hogy a mun ka vál la lók és a mun kál -
ta tók mi lyen ér dek kép vi se le ti szer ve ze te it kell az ér dek egyez te tés nél szá mí tás ba
ven ni.

2. Az ér dek kép vi se let kér dé se az Al kot mány bí ró ság te vé keny sé gé nek kez de te
óta jelentkezik. A 8/1990. (IV. 23.) AB ha tározatban ki fejtett és azóta is kö vetett
ér tel me zés sze rint az Al kot mány 4.  §-a az ér dek vé del mi és kép vi se le ti jo got a
szak szer ve ze te ken kí vül az ér dek kép vi se le ti szer vek nél is el is me ri, de sem a 4.  §,
sem a 70/C.  § (1) be kez dé se nem tar tal maz elõ írást az ér dek vé del mi és kép vi se le ti
te vé keny ség tar tal má ról (ABH 1990, 42, 44.). Az ér dek vé del mi sze re pet az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta több nek te kin ti, mint a ma gán ér de kek vé del mét, ezt a te-
vé keny sé get az Al kot mány pre am bu lu má ban ki mon dott szo ci á lis pi ac gaz da ság
meg va ló su lá sá hoz tar to zó nak  minõsíti [24/1990. (XI. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 115, 118.].

Az Al kot mány pre am bu lu má ban sze rep lõ szo ci á lis  piacgazdaság nem alap jog,
hanem ál lamcél [33/1993. (V. 28.) AB határozat, ABH 1993, 246, 248.]. Az érdek-
egyez te té si rend szer ki ala kí tá sát az Al kot mány je len le gi szö ve ge nem ír ja elõ, a
pre am bu lum ban dek la rált szo ci á lis pi ac gaz da ság el vé nek az Al kot mány több szö ri
mó do sí tá sa el le né re nincs konk re ti zá lá sa. A jog al ko tó nak – az Al kot mány egyéb
kér dé sek re vo nat ko zó sza bá lya i nak a ke re tei kö zött – nagy sza bad sá ga van a rend-
szer ki ala kí tá sá nál.

3. Az ér dek egyez te tés nem je len ti azt, hogy az ér dek egyez te tést vég zõ fó ru-
mok köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat kap nak. Nem te szi az ál la mi dön té si rend szer ré-
szé vé az ér dek egyez te tés szer ve it a To ri nó ban 1961. ok tó ber 18-án kelt Eu ró pai
Szociális Karta sem (ki hirdette az 1999. évi C. törvény), bár több cik kében rendel-
kezik az ér dekegyeztetésrõl (így a II. rész 3, 4, 5, 6. és 33. cikk).

Az olyan jog sza bá lyi ren de zés, amely az ér dek egyez te té si fó ru mo kat köz ha tal -
mi jo go sult sá gok kal ru ház za fel, meg kö ve te li az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez-
dé se alap ján a va la mennyi érin tett ré szé re biz to sí tott vá lasz tó jo got, vagy a köz ve-
tett vá lasz tá si rend szer ben az érin tet tek re vissza ve zet he tõ vá lasz tá si lán co la tot, a
de mok ra ti kus le gi ti má ci ót [16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140, 43,
145–150.].

Az a sza bá lyo zás, amely az ér dek egyez te tõ fó ru mok nak köz ha tal mi jo go sult sá -
go kat biz to sít, más szem pont ból is al kot má nyos sá gi ag gá lyo kat vet het fel. Te kin -
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tettel azonban arra, hogy az in dítványok er re nem ter jedtek ki, a jelen ügy ben vizs-
gá la tuk ra nem ke rül het sor. Meg jegy zen dõ még is, hogy az ér dek egyez te tés ben
részt ve võk jog sza bály út ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa aka dá lya le het az érdekkép-
viseleti szer vek jog al ko tást kö ve tõ sza bad moz gá sá nak, a figye lembe vett szer ve -
ze tek kép vi se le ti sze re pe változá sának, új szer ve ze tek meg je le né sé nek és je len tõs
támo gatottságának. Ez a kö rül mény az Al kot mány 70/C.  §-ának (1) be kez dé sé vel
el len té tes sé te he ti a sza bá lyo zást [a 70/C.  § (1) be kez dé sén ala pu ló plu rá lis ér dek-
kép vi se le ti rend szer re vo nat ko zott az 52/1994. (XI. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 194,
286, 287, ha sonló ál láspontot fejt ki a 6/2001. (III. 14.) AB ha tározat, ABH 2001,
93, 103–104.]. Az ér dek egyez te tés ben részt ve võk kö ré nek jog sza bállyal tör té nõ
rög zí té se az eb be a kör be nem tar to zók fi gyel men kí vül ha gyá sa  miatt az Eu ró pai
Em be ri Jo gi Egyez mény 11. cik ké nek meg sér té sé vel is jár hat (Na ti o nal Un ion of
Belgian Po lice v. Belgium, Appl. No. 4464/70, 39. pont, Swe dish En gine Drivers’
Unionv. Sweden, Appl. No. 5614/72, 40, 45–47. pont).

Az el mon dot tak alap ján né ze tem sze rint nem az al kot má nyos sá gi szem pont ból
ag gá lyos, de a je len ügy ben az el já rá si fel té te lek hi á nyá ban nem vizs gál ha tó jo gi
sza bá lyo zás ki egé szí té sé re kö te le zés lett vol na a meg ol dás.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek az zal, hogy je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg-
nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pí tott meg. Az alkot mány elle nes hely ze tet a
ha tá ro zat ban fog lal tak tól rész ben el té rõ okok kal ma gya rá zom, és el té rõ en íté lem
meg az alkot mány elle nesség meg szün te té sé nek mód ját is.

I.

He lyes nek tar tom a ha tá ro zat in do ko lá sá nak azt a – ren del ke zõ rész ben fog lal -
ta kat ki egé szí tõ – meg ál la pí tá sát, hogy az or szá gos fog lal koz ta tás po li ti kai ér dek-
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egyez te tés ben részt ve võ, „köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal ren del ke zõ ér dek egyez -
te tõ fó ru mok lé té nek tör vényi alap ja hi ány zik, és így nem biz to sí tott le gi ti má ci ó -
juk”. A köz ha tal mi dön tés ho za tal ra vo nat ko zó le gi ti má ció hi á nya sér ti az Al kot -
mány 2. § (2) be kezdését és 4. §-át.

1. Az 1989–90-ben lét re ho zott ma gyar Al kot mány nem ne ve sí ti a gaz da sá gi és
szo ci á lis ér dek egyez te tés csúcs szer vét, és nem ír ja elõ meg ha tá ro zott mak ro szin tû
ér dek egyez te tõ in téz mény rend szer lét re ho zá sát. Az Al kot mány 4. §-a csu pán ál ta -
lá nos ság ban ren del ke zik a szak szer ve ze tek és más ér dek kép vi se le tek ér dek vé dõ
és ér dek kép vi se lõ funk ci ó já ról. Ez zel el len té tes kon cep ci ót tük röz pél dá ul a fran-
cia al kot mány, amely ben sze re pel a kon zul ta tív jog kö rök kel ren del ke zõ Gaz da sá-
gi és Szo ci á lis Ta nács. Egyet ér tek a ha tá ro zat in do ko lá sá val, amely sze rint nem
kö vet ke zik az Al kot mány 4.  §-ából, hogy a tör vényhozás ér dek egyez te té si csúcs-
szerv vagy más in téz mé nyek lét re ho za ta lá ról ren del kez zen.

A ha tá ro zat in do ko lá sá ban meg ál la pít ja, hogy az in téz mé nye sí tett egyez te tõ
me cha niz mu sok mû köd te té se hoz zá tar to zik és egy ben biz to sí té ka is an nak, hogy
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben írt ‘de mok ra ti kus’ jel zõ tar ta lom mal te lí tõd -
jék”. Két ség te len, hogy a kü lön bö zõ ér dek cso por tok in for má lis csa tor ná kon ke-
resz tül be fo lyá sol ják a kor mány za to kat. Ezért ké zen fek võ meg ol dás nak tû nik,
hogy az ér dek egyez te té si for mák in téz mé nye sí té se az Al kot mány szö ve gé ben
vagy az Al kot mány ból fa ka dó kö ve tel mény ként je len jen meg, mert – a fel té te le zés 
sze rint – így szé les és nyil vá nos nép rész vé tel re nyíl hat le he tõ ség a dön tés ho za ta li
fo lya ma tok ban. Ám „A sta to syn di ca lis to e cor po ra ti vo ba ve ze tõ út a de mok rá cia
jó szán dé ká val van ki kö vez ve.” (Só lyom Lász ló: Pár tok és ér dek szer ve ze tek az al-
kot mány ban. Rejt jel, Bu da pest, 2004. 208–209. o.) A köz ha tal mi dön tés ho za tal
nem lesz de mok ra ti ku sabb at tól, hogy a gaz da sá gi, szo ci á lis és más ér dek szer ve -
ze tek szá má ra spe ci á lis együtt dön té si fó ru mo kat hoz nak lét re. Az Al kot mány nak a
köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez és a vé le mény nyil vá ní tás hoz va ló jo got meg-
fo gal ma zó 61.  §-a tág te ret biz to sít ar ra, hogy a po li ti kai kö zös ség tag jai egyé ni leg
vagy cso por to san, il let ve szer ve ze tek ré vén meg fo gal maz zák ja vas la ta i kat, vé le -
mé nyü ket a köz ügyek el dön té se kor. En nél töb bet az Al kot mány egyet len rendel-
kezése sem kö vetel meg.

2. Az el múlt évek ben ki ala kul tak az or szá gos szin tû gaz da sá gi és szo ci á lis ér-
dek egyez te tés in téz mé nyei, me lyek csúcs szer ve az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta-
nács (a továbbiakban: OÉT). Az Országgyûlés nem csu pán a hagyományos kon -
zul tá ci ós jo go sult sá go kat is mer te el, ha nem az OÉT-et, va la mint a Mun ka erõ pi a ci
Alap Irá nyí tó Tes tü le tét és a mun ka ügyi ta ná cso kat – a ha tá ro zat in do ko lá sá ban is-
mer te tett – köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal is fel ru ház ta. Mi köz ben te hát a fog lal-
koz ta tá si ér dek egyez te tés szer vei be épül tek az ál la mi dön tés ho za tal ba, a – ha tá ro-
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zat in do ko lá sá ban szin tén fel tárt – sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok  miatt az or szá gos
ér dek egyez te tõ fó rum nak nincs jo gi alap ja, és kér dé ses az eset le ges új ta gok be lé -
pé se. Míg az egye sü lé si jo gi sza bá lyok ren de zik az egyes szak szer ve ze tek és más
ér dek kép vi se le tek jo gi stá tu szát, és meg kö ve te lik a bel sõ de mok ra tiz must, az or-
szá gos ér dek egyez te tõ fó ru mok jog ala nyi sá ga tisz tá zat lan.

3. A köz ha ta lom-gya kor lás al kot má nyos fel té te le it az Al kot mány bí ró ság az
Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ nép szu ve re ni tás el vét ala pul vé ve ha tá-
roz ta meg: „A köz ha ta lom gya kor lá sá nak (...) al kot má nyos fel té te le, hogy ar ra de-
mok ra ti kus le gi ti má ció alap ján ke rül jön sor.” [38/1993. (VI. 11.) AB. ha tá ro zat,
ABH 1993, 256, 262.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 140, 146.]
„A de mok ra ti kus le gi ti má ció el sõd le ge sen va ló sul meg ak kor, ha a köz ha tal mat
gya kor ló tes tü le tet a vá lasz tó pol gá rok köz vet le nül vá laszt ják. De mok ra ti kus a le-
gi ti má ció ak kor is, ha a köz vet le nül vá lasz tott szer ve zet ál tal vá lasz tott vagy ki ne-
ve zett szer vek, sze mé lyek gya ko rol nak köz ha tal mat. Amíg a vá lasz tá sok, ki ne ve -
zé sek lán co la ta a vá lasz tó pol gá rok tól a köz ha tal mat gya kor ló szer vig, sze mé lyig
fo lya ma tos, a de mok ra ti kus le gi ti má ció nem vitat ható. Ezért te kint he tõ de mok ra -
ti ku san le gi ti mált nak a Kor mány és az ál lam igaz ga tá si szer ve zet is.” (ABH 1998,
140, 146.)

Az Al kot mány bí ró ság a tár sa da lom biz to sí tá si ön kor mány za tok köz ha ta-
lom-gya kor lá sá nak al kot má nyos sá gi vizs gá la ta kor ál ta lá nos ér vénnyel ál la pí tot ta
meg: „ Választások ál ta li le gi ti má ció ese tén mel lõz he tet len fel té tel, hogy az ön kor-
mány zat va la mennyi vá lasz tó jog gal ren del ke zõ ala nya jo go sult le gyen részt ven ni
a vá lasz tá so kon. Emel lett a vá lasz tás nak a konk rét ön kor mány za ti szerv tag ja i nak
konk rét al ka lom mal tör té nõ meg ha tá ro zá sá ra kell irá nyul nia. El len ke zõ eset ben
nem le het a köz ha tal mi fel adat el lá tá sá ra adott fel ha tal ma zás ról be szél ni. Nem
meg fe le lõ te hát a más cé lú, más fel adat ra va ló fel ha tal ma zás ra irá nyu ló vá lasz tás
ered mé nye it ala pul ven ni a sze mé lyi össze té tel meg ha tá ro zá sa szem pont já ból. (...)

A de mok ra ti kus le gi ti má ció de le gá lá si rend szer ben is csak úgy jö het lét re, ha az
ön kor mány za ti ala nyok több sége ha tá roz za meg az ön kor mány za ti kép vi se lõk
sze mé lyét. Ha tár sa dal mi szer ve ze tek vagy ér dek kép vi se le tek jo go sul tak a de le gá-
lás ra, szük sé ges, hogy az ön kor mány za ti ala nyok túl nyo mó több sé ge tag ja le gyen
ezek nek a szer ve ze tek nek. A vá lasz tott ön kor mány za tok kal szem ben ugyan is,
ahol min den ön kor mány za ti alany nak vá lasz tó jo ga van, a de le gá ci ós el ven lét re-
ho zott ön kor mány za tok „vá lasz tói” ér te lem sze rû en azok nak a tes tü le tek nek a tag-
sá gá ra kor lá to zód nak, ame lyek jo go sul tak köz vet le nül vagy köz vet ve kép vi se lõ -
ket kül de ni. Ha a szer ve ze tek az ala nyok túl nyo mó több sé gét ma guk ban fog lal ják,
a le gi ti má ció fenn áll. A „túl nyo mó több ség” meg kö ve te lé sé re azért van szük ség,
mert a de le gá lás ra jo go sult szer ve zet ben tag ság gal nem ren del ke zõ önkormány-
zati ala nyok ki van nak zár va az ön kor mány za ti kép vi se lõk sze mé lyé nek meg ha tá -

456 40/2005. (X. 19.) AB határozat



ro zá sá ból, az az nem ah hoz ha son lít ha tó a hely zet, mint ha nem él né nek vá lasz tó jo -
guk kal, ha nem nincs vá lasz tó jo guk. Az pe dig al kot má nyo san nem vár ha tó el,
hogy az ön kor mány zat ala nyai az ön kor mány za ti kép vi se lõk de le gá lá sá nak be fo -
lyá so lá sa cél já ból be lép je nek az ér dek kép vi se le tek ala pí tá sá nak jo ga, il let ve az
egye sü lé si jog alap ján lé te sült szer ve zet be, amely nek csu pán egyik fel ada ta és
rész jo go sít vá nya a de le gá lás.” [16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140,
148–149.]

Mind eze ket figye lembe vé ve úgy íté lem meg, hogy a köz ha tal mi jo go sít vá -
nyok kal ren del ke zõ ér dek egyez te tõ fó ru mok le gi ti má ci ó já nak hi á nya el len té tes az
Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ nép szu ve re ni tás el vé vel.

4. Mi vel a vizs gált eset ben szak szer ve ze tek és más ér dek kép vi se le tek le gi ti má -
ció nél kü li köz ha ta lom-gya kor lá sá ról van szó, sé rül az Al kot mány 4.  §-a is. Ez a
ren del ke zés ugyan is a szak szer ve ze tek és más ér dek kép vi se le tek ér dek vé del mi és
ér dek kép vi se le ti jo gát is me ri el, amely be nem tar to zik be le a köz ha ta lom-gya kor-
lás. Az Al kot mány így vi lá go san el vá laszt ja a köz ha tal mat gya kor ló al kot má nyos
in téz mé nye ket az ilyen ha ta lom mal nem ren del ke zõ szer ve ze tek tõl. [Az Al kot-
mány 3.  § (3) be kez dé se az ál lam és a tár sa da lom kö zöt ti köz ve tí tés ben szá mos al-
kot má nyos jo go sult ság gal, ki vált ság gal ren del ke zõ pár tok nak ki fe je zet ten meg-
tilt ja, hogy köz vet le nül köz ha tal mat gya ko rol ja nak.] Az ér dek szer ve ze tek kon zul -
tá ci ós jo gai össze fér nek az Al kot mány 4.  §-ával, ezen túl me nõ en csak ak kor ve-
het nek részt a köz ha tal mi dön tés ho za tal ban, il let ve ak kor lát hat nak el át ru há zott
ál la mi fel ada tot, ha kel lõ le gi ti má ci ó val ren del kez nek, és az ál lam fel ügye li te vé -
keny sé gü ket.

II.

A ha tá ro zat sze rint a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg-
szün te té se ér de ké ben az Or szág gyû lés nek a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a
munka nélküliek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény ben (a továb biak ban: Flt.)
ren del kez nie kell az OÉT szer ve ze té nek lét re ho za ta lá ról és mû kö dé sé rõl. Ez csu-
pán az egyik le het sé ges mód ja az alkot mány elle nesség megszünteté sének.

1. Az Flt. nem tar tozik az Al kotmányban nevesített törvények közé, és az Al -
kot mány nem kö ve te li meg, hogy e sza bá lyo zá si tárgy kör ben az Or szág gyû lés ön-
ál ló tör vényt fo gad jon el. Aho gyan azt a ha tá ro zat in do ko lá sa is meg ál la pít ja, az
or szá gos szin tû fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés kö ré be tar to zó jo gok ról az Flt.-n
kí vül szá mos más jog sza bály is ren del ke zik: a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör vény, a mun-
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ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCI II. tör vény, va la mint az ál lam tu laj do ná ban lé võ
vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl 1995. évi XXXIX. tör vény. Mind ezek  miatt az
or szá gos ér dek egyez te tés ben részt ve võ fó ru mok lé té nek tör vényi meg ala po zá sa
az Flt.-n kívül tör ténhet már létezõ egyéb törvényben. Emellett, bár „jogszabályi
kény szer nincs az egy sé ges ér dek vé del mi tör vény meg ho za ta lá ra”, az Or szág gyû-
lés új, ön ál ló tör vényt (akár át fo gó ér dek egyez te té si tör vényt) is al kot hat.
(518/B/1996. AB határozat, ABH 1996, 624, 625.)

2. Az Al kot mány ból nem kö vet ke zik, hogy meg ha tá ro zott in téz mény rend szer
ke re tei kö zött va ló sul jon meg az or szá gos fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés, és az
sem, hogy ezek a fó ru mok köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal is ren del kez nek. Ezért az
Or szág gyû lés úgy is meg szün tet he ti az alkot mány elle nes hely ze tet, hogy a tör-
vényekbõl ki ik tat ja a köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat, és min den érin tett szer ve zet
szá má ra biz to sít ja, hogy az ér dek kö ré be tar to zó köz ügyek ben – a szük sé ges köz ér-
de kû in for má ci ók bir to ká ban – meg je le nít hes se ja vas la ta it, ál lás pont ját. Eb ben az
eset ben a tör vényhozónak el sõ sor ban az Al kot mány nak a köz ér de kû ada tok meg-
is me ré sé hez és a vé le mény nyil vá ní tás hoz va ló jo got meg fo gal ma zó 61.  §-ára, va-
la mint a Kor mány és az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek együtt mû kö dé sé rõl ren-
del ke zõ 36.  §-ára kell te kin tet tel len nie.

Bu da pest, 2005. ok tó ber 10.

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Tersztyánszkyné
Dr. Bihari Mihály s. k., dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró alkotmánybíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám. 27/B/1997.

Közzétéve a Ma gyar Köz löny 2005. évi 138. számában.
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