
JOGI ALAPTAN ÓRAI JEGYZET 
 

Jogképződési módok 
 
3 fajta jogképződési mód van:  
- szokásjog,  
- bírói jog 
- törvényhozói jog  
 
Mindhárom létezik egymás mellett, általában a kontinensen a törvényalkotói jog preferáltabb, 
az angolszász rendszerben a bírói jog. A modern rendszerben a szokásjog háttérbe került. 
 
Szokásjog: A feudális jogrendszerben volt a legjellemzőbb. A szokás a társadalom tagjai 
közötti érintkezések, viszonyok révén kialakuló rendszeresen ismétlődő magatartás. Az írott 
jog terjedésével a szokásjog kezdett jelentéktelenné válni  
Bírói jog (angolszász jogrendszer): úgynevezett precedens alkotta jog, a bíró alkotta jog 
mindenekfeletti. Analógiára, hasonló jogesetre épült. Egységes jogalkalmazás, egyszerű az 
elve, ha már korábban így döntött a bíróság, akkor az ilyen vagy hasonló helyzetben hasonló 
döntés várható.  
Törvényhozási jog (Európai jogrendszer): kifejezetten tiltja a bírói jogot, kimondja, hogy bíró 
alkotta jogot alkalmazni csak nagyon szűk esetkörben lehet. Ugyanolyan vagy nagyon 
hasonló helyzetben, legyen előre kiszámítható, hogy milyen döntés fog születni, nincs két 
egyforma eset. Az alkotmányban jogalkotásra felhatalmazott szervek jogszabályokat 
alkotnak. Római jogi alapelv: Bíró nem alkot jogot, hanem alkalmaz! 
 

Jogszabály 
 
Jogszabály: olyan fajta írott jogforrás, amelyek meghatározott szervektől fakadnak, és 
meghatározott eljárási rendben keletkezik. 
 
Szerkezeti elemei:  

1. tényállás (hipotézis): a jogi tényeknek olyan összessége, amelyekhez valamilyen féle 
joghatás fűződik. 

2. rendelkezés (diszpozíció): rendelkezés: két fajtája van, a kogens és diszpozitív 
kogens: nem enged meg eltérést, közjogi jogág 
megengedő: nem tartalmaz parancsot, keret jellegű jogszabály, kitöltheti a 
jogalkotó, és a bíró is, magánjogi jogág 

3. jogkövetkezmény (szankció): 2 formája lehetséges, az egyik a szankció, másik a 
joghatás 

szankció: mindig joghátrányt jelent, az adott jogszabály valamilyen megsértése 
miatt helyezi kilátásba (pl: BTK, mulasztás) 
joghatás: a rendelkezésnek megfelelő magatartást tanúsít a jogalany  

 
A jogágak három alapvető csoportja van. 
- Közjog: valamilyen állami vagy önkormányzati feladatok ellátására vonatkoznak, ezeket a 
jogviszonyokat szabályozzák. (alkotmányjog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog, 
büntető eljárási jog, szabálysértési jog) 
- Magánjog: a jogviszony pólusai vagy természetes személyek, vagy gazdasági társ, vagy 
egyéb polgári jogi társ., nem állam (polgári jog, társasági jog, családi jog, szövetkezeti jog) 
- Nemzetközi jog: az egyik pólus tipikusan valamilyen külföldi állam. 



A jogszabály hatályossága, érvényessége szerint: A jogi norma érvényessége mindig a 
jogszabály keletkezéséhez; hatályossága a végrehajthatóságához kötődik  
 
4-féle érvényességi feltétele van, melyeknek együttesen kell fennállniuk.  

- jogalkotó hatáskörrel felruházott szervnek kell kibocsátania  
- illeszkednie kell a jogforrási hierarchiába  
- megfelelő módon közzé kell tenni, ki kell hirdetni  
- feleljen meg az előírt általános és speciális eljárási szabályoknak  

 
hatályának 4-féle csoportját különböztetjük meg:  

- Tárgyi hatály: Milyen ügyekben kell alkalmazni.  
- Területi (földrajzi) hatály: milyen földrajzi területen kell alkalmazni az adott  
jogszabályt.  
- Személyi vagy alanyi hatály: Kire vonatkozik.  
- Időbeli hatály: Mikortól kell alkalmazni.  

 
Jogforrási rendszer 

 
Jogforrás: bíró alkotta, bíró alkalmazta, jogalkotásra hivatott szervek által létrehozott 
jogszabályok összessége. Van belső és külső jogforrás. 
 
Jogforrási hierarchia: 
 
Alkotmány 1949. évi XX. Tv. – országgyűlés hozhatja létre 
Törvény – országgyűlés hozhatja létre 
Törvényerejű rendelet – már nem lehet hozni, de még van hatálya 
Kormányrendelet – kormány  
Miniszteri rendelet – miniszter 
Önkormányzati rendelet – képviselő testület, közgyűlés 
Egyéb jogforrások – jegybanki elnöki rendelkezés, KSH elnöki iránymutatás 
 
Alacsonyabb szintű jogszabály magasabb szintűvel nem lehet ellentétes. Ha van ellentét, az 
alkotmánybíróság kiszedi a rendszerből.  
 

Jogalkalmazás 
 
A jogalkalmazási jogterületnek 3 fő szabálya van:  
- Alacsonyabb szintű jogszabály magasabb szintűvel nem lehet ellentétes 
- Később hozott jogszabály felülírja a korábbi jogszabályt 
- Speciális jogszabály felülírja az általános jogszabályt 
 
Jogalkalmazásra két szerv hivatott: 
 - végrehajtás 
 - bíró 
 
Büntető bírói jogalkalmazás: (vádló – bíró – vádlott) nem mellérendeltek a felek 
 
Polgári bírói jogalkalmazás: (alperes – bíró – felperes) a felek egyenrangúak, mellérendelt 
jogcsoportok, nincs alá-fölérendelt jogviszony. Tipikusan az önálló mellérendelt felek viszik a 
jogvitát a bíró elé, aki eldönti a jogvitát. 



 
Közigazgatási jogalkalmazás: olyan fajta jogalkalmazás, melynek a célja valamilyen 
közszükséglet, közfeladat ellátása 
 

Jogszabály 
 
Jogszabály értelmezése:  

- Nyelvtani: a lehető legpontosabb értelmezés, akkor lehet értelmezni, ha a törvény 
nyelvezete precíz, szavakra szedem a jogszabály, és  
- Logikai: valamilyen feltevés vagy kizárás van 
- Rendszertani: a jogszabály, hol helyezkedik el a jogágak tekintetében, van e 
alacsonyabb vagy magasabb szintű jogszabály 
- Történeti: idősíkba vizsgálom, hogy melyik hatályállapotot kell nézni 

 
Kommentálás: egy rendelkezést a jogalkalmazó végtelenül aprólékosan megmagyaráz, 
próbálja értelmezhető tenni.  
 
Jogerő: az adott döntés valamilyen oknál fogva nem változtatható meg. Bármilyen 
jogalkalmazásba születő határozatokhoz fűződő joghatás.  
 
 

 
 

1. szakasz: vagy hivatalból, vagy kérelemre indul, mindenképpen van döntés 
2. szakasz: jogorvoslat, mindenféle döntéssel szemben van helye a jogorvoslatnak, itt lép 

jogerőre a döntés 
3. szakasz: a határozatban foglaltak végrehajthatóak 

 
Alaki jogerő: az adott határozatnak a megtámadhatatlanságát jelenti, lenne helye 
fellebbezésnek, de a felek nem élnek vele. 
 
Anyagi jogerő: az adott határozatnak a megváltoztathatatlanság jelenti, nincs helye a 
fellebbezésnek. 
 
Rész jogerő: akkor értelmezhető, ha olyan határozatról vagy bírósági döntésről van szó, ami 
az adott kérelemnek nem a teljes egészére vonatkozik, hanem valamilyen közbenső részére 
 
Végrehajtás: a határozatba foglaltakat, ha nincs önkéntes teljesítés, ha szükséges állami 
kényszerrel is végre lehet hajtani. 
 



Jogviszony 
 
Jogviszony: jogilag szabályozott társadalmi viszonyok. Megkülönböztetünk relatív és 
abszolút szerkezetű jogviszonyt.  
 
Elemei: 

 jogviszony alanyai 
 tartalma 
 tárgya 

 
A jogalanyiságnak 3 fajtáját különböztetjük meg:  

- természetes személyek  
- jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok  
- egyéb szervezet (állam)  

 
Jogképesség: valaki jogok és kötelezettségek alanya lehet, feltétlen, egyenlő és általános. 
Nem csak természetes személynek van jogképessége! 
Cselekvőképesség: személyhez köthető jogosultság, saját nevében szerezhet jogokat, vállalhat 
kötelezettséget 

 Teljes:  
- mindenki, aki a 18. életévét betöltötte és cselekvőképességét a törvény nem  
korlátozza, vagy nem zárja ki.  
- általában a nagykorú ember a teljesen cselekvőképes, feltéve, ha az ügyei viteléhez 
szükséges belátási képességgel rendelkezik.  

 Korlátozott:  
-  az a kiskorú, aki 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen  
- az a nagykorú, akit, a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá    
helyezett  
- az ilyen személy jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének 
(szülő, gondnok) beleegyezése utólagos hozzájárulása szükséges.  

 Cselekvőképtelenség:  
- 14. életévét be nem töltött kiskorú  
- akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett  
- akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik (súlyos 
alkoholos v. kábítószeres állapotban van)  
- a cselekvőképtelen személy jognyilatkozata, semmis, nevében törvényes  

 
Vétőképesség: Belátási képességet jelent, arra vonatkozik, az ember látja-e előre cselekménye 
káros következményeit. A vétőképesség kártérítéshez kapcsolódó kategória.  
 

Állam 
 
Állam: meghatározott területen élő emberek történetileg kialakult zárt közössége. Az állam a 
saját állampolgára felett fő hatalmat gyakorol. 
Elkülönült erőszak-szervezete van. 
 
Állampolgári jogok: 
Első generációs jogok:  
- Tulajdonjog 
- Szabad mozgáshoz való jog 



Második generációs jog:  
- szociális biztonsághoz való jog 
- önrendelkezési jog 
Modern jogok: 
- információ biztonsághoz való jog 
- egészséges környezethez való jog 
Állampolgári kötelezettségek:  
- honvédelmi kötelezettség 
- szülői kötelezettségek 
 
Szuverenitás: (szuverén: jogok forrása) 
az államhatalom hogyan nyilvánul meg, az államhatalom gyakorlásának kérdésére ad választ.  
 
Államforma: az állam szervezeti felépítését, az államhatalom gyakorlásának módszereit 
jelenti 
 
Államforma összetevői: 
Kormányforma: legfelső állami vezetés lakossághoz való viszonyát fejezi ki. (köztársaság, 
monarchia, királyság) 
Államszerkezet: az állam, mint egész és az részei, illetve az állam egyes részei közötti 
viszonyok rendszere. 
 

Pártok, pártrendszerek 
 
A pártok működése Alkotmányban biztosított. A gyülekezési törvény mondja ki, hogy bárki 
szabadon létrehozhat bármilyen fajta szervezetet, ez lehet politikai szervezet, párt is. Pártok az 
alkotmányos jogszabályok mellett működhetnek.  
 
Nem hozhatok létre olyan szervezetet:  
 - amely valamilyen nyilvánvaló jogfélelemmel jár 
 - kisebbségek jogsérelmére irányul 
 - fennálló hatalmi rend megdöntésére irányul 
 - olyan tevékenységet fejt ki, amely a magyar közt jogszabályaival ellentétes 
 - nem lehet fegyveres szerv 
 
Pártok jellemzői: 
- A párt közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhat 
- Állami szervezetet egyik párt sem irányíthat 
- A modern pártok nem állami szervezetek (Szexért párt ) 
- Jelöltállítási joguk van 
- Önkéntes alapon szerveződnek 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
- igazságszolgáltatásban dolgozó ember nem lehet párt tagja 
- köztisztviselő nem lehet párt tagja 



 
Hagyományosan milyen típusú pártok vannak (jobbról balra): 
 
Jobb oldali pártok: 

 Konzervatívabb párt: keresztény szellemiségű pártok 
 Nemzeti érdekeket szem előtt tartó pártok: nationalista pártok, soviniszta pártok, (az 

adott nemzet elsődlegességét hirdető pártok) 
 A szavazók nemzeti érzéseire apellálnak (francia elnökválasztás Sárközi-bevándorolt)  
 A gazdaságpolitikába avatkoznak be, úgy hogy védik a hazai termékeket,  

szolgáltatásokat. (a hazai gazdaságot próbálják támogatni)  
 
Középpártok, centrumpártok: liberális pártok, zöld pártok 

 szabadelvű,  
 Abszolút az egyéni érdekeket szem előtt tartó párt.  
 Állami beavatkozást háttérbe szorító programok (általában tilalmak- állami  

beavatkozás az egyén életébe: kötelező sorkatonai szolgálat)  
 Kevesebb állami beavatkozás legyen, inkább a piaci folyamatok legyenek a szűrők  

(örökösödési adó eltörlése)  
 
Baloldali párt: szociális eszmékért kardoskodó programok  

 szociál-demokrata pártok 
 szocialista pártok 
 munkáspártok, kommunista pártok 
 szélsőbaloldali pártok  
 Az igazságosabb elosztási rendszer, támogató modellek  
 Az államnak egy aktív beavatkozását preferáló rendszerek (újraelosztási, jóléti 

elosztási rendszer, szociális gondoskodások, oktatás) 
 Háttérben valamelyest az egy közösségi érdekek  

 
Pártrendszer típusai:  
 
I. Alternatív pártrendszerek csoportjai:  
ha a politikai életben az ellenzéki politikusoknak van egy olyan magja amely pártba tömörül  
és képes arra, hogy adott esetben a hatalmat magához ragadja.  

1. Felaprózott többpártrendszer: több politikai párt vesz részt a politikai életben és a  
választások során nagyobb létszámú koalíciós kormányok alakulnak  
egyetlen pártnak sincs szilárd túlsúlya, és ezért változó összetételű koalíciók  
kormányoznak, pl. Olaszország, Magyarország a rendszerváltás után  
2.Kétblokkos rendszer: több politikai párt van a politikai életben, viszont csak a pártok 
két jelentősebb párt közé csoportosulnak, és az a két blokk váltja egymást  
pl. Magyarország most  
3. Kétpártrendszer: vannak ugyan kisebb politikai pártok, de ténylegesen csak a 
rendszer két legnagyobb pártja verseng a hatalomért  

 
II. Nem alternatív pártrendszerek  
az ellenzéki politikusoknak nincs olyan magja, amely a hatalmat képes magához ragadni  
1. Egypártrendszer: Alkotmány kizárja több párt politikai részvételét, pl. rendszerváltás  
előtt Magyarország  
2. Nemzeti egyetértés pártrendszere vagy domináns pártrendszer: több politikai párt van  



a politikai életben, viszont egy pár rendelkezik olyan erővel hogy az  
egyéb pártok csupán a kormányzat kritikusaiként vagy az egyes  
érdekcsoportok képviselőiként ténykednek, szigorúan korlátozott és  
általában területileg lokalizált befolyási bázissal rendelkezve,  
3. Pártok kooperációjának rendszere: a főbb politikai pártok tartós blokkba tömörülnek,  
nincs hatékony ellenzék Pl.: Dél Amerika  
4. Korlátozott pártrendszer: különböző politikai pártok vannak és versengenek egymással a  
politikai befolyásért, de a hatalom ténylegesen párton kívül van más politikai  
erő – többnyire hadsereg – kezében van. 
 
 



Hatalmi ágak 
 
A hatalmi ágak kívánalmai: önállóak, egymástól függetlenek, elkülönültek, de a hatalmi ágak 
között vannak kapcsolódási pontok.  
 

 


