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Társadalmi diskurzus és szociális jogok
Balogh István tanulmányában az alkotmányozás kapcsán a társadalmÍ
kommunikác ió j el entős é gét han g s illry o zza, gffi tóp ontj áb a, űgy ttínik,
a szociális jogok kérdésétállítva.
Az alkotmányozás kérdésénél- bár nem mindig eléggéreflektáltan - ktilönös hangsúllyaI vetődik fe| az alkotmányos értékekvilága,
azon belül is a ,,szo1idaritás'' mint érték.A sz'ociális jogok kapcsán
ugyanis az egyénkötelezettsége mertil fel a közösséggel szepben, az
áIlamnak, a közösségnek az egyénrtel szembeni kotelességei ugyanis
csak így teljesíthetőek (Sári L995:7),
A szociális jogok problematikája az etka meghatározott szfétáját,
a ,,szolidaritást'' érinti. Azigazságosság - amely a jog, igy az alkotmányjog által is a legkönnyebben ,,dekódo1ható'' értékl- újabb kritériumában látszik megjelerrni: a,,szo1idaritás'' formájában. Ennek
kapcsán két alapvető kérdésmenil fel:
t . uitent ftlgalm azhatő meg alkotmányos értékként(egyáltalán
megfoga1mazhatő-e)? trz két további kérdéstis magában rejt: mi a
tartalma, milyen eljárás révénragadható rneg?
2. A társadalom mely rétegébÓ1 avagy rétegeibó1 nyerhető eZ az
,,éttéktartalom''?
A következőkben a szűkebb institucionalista felfogásoktól indulva
a szélesebb látószögű interpenetrációs elméletig, illetve a strukturalista-funkcionalista szociológiaelmélet által nem megfelelően tárgyalt
,,szolidaritás kis köreinek'' tematizá|ásáig szeretném tágítani a kört.
Az alkotmány mibenléte rendkívül ösizetett kérdés._Azalkotmányozást tárgyaba' fel kell tenni magunknak a kérdést,minek tekintjük az alkotmányt? Alkotmányfelfogásunk ugyanis befolyásolhatja
az affa vonatkozó álláspontunkat, hogy miképpen is hozzuk |étte az
alkotmányt.
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A sokféie alkotmányfelfogásból - például ,,nép szeruődése'', ,,kti-

lönleges törvény'', ,,alaptörvény'' (W. F. Murphy) _ kitűnik egy további kérdésis, miszerint az államot _ és ettől el nem választhatóan
az alkotmányt _ inkább poiitikai Vagy jogi entitásna\ tekintem-e, illetve hogy a közhatalmi vagy társadalmi meghatározottságát emelem-e ki. Sajátos álláspontot képviselnek azok, akik kizárólagosan az
egyik, illetve a másik felfogás mellett érvelnek. (Lásd például Hans
Kelsen-nekaz államot és a jogrendszert azonosító koncepcióját, illetve Carl Schmitt politikai-hatalmi alkotmányfelfogását.)
Ha olyan alapnormának, hipotetikus alapszabálynak tekintjük-csupán az alkotmányt, amely a legfelső érvényességi aIap és a jogi érvényét adja minden más alacsonyabb jogi normának, akkor ,,súlypontja
a törvényeket hozó eljárás szabályozására esik, s azok tartalmát csak
igen kis mértékbenbatározza meg, ha egyáltalán rnegbtatátozza..."
(Kelsen 1988:42). Az ilyen jogi érvényességi-procedurálisfelfogás a
strukturalista-funkcionalista szocioIógiaelméletnek kedvez, ktilönösen autopoetikus megközelítésének, amely szerint a társadalmi alrendszer a már'meglévő elemeinekháIőzata tévén,saját logikája á1tal öngerj esztő módon épül fel. E zárt, rekurzív felfogás nem ontológiai, hanem procedurális jellegű, hiszen arra keresi a választ, ,,Miképp jön létre a rendszer?'' (Cs. Kiss-Karácsony Í994:23). Balogh
István az alkotmányozás kapcsán éppen az alrendszerek zártlogI1{áján belüli alkotmányozástól óv. A professzionális alrendszerelrműl.o{9'.. kapcsán bizonyos fenntartásokkal el tudom fogadni a zártabb
logikát, azonban az a|kotmányozás kapcsán nem tartom elfogadhatónak.
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kérdéstehát az, hogy hatásköri-eljárási alkotmányban gondolkodunk-e Vagy pedig tartalmi (szubsztantív) alkotmányban (Bragyova
re94).
Az e|j ár ás i -hatá skör i alkotmány min denekel őtt az ál|arn fel ép ítés ét
és működését szabá|yozza, és a korlátozását tekinti fő funkciójának,
mivel a ,,politikai rendszer'' alkotmánya és nem a ,,politikai közösségé" . Az alkotmányos jogokat is eljárási szempontból szabáIyozza és
így ,,állampolgári jogok''-ként fogia fel"
A ,,szubsztantív" alkotmányfelfogás rLem az államot kívánja elsősorban szabáIyazni, hanem a ,,politikai'kozösséget", ermélfogva az
alkotmányos jogokat ,,alapjogként" határozza ffieg, amelyek aztán a
j ogrendszer normáinak tarta|mát hatát ozzák meg (Bragyova I99 4 : 6Í) .
Az eLjárási és az anyagi, szubsztantív viszonyokat illetően e feIfogás
egyértelműen a tartalmi célok elsőbbségét vallja az e|járásokkal szemben (Murphy 1995)
A,,szubsztantív" és a,,hatásköri-eljárási'' alkotmányok ktilönbségét gyakorlatilag a kontinentális, iIletve az angol alkotmányosságfelfogás krilönbozőségében is megragadhatjuk, bár ez a distinkció
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nem ekvivalense az előzőnek (a francia modell, bár kontinentáIis,
államszervezeti alkotmánya miatt eltéréseketmutat).-Míg péIdául a
német kontinentális rendszer a politikai kozösséget szabályozó rninden elvet alkotmányos szintre kívan emelni, addig az angol modell a
,,nem-szabá|yozásra'' törekszik. E kettő ktilönbsége a ,,rule of law'',
illetve,,jogállam'' között koncepcionális eItérésbénis megmutatkozík,tehát abban, hogy ,,honnann származnak a jogok.
A kontinentális rendszernek _ amelyhez országunk is tartozik _
je|lgmzője a részletekbe menő szabá|yőzás. A szoóiális jogok tekintetében ennek az a jelentősége, hogy a jogrendszert mélységeiben

alakítő sr,rb sztantív alkotmányfel fogás a magánj ogi j o gvi szonyók taris (pl. rnunkajog) jelentős ré'szben-,,sioéiáliian forináIja",
másrészt a szociális osztó-igazságosságot is gyakoroija' A szociális
jogállam gyakorlatilag a demokrácia egyenlőíég (tartítmi; elve alapj án történő kiterjes ztése,, áttérés az áLIampolgáiok formáiis-potitikai
jogegyenlőségéről a demokrácia tÍttsadalmi rendre történő kivetíté.
s ére (Abendroth 1 99 5) . Szociol ógiai megkö ze|ítésb
6l az ink|uzió (be_
levonás)
azaz'a szociális rendszerek funkcionális alrendszereinek
mind átfogóbb populációkörben való szerv eződése - ,,föltételezi, hogy
adott or'szág.népességének egésze a társadalom teljes jogú tagja, vagyis teljes'jogú állampolgára legyen. Az áLlampoIgárság T. H.
Marshall által kidolgozott fogalmá értelmébenelfuei a póigári és
politikai szabadságok garantáÍásántril a közös jólétnek egy méghatátozotÍ toka szüks9g9!' melyet (...) a szociális jogok hivaióttakbiztosítani'' (Juhász 1995).
A nézeteltéréseka magyar'alkotmányj<ígászok és'politoiógusok
körében az o|ryan - szubsZiantív alkotmáiryótra jel|emző -, jőgilag
1ehe_z9n megragadható elvek, államcélok és jogók megfog almízásá
könil bontakoznak !ci, amelyek nagy csoportJái a ,,szotiáIis jogok''
alkod ák- Az e|jár ási-hatáskóri alkoiirányökbán ilyén szociál ió élvek
nem is értelmezhetőek.2 A fejletlen poliiikai közösség, a civil társadalom.hiánya' kontinentális jogrendszeri hagyomanyunk, a szociális
jogoF iránti_erős társadalmi igény, illefve ai-alkotmánybíróság elismerésre rrléItó, az egészjogrendszert átható jogfejlesztő tevékónysége -.ryggannyi érv a szubsitantív alkotmányrrregáttotása metleti. A
jogokat tehát nem lehet kihagyni a2 aIkó'tmányból, a kérdés
9z99j{ti9
érvényesíthetőségük.
A nyugaÉurópai államoÉban és nálunk
inkább
is alkotmányo's eljárási kötelezettség (egyóztetési
eljárás) terheli a
l5o1rnányt az érde.kképviseleti szerve-kke1-, a megáilafooasukkor al áírt kozjogi szerződések normatív erővel rende[kezriek. A szociális
diskurzusról Sári János így ir:,,A szociális dialógus erró"l az oldalról
ma már a szociáIisjogok megvalósításának alkotmányos eszközévé
vált" í9a! .Í995: tú.-n szocíális jogok, amelyeket a magyar alkotmánybíróság. másodlagos alanyi jogként is definiál, végiő soron a
u91ip1zgatá9j vé-grehajtás során realizáIődnak.3 Ennek kapcsán menil lel égetően.V$yu.otszágon a Wozigazgatási bíráskodás átfogó
rendszerének kiépítése,amely a szociális .iogot érvényesítésének
Éiemelt tenilete lenne. E méltányos ság alapj?n- v égzett tévékenységnek
tal.má1
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minél éIetközelibbnek kell lennie, a társadalmi (életvilágbéli) igazságossági normákat figyelembe véve.a A méltányosság érvényesítése
pedig _ szintén a megismerés végett - a szociális jog alanya és a'
kozigazgatási szerv közötti párbeszédre, diskurnrsra alapoz.

'MONDD, MIT ÉRLEL'?
Magyarországon az áLlampolgárok körében a politikai-társadalmi átalakul á sok követk eztében j elentős e gzisztenciáli s bizonytalanság -érzet alakult ki. Tény, hogy az erős civil társadalomnak _ és így a
szolidaritási struktúráknak -, valamint a tulajdon biztons ágának hiánya5 és a szociális ellátórendszer fokozatos leépítéseaz á||ar.rta utaltságot' egyfajta új keletrí etatizrnust erősít. Sajátos jelenség, hogy ép_
pen az akozéptéteg,ameiy a nyugat-európai társadalmakban az öntevékeny szolidaritási struktúrákat élteti, nálunk részben a szociális
fele!ősségétzet alacsony színvonala, részben a megfeIelő anyagi háttér hiánya miatt _ egyébkéntteljesen érthető módon _ éppen az állami szociális ellátás elsőszámú szorgalmazőja. A polgárság a háború
előtt az önfenntartó szociális szolidaritási struktúrák fő mozgatója
volt. A szocialista paternalista állam megszünteffe ezeket az intézményeket, majd az á|Iampolgárokat így a polgárságot is alattvalóvá és
'
eltartottakká tette.
A fő érv a szociális jogok alkotmányba foglalása ellen rendszerint
a költségvetési akadályokra hivatkozás. A kérdésazonban - többek
között _ dZ, hogy a jelenlegi állami gazdasági kapacitásokhoz mérjük-e csupán az alkotmányt, Vagy pedig prograrnatikus dokumentumnak is tekindtik egyben, olyan áIlam jovó'beli ,,személyi igazolványaként'', amely nem mondhat le bizonyos elvekró'l, eszményekről és a megvalósításukrő|. Az alkotmánynak tehát meg kell felelnie
a jelenben és a jovőben is mint alkalmazandó alaptörvénynek. A
weimari alkotmány hibáit elkenilendően azonban az alkotmányos
szociális jogoknak a torvényhozás által konkretizá|andóaknak és bi
rói úton kiÉényszeríthetőelinekkell .lenniük. Érdemes lenne ezéttegytészt olyan megfogalmazást találni, amely általanosabb és amely
nagyobb teret enged a szociális elvek jogalkotás során való - a változó könilményeket figyelembe vevő - érvényesítésének,tartalommal
kitöltésének. Ez az ,,áI|amcél jellegű szociális elvekre'' vonatkozna,
ugyanakkor meg kellene tudni fogalmazni a kozvetlenül alanyi jogot
teremtő, szűkebb korű alkotmányos szociális jogok csoportját (Kilényi
1995). Amit a szociális jogok (elvek, eszmék, alapjogok) tekintetében nem tehet meg a törvényhozás, az a nyilváru alkotmányellenes
jogalkotás, valamint alkotmányos kötelezettségeit illető jogalkotási
hallgatás.
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professzionális szereplók is a konkrét döntések plkalmával, érdekek
és értékekmérlegelésekor, az,,univerzáIis értékduálok''alkalmazásakor etikai mércéketis alkalmaznak.g A szociális jogáilam eszméje
is történetesen a társadalmi változásokra reagáiva alakult ki a közigazgatás (pro fe s szionál is ) s zociális an probIém aér zékeny életkozeii
gyakorlatában.
_
A szociális jogállamokban a szociális' jogok garanciáinak nagy része az állam kötelezettségvállaIásan nyugszik, és így a hagyományos
jogi értékmárők nemigen |átszanak alkalmagnak a szociális jogok
mégragadására, illetve érvényrejuttatására. Ugy tűnik, a társadalmi
szolidaritás éppúgynéllailözhetetlen eleme az e jogok érvéuyrejuttatásának, mnt áz áI1am e tárgyu"alkotmányos kotelezettsége. l0 Fontos
lenne azonban az alkotmányban szereplő jogi értékek,,igazságosságkritériumát" a szociális igazságosság szdrint újragondolni, már csak
azért is, mert az alapjogi bíráskodas ennek megfelelően alakída ryajd
át a jogrendszert. Emellett tekintetbe kellene venni, hogy az a|kotmányos emberi jogok az egyének egymás közötti viszonyaiban is
érvényesülnek. A kérdésaz, honnan veheti az alkotmányos szabályozás, az állami jogalkotás, valamint a végrehajtás a szociális igazságosság új kritériumait?
Az utóbbi években a ,,család" az éIetvilág természetes közegeként
előtérbe kenilt - egyebek között az ENSZ világkampanya miatt is mint a szoIidaritás kicsi é1ő modellje, mely irányadó lehet a
makrotársadalmi intézményekműködtetéséhez is. Ezt a lehetőséget
először Chiara Lubichll vetette fel a ,,Familyfest 93'' nemzetkozi
római konferencián (1993. június 5.), és az elgondolást II. János Pál
pápa is megerősítettel2 legutóbb az ENSZ előtti beszédében. olyan
kezdeményezések is napvilágot láttak már, amelyek a ígazságosság
családban tapasztalt szoiidaritási modelljét kívánják jogi formába
onteni (bizonyos,, kerettörvény'' a|kalmazásával) . Giovanni Caso bíró
egyenesen a család belső normájának tekintett ,,kolcsönös szeretet''
kritériumában |átja az igazságosság pregragadható ságát a j ogalkotás
során (Caso 1993).
A fentieket a magyar alkotmányozásravonatkoztatva a következőképpen foglalhatjuk össze.
1. Hazánkban a táÍsadaImi alrendszerek a pártállami elfojtás alól
emancipálódva nem, vagy nem teljes mértékbenaz erkölcs talaján
bontakoztak ki. Belső iogikájukban alárendelt szerepet kaptak az etikai megfontolások, ennek következtében némelyiktik társadaImi, professzionális szerepét(!) sern tudja megfelelően betölteni. A szolidaritás mint a szociális jogok logikai és erkolcsi magva így rchezen tor!

het magának utat.l3

2. A politika alig kap etikai inputokat bizonyos társadalmi alrendszerekbi'l , azokat domináló csoportoktő|. Az etikai tartalom híányát
jelenti a fársadalmi igazságosság (a javak végletesen egyenlőtlen eloszlása) szempontjainak figyelmen kímil hagyása (politikai, gazdasági alrendszer).
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3. A polítika az ,,é|etvilágban'' még fellelhető etikai mércéketis
alig vonja be a döntési mechanizmusába. Ez azért is súlyos hiba,
mert az ,,é|etvi1ágban,, _ igaz nem professzionálisan, de sokszor hatékonyabban - elevenek a társadalmi alrendszerek alulról szenveződő
tűnik, a jogi alrendsze r _ éIénazalkotmánybíráskodással voIt egyedül képes a v áItozó politikai-társadalmi könilmények kozött
morális szempontoknak érvénytszerezti. Ebben * a jog értékmegőrző, ajogfejlesztés irányát is kijelölő jellege mellett - nagy szerepe
volt annak, hogy jogfejlesztés során átemelésre keniltek a nyugateurópai jogi eredmények.
5. A család maradt - minden válsága ellenére _ nézeÍem szerint a
szolidaritási normák megtestesítésének,létreh ozásának és átorokítéa
s ének-hagyományo zásának legfőbb mo dellj e .
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5

- kommunikáló társadalmi

aktorokról van szó, nem a luhmanni személytelen kommunikáció-, legyenek akár jogászok, politikusok vagy a civil szféra képviseIői, mindannyian ,,belü|rőt" vesznek részt a folyamatban. Az alkotmányozást nem lehet kívülró1, úgymond ,,tárgyllagos szakértőként'' miívelni. EzzeL, azthiszem, tisztában Van az alkotmányozásban részt vevő politikusok, alkotmányjogászok szinte mindegyike.
Az ,,izig-vérig polgári alkotmány'' is csak az adott államban, adott
nemzetben ériel-me2hető, nincs iehát,, á|ta|ános an érvényesp olgári
alkotmány" . ,,AZ a gondolat, amely egy népnek a priori akarna -bár
ró116

tartalma szerint többé vagy kevéSbé ésszerű - alkotmanyt adni, nem
venné tekintetbe épp azt á-mozzanatot, amelynél fogva áz több lenne
gondolati dolognál. Minden népnek ezértolyan alkotmanya van, amely
neki megfelelő és neki való'' _ irja Hege1 (1983:298). Az ,,alkotmány", illetve ,,társadalmi lenyomata'' ugyanis szervesen alakul ki
egy állap társadalmi-politikai életében. Az írat|an, lassan formálódó
történelmi alkotmányok esetében érthető ez a megállapítás, azonban
a chartális (oktrojált, forradalmi úton keletkezett vagy demokratikus
eljárás údán készítettés elfogadott) alkotmányok esetében csak olyan
alkotmány számíthat túlélésre,amelyet az adott történelmi társadalmi-politikai viszonyolinak megfelelően, azokat figyelembe véve alkottak meg. Azon a1kotmányozó(k), aki(k) nem veszi(k) figyelembe,
hogy ,,egy bizonyos nép alkotmánya álta|ában önfudatáriak jellegétől
és fejlettségétől függ'', bizton bukásra számíthat(nak) ( Hegel
Í983:298). Az alkotmány normatív érvényét(legalitás) a társadalom
;,alkotmánytudata'' mint a legitimáció és az érvényessóg néIkrilözhetetlen kritériuma kell, hogy támogassa. A döntő kérdéstehát az,bogy
az állampolgárok elismerik-e magukénak az alkotmányozás végtermékét.Ebben Van nagy szerepe a diskurzusnak, amely révéna professzionálisintézményrendszeiekta|áIkoznakaz,,életvilág''nempro-
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fesszionáiis, de
.iegalább annyira értéktartalmúiogik Í$ával, amely
logika.egypgl talán
választ is ádhat a szociális jogofi ervenyésitieteségénekmikéndére.

Miért is van szükség az alkotmányozósi diskurzusra?
.'Azért,mert az alkotmányban megfogal mazandőértékeknek kulturálisan lBYetlen' társadalmi_csoporiseir kizárólagos tetetemóny.r*,
már csak az érdek- és értéktagoltságok miatt seír.' Csak u' öí''.,
releváns társadalmi
_szereplő kozremiíködésével lehet azt a,'nemzeti
kulturális konstanst''
.megta!álni, amely minden társadalmi-'porititui
vá|tozás éllenéreis időtáIló
2. A4rt, mert a demokratikus egyeztetőeljárás önmaga is értékteremtő. Enne\ jelentősége pedig abban áil, hógy
nem mértani összég91 vaq, egvtaJtá kffiromisszumát adja a
- ..a)
kiindulási.álláspontokériéktartáÍm{iak,hanem'ontórógiáriugül'u'nl
újat hoz létre;
.- b) ezáltaÍ áz 9gyeztetésben már realizá!őd}k a leendő alkotmány
jogszociológiai éitélemben
vett legitinrácios nazisa,'*ári'.t igari
tartalma a kommunikative megszüTetett értékkón''*''ru*.
3. Azért, mert az atrkgtman_"yo"áii ur,n'',_*i;;ffid;n interaktív
-kommunikáció,
a torténelern vbnatkozásábán teremtőerővel bir,_ azt
konstituálja (Habermas 1994:326).
4. Csökkentheti a jelenleg &íagyarországon a politikai és jogi int:zmény.rendszerrelszembeíhatííozottanőrezheiőbiza1mattániágot'
és a' legitimációs deficitet. E1lenkező.esetben á poriiitái i"té;;;"y
rendszerrel szembeni bizalmatlan5ág á1fog tevődhi aiéi iJó-iil'"iá_
den ellenk ező látszat ellenére -'frq!, tá.'ufui*i ;Ta;'.d"it'áí"ut',i.vendő alkotmányos íntézményrendízerreés az Akőtmanyú?ií.ag.u
is. Ennek következményei peáig beláthataiíunóf i;*ffilil
árulhat a táisadalofi érték-és érdektago'ltságát' me giele. 1- \or7áj
nitő .pártok és más társadalmi formáciot poiiiitai%il;il;;#;*té,séhez. A nyílt légkörr]í párbeszéd során'önno" e'te[óit
í.í*úátasat' egymás értékeinekbefogadását, a,,negatív kontraidentifikáció''
to.k-p oz i tív,, öníra gu t<r á taí'aruíat;e.e o*a'';;h;ai,
á* i
l':]l
: lt'l P 1,
tgencsak;elentős ergdpóny lenne a magyar pártstrukffirá vonati<ozásában, a pártok funkclonáÍását, egymaítroi és_a tarsááuio*r'ői uuro
\'-'sío11yukat illetően. Ezen túimenően elősegíthenré a
civil szféra kialakulásának folyamatát_, hiszen az aktív
a*.rreft, r'ogv
növellretné a civil társadalom jelóntőségéi
'".f"puárrárás
óÁí'iersmina teret adhatna az 9gy9-s csopg'{tok identitásformálódásának és egymás közötti
kapcsolataik kiépúIésénekis..
6. osszegezhétné a rendszerváltás őta a iogi társadalmi airends'zerlery vé gbement nagymÉ.s átal akul ás omi eí .'. o*eny.r..i,'ni"denekelőt t az alapj?gij ggr.jlesztésben, valám iní u,
egyétemi' máományo s szf ér áb ai elértl ogeÍmélet i, d o gma t iiui éie o.ní'iy;Éi,
ttir ti !
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nös tekintette| az aikotmányozásnak mint a rendszerváltás folyamatát
aktusnak a jellegére.
'Iezárő
7 . Áior.w ifa' üó';óib ó'1 i s táp\Ít]kaző aikotmány ozá s s al e gy faj ta
jelentősége a.ho_
,,emberi jogi alliotmánytudat'? alakulhat ki, aminek
iizontáliőaí (egyén és égyénkozött) is érvényesalkotmányos emberi
jogok esetén félbecsülhetetlen. 17
" Áz alkotmány átfogóbb elvi kérdéseiretérve - még mindig a szociális jogok szemponijából _ azt a minimális természetjogitartalmat
keil me[határoznunk, mely minden újabban keletkezett alkotmany
sajátja.18
-A-természedogi
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minimumot a Hart általjavaso]t tú-191goqa1 1egatív és leszűkítő megfogalmazásátől (Hart Í995:224_23Í)' eLtérően a
következőkben fogámázhatjuk meg: a jog _ és így az.alkotmÍn1 ._,
amelynek céIja, hógy biztoiítsa az- ember immanens lényegénekkibontákoz ását, teljeí rnértékben tiszteletben tartja, gar.antáLja a. Fze'
mély szabadságát, de egyszersmind védi a közosségi dimenziót is
mini a szernélyéktermészetes megvalósulásának közegét...
Az emberi jogokat - pontosabban a jogalanyo\?t -9 illetően ugyanis kidenil az a*otmány ,,ars poetica''-ja. El kell dönteni, ltogy az
el szigetelt é s önma gáéit |étező-,,individuum'' - ot helye ?ryk-P ..u j ogalkotáí középpontj ába, vagy pedig az egy étl, szabadság át -és közösségi
kapcsolatait, onma gána{ ai e kápcsolá1okbqn való kit'eljesedését. kifeiező,,persona" -t a személyt. A szociális jogok 1lsit41u ugyanis a izotdáritás miatt _ eztmpÍitatja. Döntenünk ke1l arról is,'hogy ez
utóbbiból fakadóan a személyek-legelemibb közegét, a családot tekintjük-e a jog egyik legjelenősebb vonatkoztatási pontján?k, :?gy
kitaitunk a kliiár őÍagosan,az,, individuum'' mindenekfelett-levősége
meIlett. Míg ugyanií a jogi személyek és egyéb csoporto\ * indokoltan _ immáion a nemzétliozi jogban és idehaza is egyre inkább azonos elbíráIás aLá esnek a terniészetes magánszemólyekkellg, addig a
család mint alapvető értékhordozőtláttérbe szorul. A szoc_iális jogok
pedig éppen a isaládokat érintően égetőek, hiszen az egyéb-ráp:orul20
tataí (r^oi<t<antak, magatehetetlenekl minden alkotmány védi.
Arra van tehát snilség,- Baiogh Istvánnal egyetértve._,-hogy az
alkotmányos diskurzus sórán a pr_ofesszionális társadalmi alrendszerek professzionáIis és értéktartalmúlogikája talláLkozzo{| az életviLag
terniészetes közosségeinek pregnánsabban szolidáris Iaikus tog$íj íva|, ezáLtal a komrriunikácfu és az értéktartalmak interpenetrácií1.a
megtalálhaÍja a szociális jogok alkotrnányos megjelenítéseinek módozatait.
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JEGYZETEK
' Külon tanulmányt érdemelne témánk szempontjáb őI az ,,igazságosság,, formális
és materiális érielmének, az alkotmányo.göag,'á_to.;a"j,;";ég""6;"peiáau
u"
méltóságu személyként kezelés'', í',,pozitívoísztri_miná?'ioí-itu.
''egy-entő
ervi
tartalmának és egymás közölti relációinak titoritasa.
David Lockwood (Í979)
',,kettős integrációs'' ehéietéteszerint a társadalom az
embercso_portok egymás'közötti
relácíóiban (tarsáoáimil'i.lTaóiál'e' öiu La'it
dimenzióban , a1 {yt7zmény-rendszeret.Genoii;.i"t.;a;o iil;.,;í;ib#is
tetezik. Nézetem szerint az első nem annyiiu q*Poitófr tgq1gntagiójával (osztály1
harcos elmélet) írható le, hanem - a ,,íársad3rmr'in-tegiáció''
értelméu.n--'éop"n u
szolidaritási struktúrák mriködéséveÍ 1vo. ouuiíú'.t*ood;^s;;|;b
ilt"lo.utio'
qy*9mintegration. In: Theorien'des sozialeí w-á.ü' R.d;6i'ö:'Ig7g.
}lq
124_Í37.)
2
Az első alkotmiánykoncepció (19|0),kidolgozója, Sajó András legújabban megjelent könyvének cúne - on*oriátotónauom _, Mthiszem,
a
vagy,,szubsztantiv'' alkotrnány kérdésétilletőén sotarelárui ,,hatásköri-eliárási,,
t$jaiögii.'"
3
,,A szociális államnem az alkotmán{,lTl9.
terüietén lopakodott
'aközigazgatás
be a közjog tudományába'' (Forsthoff 1995a 1'8)--_'-a
Nem véletlen a szociális jogok érvényrejuttalásakor a szubszidiaritás
J J
kiemelt je-

lentősége.

5

A tulajdon
1983.

6
7

és személyiségijogok relációjához történeti áttekintésben
lásd Sótyom

Mint később tátni fogjuk, nemcsak ezért.
A természetiosi elméletek, valamint y'.e'$pr99i helyeslési elméletek (Jellinek),
i lletve r észbétí
az,, el ismerési ;ffia1.

*y'l.

nlo"onui,-.tit;i:iiil; ü;il'lT-5&''t'#gl':ifí"'Ái""tij'ff'TlTil,."r'-?:

zelítósben tár gy a|ják.
8
Például a.mérsékelten p-9zitivista Hart is _ bár erőteljesen
megszorító értelemben
- elfogadja ,,a jog bels6 erkölcse'' fogalmat tHári iöóí: zli,sj - --_-- -^--'-'
9
Csak ritkán fordul elő, hogy a.professzionális logika yenyszertiségből
győz _
saját.értéktartalmával _ a máieriáiis igaisáÉói;g_f.ili.
győzedelmeskedett a
lgy
jogbiztonság elve a ,,történelmi igazúgoiíaí.]í*Jí
szemben a rendszerválto9 9

zásután.

''iÍ;l jTffJ,:f

l"1#rT;li*1&1'Í*T*iffi íÍlil,lit'f,r,s;E:\\izetéI,hogyaz

t' Chiara Lubich
az-I943-banTrentóban (olaszország) létrejött és a föld
maid minden országában elterjedt Fokoüie *o'}aró*árupiió:
i."tgl7-a-"nTempleion-díjjal nintetik ki, majd ézt követően sck mís
öri''*réssel. I-"g'toü6 Juutini
katolikus egyetem díszdoktoráváavattai, tóúük
'_u-d' fóltiii"'i'írid'í'-g;;iliöioo'
zösségi gazdaság) kidolgozásáért.
12II' János Pá!
az'ENSZ-ben a nemzete\.családja létrejöttének saikségességérő1
kell
térni a ,,szeÍvezett létből
9..xel:_4t

;;;;;;'ii;
-;;a;#Íia'.1í"'fJ#i*'iiáili-Í'
;;;Jg''iffi
4."o.uí1;'ául''üiíiffi

íffi #ilf it;rj
iöÍf,:i:f"fu
eljaqT,:rr;Y:iÍrr::,{;ÍrrÍrr*Í*;:fi
v.9!at!o zóan:',,Emiatt
nemcsak' űládpáÍiiiat,'r'J'Éii'az oly antársadalompolitikát is.sürgősen elő kell mozdítani, ainelybeí ;
ilü;
(cenisiiilt

iiiurBudapesr rssr . 76.),iuetve, ,,a .raa! T,it?l*ÍirT3f:l1t"Xrenitása és sokszoros ftilgései ,"zették
ról'("'.) A család jogai a7-onbannem'egy'r"rű"nTc.'ládíü;kl;g"i'"Lii'i'Jil."d"'-il"É'bö;'óhii'i"ll'l''ÜJá1!o i"g"itikai összege, ryet á.család több, min7'-.^gr;1;gddii.rr.g.,,
(II. János Pól
pdpa Levele a CsakÍdokhoz. Budápest, tg'di.isi
t3
Félreértésekelkenilése végett: én nem osztom a rendszerekkel
szemb en érzett
habermasi
ösztönös bizahátlanságot.
'

a;:
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,,Nincs kétségem afelől, hogy a család és rokonság nemcsak háborus területeken
és a menektiltek körében fontosabb, rnint vaiaha, hanem a békébenélő, de a
gazdasági recesszió hatásaitól szenvedő fiatalok és idősek, például akezdő vállalkozók és munkanélktiliek körében is. A család támogató szerepének növekedését
elismerve azonban további kérdésekadódnak. Például azoka kérdések, amelyek
e fokozott kötőerő hatásaira és értéktartalmairavonatkoznak'' (Somlai 1995: 56.).
15
Az alkotmányozásta mint diszkurzív aktusra hívom fel a figyelmet a kÍagyar
Nemzet 1995. január 19-ei számában.
16
Lásd Sorgi 1991
17
Kardos Gábor is az alkotmányos jogok magánszemélyek közötti érvényesítését
szorgalmazza tanulmányában (Kardos 1995: 8).
18
,,A modern akotmányosság kérdésenem más, mint a természedogi alapelvek
megtestesülése a pozitív jogban'' (Cappelletti 1993: 38).
'9 Lásd ehhez ifj. Trócsányi László 1992., illetve vö. az NSZK alaptörvénye 19.
cikk: (3). ,,Az alapjogok belföldi jogi személyekre is vonatkoznak arinyiban,
amennyiben azok lényegüknél fogva az alapjogok alkalmazása alá esnek''.
20
Mindenképpen figyelemre méltó, trogy a spanyol alkotmány. ,,A gazdaság- és
szociálpoiitika iránye1vei''-rő1 szóló (ffi.) fejezetének első cikke (39.cikk (1)) így
kezdődik: ,,Az áLlami szervek biztosítják a család szociális, gazdasági és jogi
védelmét''.A poftugá} alkotmiány a krjvetkezőképpen rendelkezik: ,,A család védelme érdekébenaz Allam ktilönosen köteles: c) elősegíteni a családi egységek
társadalmi és gazdasági fliggetlenségét" 67.ci?k (2).A lengyel és az olasz alkotmány például nevesítve védi a nagycsaládokat (lásd a lengyel alkotmány 79. cikk.
(1), illetve azolasz alkotmány 31. cikk. (1) bekezdését).
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