
Modern állam és jogtörténet – vizsgakérdések 
 

 
Ki volt Hammurapi, jellemezd törvénykönyvét! Hammurabi törvénykönyve  
Mezopotámiai Óbabiloni Birodalom Hammurabi  uralkodója. Hammurabi az egyesült Babilónia 
első királya Kr. e. 18. században élt.  
Kőbe vésett törvényoszlopát, a több mint két méter magas diorit  követ nem Babilonban, hanem 
országától messze keletre Susában  találták meg 1902-ben, ahová az elámi hódítók hurcolták.  
Ez a 282 szakaszból álló jogi emlék az egyik legrégibb törvénykönyv. Hammurabi törvénykönyve 
elterjedt neve ellenére valójában nem is törvénykönyv (kódex), hanem jogesetek gyűjteménye. 
Hatását fokozta, hogy a birodalom minden templomában felállították, hogy az embereket eligazítsa 
a vitás ügyekben.  
A törvénykönyv első része közjogi jellegű, a második jóval terjedelmesebb rész vegyesen tartalmaz 
vagyoni viszonyokkal, házassági joggal és büntetőjoggal kapcsolatos kérdéseket.  
 
Mit jelent a „tálió” elve, írjon példát! 
Törvénykönyvben a büntetőjog területén tálió elve (köznyelven szemet-szemért, fogat fogért) is 
megjelenik. Megjegyzendő, hogy a szemet-szemért kifejezés a Bibliából ered;  a szem elpusztítását, 
a csonttörést és  a fog kiütését rendelték hasonló sérelem okozásával büntetni:  
Egy speciális helyzetre speciális, tálió-szerű büntetést ír elő, amikor kijelenti, hogy „ha egy szabad 
ember házában tűz üt ki, egy szabad ember, aki oltásra jött, a ház gazdájának holmijára vetette 
szemét, és a ház gazdájának holmiját elvette magának: ez a szabad ember ugyanebbe a tűzbe 
vettessék”.  
 
Mit jelent a tükörbüntetés? 
A táliótól meg kell különböztetni a tükörbüntetéseket, amelyek esetében szankcióként nem azt a 
testrészt kell elpusztítani, amelynek sérelmét az elkövető okozta, hanem azt, amellyel a 
bűncselekményt elkövette. Így például, ha valaki megtagadja (nevelő)apját vagy (nevelő)anyját, 
nyelvét  ki kell vágni, másrészt, ha valaki megüti apját, valamint ha a földmunkás a rá bízott 
vetőmagot vagy takarmányt ellopja, az ilyenek kezét le kell vágni.  
 
Jellemezze röviden Mózes törvényeit (kőtábláit)!  
(Kr. e. 12. sz.)  
Az ókori zsidó felfogás szerint a jog istentől ered. A Kánaánban megtelepedett zsidók 
mindennapjait a mózesi törvények szabályozták, amelyek a hagyomány szerint 613 parancsolatot és 
tilalmat tartalmaztak. Az első és legfőbb isteni legitimitással rendelkező jogforrás a mózesi Tóra 
volt. Liturgikus és civil törvényeket egyaránt közöl.  
A Mózes közvetítésével – két kőtáblára vésve – a zsidó népnek adományozott Tízparancsolat 
Istentől származó jogi normák gyűjteménye. A hagyomány szerint a Tízparancsolat kettős kőtábláját 
az Istennel való szövetség megkötését szimbolizáló frigyládában őrizték.  
E törvények nemcsak vallási-világnézeti előírásokat tartalmaztak, de büntetőjogi, családjogi és 
szociális értékeket is közvetítettek (Mózes II. 20. 2-17). Az ott megfogalmazott normák, mint („Ne 
legyen más istened rajtam kívül!”, „Tiszteld apádat, anyádat!”, „Ne ölj!”, Ne lopj!”, „Ne 
paráználkodj!” nemcsak a zsidóság, hanem utóbb a zsidó-keresztény civilizáció számára is jogi, 
morális zsinórmértékül szolgáltak. Klasszikus értelemben természetesen nem tekinthető 
törvénykönyvnek a Tízparancsolat, hiszen nem törekszik teljességre, de lényegében még 
szankciókról sem rendelkezik. A Mózes által közvetített Tízparancsolat a természetjog egyik 
megnyilvánulásának is tekinthető.  
 



Jellemezze röviden a Tizenkét táblás törvényeket (lex duodecim tabularum)! 
A régi római jog legfontosabb jogforrása. Kr. e. 451-450-ben keletkezett, az addig íratlan római jog 
legfontosabb szabályainak írásba foglalásaként. Keletkezéskor fa-, majd utóbb kő és bronztáblára 
vésett tizenkét kőtábla a történelmi adatok szerint még a Kr. u. 3. században is ki volt téve a 
fórumon. Eredeti szövege ugyan nem maradt fenn, de későbbi irodalmi művekben idézett töredékei 
alapján, szövege viszonylag jól rekonstruálható. Jellegzetessége, hogy a többi ókori 
törvénykönyvvel (kódex) ellentétben nem elsősorban büntetőjogi, hanem jelentős mértékben 
aprólékos magánjogi szabályokat tartalmaz. A Iustinianusi kodifikáció alkalmával minden korábbi 
jogszabállyal együtt helyezték hatályon kívül.  
 
Mely civilizáció terméke  Manu törvényei? 
Az (indiai vagy hindu jog). Manu törvénykönyve az ókor egyik leghíresebb 
jogszabálygyűjteménye, ugyanakkor a hindu vallás megismerésének az egyik legjelentősebb forrása 
is egyben, mely a világi előírásokon kívül nagyobb részben a brahmanizmus, kisebb részben a 
hinduizmus főbb vallási parancsait is tartalmazza.  
 
A görög jogfejlődés kérdései: 

 Kik hozták létre az új típusú államot a poliszt? 
A föld magántulajdonosok. 

 Kezdetben kiknek vannak politikai jogaik az új típusú államban a poliszban? 
Akiknek őseik, mint föld magántulajdonosok létrehozták az államot. Arisztokratáknak 
nevezzük őket, az államforma arisztokratikus köztársaság. 

 Mit jelent démosz, milyen foglalkozású emberek tartoztak ide? 
Köznép, kereskedők, kézművesek, parasztok. 
Mit jelent a demokrácia? 
Köznép uralma. 

 Milyen lépcsőfokokon jutott el az ókori Athénban a nép a demokráciához? 
1.  ie.621 Drakón írásba foglalta a törvényeket 
2. ie.594 Szolón eltörölte az adósrabszolgaságot 
3. társadalmi egyensúly jött létre, kialakult a türannisz a zsarnokság. 
4. ie.510 elűzték a zsarnokokat 
5.  ie. 508 Kleiszthenész megszervezte a demokráciát ( a nép uralmát). 

 Mutassa be az athéni demokrácia intézményrendszerét! 
1. A legfőbb hatalom a népgyűlés, a törvényeket a népgyűlés hozza: minden 

nagykorú férfi, aki állampolgár, tagja az athéni népgyűlésnek. Ott felszólalhat, 
javaslatot tehet. Szavazata egyet ér, ez a közvetlen demokrácia. 

2. Végrehajtó hatalom: ötszázak tanácsa, Minden kerület (phülé) 50-50 képviselő 
választ, később sorsolják őket. A 10 sztratégoszt (hadvezér) szintén választják, 
végrehajtó. 9 arkhón szerepük csökken. 

3. Igazságszolgáltatás, bíróságok, esküdtbíróságok: többszázfős bíróságok, 
sorsolják őket. 

 
Jellemezze a Justinianusi törvénykönyveket!  
A 16. század óta összefoglalóan Corpus Iuris Civilisnek („római jognak” is nevezik). Justinianus 
keletrómai császár 527-től 565-ig uralkodott. Politikájának fő célja a római birodalom régi 
nagyságának helyreállítása volt. Ennek keretében személyes irányítása mellett ment végbe a római 
jog kodifikációja.  
A justinianusi törvénykönyvek rendezett formában tartalmazzák a római jog legértékesebb részét, 
tartalmilag pedig a legjelentősebb jogforrások. A római jognak ez a monumentális gyűjteménye a 
római jogrendszer addigi eredményeinek összefoglalása, de egyben a római jog lezárt egésszé való 
merevülésének is a jele.  
 



Sorolja fel a justinianusi joggyűjtemény részeit! 
A Codex Justinianus eredetileg három, illetve egy később hozzá kapcsolódó negyedik részre 
tagolható:  

• Constitutiók: Először a Hadrianus óta keletkezett több mint 4600 császári rendeletet 
gyűjtötték össze 12 könyvben.  
• Digesta: Iustinianusi törvénykönyvek legbecsesebb része a Digesta, mely ötven tematikus 
rend szerint összeállított könyvből áll. A Digesta 39 jogtudós közel 2000 könyvéből 
tartalmaz. 
• Institutiones: Institutiones seu Elementa cím alatt jogi oktatás céljára egy törvényerővel is 
felruházott négy kötetes részt adtak ki. A mai római jogi tankönyvek is többnyire ennek 
rendszerét követik.  
• Novellák: A kodifikáció befejezését követően a bizánci jogtudósok által összeállított 
kiegészítéseket Novelláknak („új törvényeknek) nevezik. Ezeket már nagyobb részt görög 
nyelven adták ki.  

 
Kitől idéz legtöbbet a Digesta? 
A Kr. u. 3. század első évtizedeiben működött római jogtudós Ulpianus műveiból vett töredékek 
teszik ki a Digesta kb. egyharmad részét.  
 
Kik azok a glosszátorok? 
1080 körül Bolognában egy Imerius nevű nyelvész alapított egy glosszátor iskolát. A glosszátorok 
hozzájutottak a Digesta egy teljes kéziratához és a szöveget mélyrehatóan vizsgálták, elemezték. 
Megállapításaikat széljegyzetekkel, glosszákkal (innen ered az iskola neve) jelölték. Később 
kiemelkedő szerepet töltött be a glosszátorok közül Bolognában Bulgarus és a dél-franciaországi 
egyetemen tanító Martinus.  
A glosszátorok később már hosszabb magyarázatokkal is ellátták a római jogi szövegeket őket 
kommentátoroknak nevezték.  
 
Mit jelent Ius civile? 
Ius civile (civiljog): A rómaiaknál eredetileg a római polgárokra vonatkozó jogszabályok 
összessége. Később a magánjog (ius privatum) szinonimájaként is használták.  
 
Mit jelent Ius commune? 
Ius commune (közös vagy közönséges jog): A római jogtudósok ezt a fogalmat több értelemben 
használták. A különböző államokban élő emberekre vonatkozó közös jogot is értették alatta. Ez a 
módosított formában tovább élő római jog jelentette a legtöbb európai állam magánjogát 
évszázadokon át, egészen a polgári törvénykönyvek megszületéséig. Ebben az értelemben a ius 
privatumhoz tartozik.  
 
Mit jelent Ius publicum-ius privatum? 
Ius publicum-ius privatum:A római jognak a közjogra és a magánjogra való tagozódására használt 
kategória pár. A közjog a római állam helyzetére vonatkozott, a magánjog az egyén érdekeire.  
 
Mi az annales és krónika , mi a külöbség? 
A középkori történetírás legkedveltebb irodalmi formái. Az eseményeket időrendben elbeszélő 
évkönyv és krónika. A kettő külső alakja azonos. Az annalista évről évre folytatólagosan jegyzi fel 
saját kora eseményeit. A krónikás régebbi írott forrásokból és szájhagyományból állítja össze és az 
eseményeket.  
 
 
 
 



Mikor, ki adta ki az Aranybullát? Mi a jelentősége? 
A II. András király által kiadott Aranybulla (1222) a magyar állam- és jogtörténet jelentős 
eseménye. Neve onnan ered, hogy a király a fontosabb kiváltságleveleket aranypecsétjével 
erősítette meg, ezért a későbbiekben az egész okmányt Aranybullának hívták. Sokan rokonítják az 
angol alkotmányfejlődés szinte egy időben megalkotott Magna Chartájával (1215).  
Az Aranybulla egy komoly tömegmozgalom hatására született meg és a magyar nemesség XIII. 
századra kialakult jogállását rögzítette, így a személyes szabadságjogot, az adómentességet, 
valamint az ellenállás jogát a király törvénytelen aktusaival szemben.  
 
Mit mond ki az ellenállási záradék? 
A kiváltságok biztosítása a híres XXXI. Cikkely, az ún. ellenállási záradék (ius resistendi) az 
Aranybullában. Kimondja, hogy ha a király nem tartaná meg az Aranybullában mondottakat, akkor 
az ország jobbágyurainak és nemeseinek a hűtlenség vétke nélkül jogában áll ellentmondani és 
ellenállni. 
 
Mi a jelentősége az ellenállási záradéknak?  
Az Aranybullában megfogalmazott „ius resistendi” a szokásjogi úton kialakult magyar rendi 
alkotmány lényeges eleme volt, később a nemzeti függetlenségi küzdelmek egyik hivatkozási alapja 
lett.  
 
Ki adta ki az aranybullát, mikor? 
II. András - 1222 
 
Hány cikkelyből áll az aranybulla? 
31 
 
Mely társadalmi csoport adta a tömeg bázisát az Aranybulla mozgalomnak? 
Szerviensek ( a király vitézei) és a várjobbágyok (akik a várnépek katonatisztjei) 
 
Milyen külföldi okiratokkal mutat hasonlóságot a mi Aranybullánk? 
Jeruzsálemi királyságalapító okirata és a Magna Carta Libertatum (1215 Anglia) 
 
 Soroljon fel 4 rendelkezést az Aranybullából 

 Egész királyi vármegyéket magánszemélyeknek a király nem adományoz, 
 Nem rontja a pénzt (II. András a nemesfémet kispórolta az érmékből, így plusz 

jövedelemre tett szert) 
 Szerviesektől adót nem szed, szabad végrendelkezést biztosít, bírói ítélet nélkül nem 

hurcoltatja el, nem vet börtönbe szabad embert, 
 Külföldieknek birtokot, magas hivatalt csak a királyi tanács beleegyezésével juttat 
 Nemesek, zsidók, izmaeliták nem lehetnek só tisztek, vámszedők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hogyan jönnek létre, mi a jelentőségük a nemesi vármegyéknek?  
Kezdet: 1232-ben kehidai oklevél: zalai szerviensek azzal a kéréssel fordulnak a királyhoz, hogy 
körükből szolgabírát választhassanak. 1267-ben IV. Béla és fia V. István megújították az 
Aranybullát, a szervisenseket, várjobbágyokat „nemesnek” nevezik, minden évben megyénkét két-
három nemes, menjen a székesfehérvári törvénylátó napokra. Ez a magyar rendi fejlődés csírája. A 
nemesi vármegye a megye területén élő nemesek önkormányzati szerve. Élén a király által 
kinevezett főispán áll. Valójában az alispán, a szolgabírák irányítják. A megyei nemesi közgyűlésen 
minden nemes részt vesz, választó, választható. Zsigmond a kapuadót, tizedet a megyék 
hatáskörébe utalja. A megyei szinten megerősödő, politizáló nemesség 1435 körül már országos 
jelentőségre tesz szert a főpapokkal, és bárokkal együtt. Az 1440-es években a Rákos mezejére, 
rendi gyűlésre csapatostul érkező középnemesek adják a Hunyadiak tömegbázisát, ők választják 
kormányzóvá Hunyadi János 1446-ban, illetve Mátyást 1458-ban. Később (XVIII. század) is a 
megyék szedik be az adót, az újoncokat biztosítják, ha az uralkodó nem hív össze rendi 
országgyűlést, megyei ellenállást szerveznek. 1848-ig vannak nemesi vármegyék. 
 
Ki adta ki, mi a jelentősége az 1351-es törvényeknek? 
1351-ben Aranybulla megújítása: Ősiség, kilenced, egy és ugyanazon nemesi szabadságról szóló 
törvény.  I Nagy Lajos király adta ki. Nálunk is kialakul a jogilag egységes jobbágyság, jogilag 
egységes nemesség. 
 
Mit jelent az „ősiség” a magyar jogban? 
Ősiség a rendi Magyarország birtoklási-öröklési rendje, mely szerint az ősinek (öröklöttnek) 
minősülő vagyonban a lemenők öröklése a kötelező törvényes öröklés. A várományosok kihaltával 
a birtok visszaszállt a koronára. Az ősiséget az Anjou I. Lajos 1351-ben vezette be, megtörve a 
Szent Istvántól az Aranybulláig élő rendszert, mely szerint lemenő hiányában a leánynegyeden 
felüli vagyonról az utolsó tulajdonos szabadon rendelkezhetett. Az ősiség jogpolitikai indoka az 
volt, hogy a földbirtokok a régi családok kezében maradjanak. Az ősiség szabályai egészen 1848-
1852-ig fennmaradtak.  
 
Ki dolgozta ki a Szent Korona – tant? Mi a lényege? 
Werbőczy István a köznemesi párt vezetője, a Szent Korona nem a király tulajdona, hanem a 
magyar nemesi nemzet azonos a Szent Koronával, amely az ország területét is jelenti. Minden 
nemes egyenjogú tagja a Szent Koronának.  
 
Kinek a műve a Hármaskönyv? 
Werbőczy István műve még a Hármaskönyv (szokásjogi gyűjtemény). 
 
Milyen részekből áll a Tripartitum (Hármaskönyv) 
A Tripartitum, mint neve is utal rá, három részből áll:  

 első a nemesi privilégiumok,  
 második az országos statútumok (a jogszabály régies elnevezése),  
 harmadik a városi és helyi statútumok és a bírói gyakorlat áttekintését  

tartalmazta. A Tripartitum a királyi szentesítés elmaradása folytán nem lett törvénnyé, szokásjogi 
gyűjtemény. 
 
Mi az a Corpus Juris Hungarici ? 
Magyarországi törvényeink első gyűjteményes kiadása Zsámboki János, Mosóczy Zakariás és 
Telegdy Miklós munkája. Ezek a gyűjtemények építettek Werbőczy István Hármaskönyvére. Az 
1696-ban Szentiványi Márton nagyszombati jezsuita nyomdaigazgató által kiadott gyűjtemény 
viseli először a Corpus Juris címet.  
 



 
Mi az a „hiteleshely”?  
A hiteleshely 1874 előtt lényegében a mai közjegyzői hivatalt helyettesítette, közhitelű pecséttel 
bírt, tanúságukat, okleveleiket az állami hatóságok is elismerték. Például hiteleshely működött a 
székes- és társaskáptalanok mellett. A középkorban három országos hatáskörű hiteleshely volt: a 
budai káptalan, a fehérvári káptalan és a fehérvári keresztes (johannita) konvent.  
 
Mi az az Oklevél? 
Oklevél (litterae, diploma). Meghatározott külső és belső formák szerint kiállított, valamely jogi 
tényt rögzítő, annak bizonyságául szolgáló középkori irat. A 11. századból származik a legelső 
eredeti formában ránk maradt oklevelünk, a tihanyi apátság alapítólevele (1055).  
 
Mi az privilégium? 
Privilégium a feudalizmus jelentős jogforrása. A privilégium (kiváltságlevél). A privilégium 
fogalmát tekintve a törvényesen megkoronázott király által bizonyos ünnepélyes alakban kiállított 
„oklevél”.  
 
Melyek a privilégium érvényességi kellékei? 

 a törvényesen megkoronázott király adja ki;  
 a törvényekkel vagy mások jogaival ne ellenkezzen;  
 egy éven belül kihirdessék a vármegye közgyűlésén vagy a megyei törvényszéken;  
 az adománylevél szerint a birtokba való beiktatás is megtörténjen.  

 
Mi az a male-ficium? 
Boszorkányság,  male-ficium, azaz a kárt, bajt okozó varázslás. 
 
Milyen mű megjelenése után váltak tömegessé Európában a boszorkány perek? 
1486-ban Malleus Maleficarum („Boszorkányok pörölye”) című mű. Ezt szinte egész Európában a 
perek „forgatókönyvének” tekintették. Szerény számítások szerint is közel egymillió boszorkányt 
végeztek ki. 
 
A magyar büntetőjog a boszorkányok milyen fajtáit ismerte? 
A régi magyar büntetőjog a boszorkányoknak két csoportját különböztette meg, az elsőbe tartoztak 
a maleficusok (bűvölők, rontók, méregkeverők stb.), a másodikba a strigák, akik az akkori közhit 
szerint az ördöggel cimboráltak, vele fajtalankodtak, állattá változtak stb. 
 
Milyen boszorkányok létét tagadta Könyves Kálmán? 
Könyves Kálmán (1068-1116) jogalkotásáról is ismert. Mint törvényhozó enyhítette Szent László 
király különösen szigorú törvényeit. Kálmán magyar király sokat idézett mondata „A boszorkányok 
után, minthogy ezek nincsenek, egyáltalán ne is nyomozzanak” nem a boszorkányok általános 
létezését tagadta, csak a strigákét, a boszorkányok másik csoportjába tartozó maleficusok 
felelősségvonása továbbra is megtörtént.  
 
Melyik a leghíresebb magyarországi boszorkányper? 
Szegeden 1728-ban egyetlen napon 13 boszorkányt égettek meg, a később éppen erről 
boszorkányszigetnek nevezett Tisza parton. (A vádlottak között volt a volt szegedi főbíró is, a 
vádpontok közt szerepelt, hogy eladták az esőt a törökországi boszorkányoknak.) 
 
Mikor szűntek meg Magyarországon a boszorkányperek? 
Mária Terézia tiltotta be Magyarországon a boszorkánypereket.  
 
 



 
Mit jelent a pallosjog? 
A pallosjog független bírói hatalom volt. Eredetileg a vármegyék birtokolták, majd egyes földesurak 
kiváltságként kapták, később a szabad királyi városok is. A pallosjoggal rendelkezőnek joga volt 
büntetőügyekben ítéletet mondani és a bűntettet halálbüntetéssel is megtorolni, mely a nemeseknél 
lefejezést, a nem  
 
Mi az az úriszék? 
Úriszék: földesúri jogszolgáltató törvényszék. Hatásköre a birtokon élő saját jobbágyokra és a 
jobbágyok módjára ott tartózkodó birtoktalan szolgákra terjedt ki. Közbűncselekmények elkövetői 
felett csak akkor ítélkezhetett, ha volt pallosjoga.  
 
Mi az a Váradi regesztrum ? 
1208 és 1235 között lajstromba szedett tüzesvas-próba istenítéleteinek eseteit tartalmazta (a 389 ügy 
többsége 230 eset büntetőügy).  
 
Mi az az  asylum? 
Asylum (menedékhely, egyházi menedékjog, diplomáciai menedékjog) Az asylum (menedékhely) 
intézményét az egyház hozta létre a középkori büntetések kegyetlenségének enyhítésére. Ma 
menedékjog alatt az államnak azt a jogát értjük, hogy üldözött személyek részére védelmet nyújthat 
és kiadásukat megtagadhatja. A középkorban is a bűnösnek az asylumba való bejutása mentességet 
jelentett. Magyarországon Szent István óta ismert, hogy akik a püspök, vagy az ispán lábaihoz, 
illetve a király udvarába menekülnek, ott asylumot nyernek. Szent László törvénye a templomot, a 
királyi udvart és a püspök lakóházát említi asylumként. Akinek ide sikerült bejutnia, életét 
megmentette. A halálbüntetést többé rajta végre nem hajthatták, magánharc esetén pedig nem adták 
ki az üldözőnek.  
 
Mit jelent a common law kifejezés? 
A common law kifejezés maga a következőket jelentheti:  

a) az angol típusú jogrendszert, szemben másfajta jogrendszerekkel,  
b) a bíró-jogot az angol típusú jogrendszerekben szemben a törvény-joggal (statutory law),  
c)  az általános ius strictum-ot (kötelező jog) szemben a kivételes méltányos joggal, az equity-

vel.  
Angol sajátos jogrendszer. 
 
Mit jelent deportálás?  
Az állam által kijelölt tartózkodási helyre kényszerítés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soroljon fel földesúri jogokat! 
A földesúr a birtoka határain belül politikai hatalommal és gazdasági monopóliumokkal (földesúri 
joggal) is bírt. 

 A tulajdonosnak joga volt törvénykezni a birtokán élők peres ügyeiben, vagy bizonyos 
kategóriákba sorolható ügyekben (például nyilvános ivászat és egyéb kihágások miatt 
megbírságolhatta a szabálysértőket); egyes esetekben ez a törvénykezési hatalom a 
főbenjáró bűnökre is kiterjedt.  

 Kizárólagos joga lehetett saját malmok működtetésére is, és megkövetelhette, hogy 
mindazok, akik a birtokán élnek, ezekben őröltessék a lisztjüket.  

 A mészárszék joga a húsbehozatal jogával együtt szintén a földesúri jogok közé tartozott.  
 A kocsmálás (italmérési) jog. A bor-, sör- és pálinkamérés, mint az egyik legjelentősebb 

jövedelmi forrás, állandó vita tárgya volt, hogy az év melyik szakában és mennyi ideig illeti 
meg a jobbágyot és mennyi ideig a földesurat.  

 A mészégetés joga egyes birtokokon szintén jelentős bevételi forrást jelentett a földesúrnak.  
 A faizás: vagyis a tüzi- és épületfa vágásának joga. Az erdőhasználat földesúri jog volt a 

feudalizmus idején.  
 Az első éjszaka joga (ius primae noctis), azaz a földesurak joga alattvalóik 

menyasszonyának szüzességére a házasságkötés napján nem volt, ez csak mese. Egy 
francia forrás utal rá, tehát ius primae noctis nem volt Európa-szerte írásba foglalt jog.  

 
Foglalja össze a jogpozitivizmus lényegét! 
A jogpozitivizmus a jogi gondolkodás egyik alapvető iránya. Tág értelemben olyan jogtudományi 
irányzatok gyűjtőfogalma, melyek elutasítják egy magasabb rendű, örökérvényű és igazságos 
természetjog létezését. Jognak csak az evilági ember alkotta jogot tekintik.  A jogpozitivizmus 
filozófiáját Hume (1711-1776) alapozta meg a XX. században pedig Kelsen (1881-1973) tiszta 
jogtanában jelenik meg.  
 
Mi az a Kánonjog (ius canonicum) ? 
A kánonjog eredendően a canon görög szóból jön, amely ott mérőzsinórt, ill. szabályt jelent (a 
canon szóból alakult ki a kanonok is, azaz az a személy, aki a kánonok szerint él).  
A kánonjog tágabb értelemben a keresztény, szűkebb értelemben a katolikus egyházi hatóság által 
alkotott, az egyház szervezetére és működésére vonatkozó szabályok (canones) összessége. Egyes 
területeken a kánonjog azonban közvetlen hatással volt egyes jogintézmények alakulására (pl. 
házasság, családjog, végrendelkezés, eretnekség).  
A kánonjog által kimunkált területek közül a legteljesebb a házassági jog. A házasság feltételéül 
szabták az egyházi megáldást, s ebből következően a házasságot besorolták a szentségek közé, s 
emiatt azt az egyház felbonthatatlannak tekinti.  
 
Mi az a mundium ? Milyen típusait ismerjük? 
Az ókorban és a középkorban a családi jog egyik meghatározó fogalma a mundium. A mundium 
alatt állók cselekvőképességüket csak a mundiumot gyakorlón keresztül gyakorolhatják. A 
mundium csak  szabadok, vagy félszabadok felett gyakorolható. Gyakorlója csak szabad férfi lehet. 
A mundiumnak három fő típusa van:  

 atyai mundium,  
 gyámi mundium  
 a férji mundium.  

 
 
 
 
 
 



Milyen forrásait ismeri a muzulmán jognak? 
A muzulmán jognak négy forrása van:  

1. Korán (az iszlám szent könyve, a mohamedánok „Bibliája”)  
2. Szunna (az Isten küldöttére vonatkozó hagyomány): A Mohamed cselekedeteire és 

mondásaira vonatkozó hagyományok gyűjteményét a Prófétát kisérők elbeszéléseiből 
ismerjük. 

3. Idzsma (a muzulmán közösség jogtudósai által helyeselt normák): Ez a muzulmán jog 
legrugalmasabb része, amely a leginkább igyekszik megfelelni az élet kihívásainak.  

4. Kijász (az analógiával való érvelés): Mindazon kérdésekben pedig, amit a Korán még 
áttételesen se szabályoz, alkalmazták a kijászt, amely a szultáni és a kádi jogalkalmazást 
foglalta össze. Az írott jogon kívül így lényegében megteremtődött a változó 
körülményekhez is alkalmazkodni tudó „szokásjog”, ami megfelelően rugalmasnak 
bizonyult.  

 
Milyen eljárást különböztethetünk meg a perjogban? 
Vádelvű vagy akkuzatórius eljárás -  nyomozó elvű inkvizitórius eljárás - vegyes eljárás. 
 
Mi jellemzi az  akkuzatórius  eljárást? 
A feudális perjogban két eltérő sajátosságú eljárást különböztethetünk meg.  
Az akkuzatórius (vádelvű) eljárás (a régi görög és római majd az újkori angol jogra jellemző). Az 
eljárás magánvád alapján indult meg (az elnevezése is innen származik). A bírósági eljárás vád 
alapján folyik, a bíróság csak arról dönthetett, amiről a vád szólt. Vádlóként felléphetett a jog- vagy 
érdeksérelmet szenvedett felperes, illetve sértett, az ő örökösei, valamint bármely polgár, ha az 
államot érte sérelem.  
Az akkuzatórius eljárásban a szóbeliség dominált, büntetőügyekben a vádló és a vádlott (terhelt) 
bizonyítási indítványai fölött nyilvános szóbeli tárgyaláson ítélkeztek. A korai időszakban szinte 
kizárólag alaki, azaz Isten mondott ítéletet. A bizonyítási cselekmények csak a formai kereteket 
biztosították, az istenítélet döntött.  
 
Mi jellemzi az inkvizitórius  eljárást? 
Az inkvizitórius (nyomozóelvű) eljárásoknál (főleg a német és francia jogban) az írásbeliség 
dominált, a nyomozati aktából ítélkeztek. Az inkvizitórius eljárás hivatalból indult meg, a bíróság 
vád nélkül járt el. Az eljárás titkos volt, időnként még azt sem közölték a terhelttel, hogy miért 
indítottak eljárást ellene. Mindez a bűnösség vélelmezését sugallta. A bíró aktívan működött, 
döntéseivel lényegesen befolyásolta a per kimenetelét. Itt már anyagi bizonyítás is folyt, de ez 
kötött bizonyítás volt, a bizonyítékok súlyát és értékét a jogszabályok és az ítélkezési gyakorlat már 
előre meghatározta. Teljes bizonyító erejű volt, pl. a beismerő vallomás, vagy két hiteles tanú 
egybehangzó vallomása.  
 
Mi jellemzi a vegyes eljárási rendszert? 
Vegyes rendszer (a francia napóleoni kodifikációtól). A korábbi két rendszer elveit egyesítve 
büntetőügyekben az eljárás nyomozati szakában főként a nyomozóelvet, a bírói szakban a vádelvet 
alkalmazta. Ma is ez az elv tekinthető általánosnak.  
 
Foglalja össze a természetjog lényegét? 
A természetjog a jogbölcselet egyik iránya.  
A természet örök rendjén alapuló és abból levezetett alapelvek, jogok, és kötelezettségek 
összessége. A természetjog az emberi értelem segítségével felismerhető. Azt állítja, hogy a jognak 
vannak olyan általános, az emberi természetből folyó elvei, melyek minden népnél egyformák, és 
amelyekhez a tételes (pozitív) jogoknak simulni kellene. Legismertebb képviselői közé  
sorolható Grotius, Spinoza és Kant. Hívei a természetjogot az emberi eredetű pozitív joggal 
szemben egy örök, változatlan, helyes és igazságos, ezért magasabb rendű jognak tekintik.  



 
Az ókorban hogyan jelentkezik a természetjogi felfogás? 
ókori (görög-római) természetjog 
Arisztotelész ekként ír erről: "A törvényt részlegesnek és egyetemesnek mondom: részlegesek azok, 
amelyeket minden nép önmaga számára állapít meg, lehet íratlan vagy írott. Az egyetemes a 
természeten alapul. Valóban van természeten alapuló egyetemes jog és jogtalanság, melyet minden 
nép felfedez, jóllehet nincs közöttük semmiféle kapcsolat és megegyezés." A római jogban 
használatos ius naturalis kapcsolható a későbbi  
természetjogi felfogáshoz.  
 
A középkorban hogyan jelentkezik a természetjogi felfogás? 
skolasztikus filozófia természetjoga  
A kora középkori egyházatyáknál (Szent Ágoston) majd a skolasztikus iskola képviselőinél 
(Aquinói Szent Tamás) megjelenik a világot átható isteni ésszerűség gondolata, szemben az 
ideiglenes emberi törvényekkel.  
 
Jellemezze a felvilágosodás és a polgári átalakulás természetjogaát! 
A feltörekvő polgárság korai elméletében (Althusius), majd később Grotius műveiben is megjelenik 
a természetes jogok gondolata, a társadalmi szerződés szükségességével is összefüggésben. A 
természetjogi iskola a XVII. és XVIII: századtól vált uralkodóvá az egyetemeken.  
 
Mi az oka, hogy a XX. században „újjáéledt” természetjog ? 
A XX. században a totalitárius rendszerek által kihasznált formális jogállam eszme elutasítása a 
pozitív jog fölött álló jogi alapelvek elismerése és a háborús bűnösök megbüntetésének igénye a 
természetjog újjáéledéséhez vezetett.  
 
Sorolja fel az állam funkcióit! 
Az állam funkciói: 

 Társadalom és a természet viszonyának befolyásolása (pl. természeti csapások elhárítása, 
egészségügyi demográfiai viszonyok alakítása)  

  Gazdasági funkciók (tulajdonviszonyok alakítása, védelme, adó-, vám-, hitelpolitika 
alakítása),  

 Politikai-igazgatási funkciók (a rendszerrel szemben álló erők „elnyomása”, pártok 
kiépítése, közrend, közbiztonság fenntartása),  

 Pideológiai-kulturális funkciók (pl. műveltség, tudomány, művészet támogatása),  
 Külpolitikai funkciók (katonai erő, szövetségi kapcsolatok),  
 Nemzetközi együttműködési funkciók (pl. külkereskedelem, környezetvédelem stb.).  

 
Jellemezze az antik út állami – jogi szervezetét! 

 az egyes államrendszerek nagyon eltérőek (Athén, Spárta, Róma),  
 a föld állami tulajdonjoga és a polgárok magántulajdona egymás mellett létezik,  
 bővített újratermelés folyik,  
 az osztálytagozódás jogilag rögzített,  
 a polgárok a polisz ügyeivel foglalkoznak,  
 hármas hatalmi struktúra (népgyűlés, tanács, tisztségviselők),  
 tisztségviselőket választják vagy sorsolják,  
 a rabszolgaság egyre jelentősebb szerepet kap,  
 a jog a vallástól elkülönül, világivá válik,  
 Róma sajátos világbirodalmi szerepet kap.  
 

 



Jellemezze a germán út állami-jogi szervezetét!  
 az államhatalom decentralizált,  
 a politikai- jogi berendezkedés állami jellege elmosódik,  
 a feudális földesurak a legfontosabb állami funkciókat maguk gyakorolják,  
 jogi partikularizmus (széttagoltság),  
 nyílt politikai és jogi egyenlőtlenség,  
 a jobbágyság és polgárság elnyomása, rendiség,  
A feudális állam és jog fejlődése négy szakaszra bontható:  
 korai feudális állam,  
 a feudális széttagoltság állama,  
 rendi-képviseleti monarchia,  
 abszolút monarchia.  

 
Jellemezze a modern polgári, politikai államot! 
Kiindulópontja a nyugat-európai feudális állam  

 a politika elvilágiasodása (szekularizáció) 
  feudális kötöttségek bomlása, tőkés termelési mód kialakulása, a szabad bérmunkás osztály 

megjelenése  
 az államapparátus (fizetett hivatalnoki kar, hadsereg, rendőrség) elkülönül az uralkodó 

osztálytól  
 a magántulajdon és a politikai hatalom összefonódása lazul, elválik a gazdasági és a politikai 

szféra  
 a polgári forradalmak a hűbéri kötelékeket teljesen megszűntetik  
 létrejön a modern, formalizált jog (formális jogegyenlőség, közjog és magánjog 

elkülönülése, személyi szabadság jogi garanciákat kap stb. 
A modern államot meghatározó jellegzetessége alapján nemzetállamnak vagy politikai államnak 
is nevezzük. Az államokat sokféleképpen lehet osztályozni.  

 
Mi jellemzi a feudális abszolutista államot? 

 hatalmasra duzzasztott hivatali apparátus,  
 egységes, centralizált állam,  
 egységes jog,  
 expanzió (gyarmatok).  

 
Mi jellemzi a liberális államot? 

 alapérték az egyéni szabadság,  
 jogegyenlőség kiterjesztése (egyenjogúság, törvény előtti egyenlőség, politikai 

szabadságjogok),  
 általános, egyenlő választójog kiterjesztése,  
 az állam nagymértékben kivonul a gazdaságból (korlátozott, éjjeliőr állam),  
 szabad piaci verseny álláspontja,  
 modern parlamentarizmus,  
 helyi önkormányzatok kiépítése.  

 
Mi jellemzi a  szociális-jóléti államot (kb. 1950-80-as évek) ? 

 a gazdaságot állami politikai eszközökkel vezérlő állam ideája,  
 a jövedelmet szociális szempontok alapján újraosztják,  
 állampolgári jogon járó minimális megélhetés.  

 
 



Mi jellemzi a totális államot (XX. század első fele)? 
 a gazdaság politikailag vezérelt modernizációja,  
 egypártrendszer,  
 az egyén és az állam közötti határvonal eltűnik,  
 antidemokratikus eszközök, diktatúra,  
 ellenség orientált társadalomkép.  

 
Mi jellemzi az unitárius államot? 
Az állam területi egységei nem rendelkeznek a szuverenitás részjogosítványaival (pl. 
Magyarország, Franciaország)  
 
Mi jellemzi a szövetségi államot? 
Föderáció. Több-kevesebb önállósággal rendelkező tagállamokat foglal egységbe. Bajorország 
például azzal a feltétellel csatlakozott Németországhoz (a korábbi NSZK-hoz), hogy használhatja 
saját zászlaját, s hatályban tarthatja a többi tagállaménál szigorúbb sörtisztasági törvényét.  
A szövetségi állam a nemzetközi jogban egy jogalanynak számít. Jellemzően nagy kiterjedésű, vagy 
olyan államoknál fordul elő, ahol különböző faji, nyelvi nemzeti vagy vallási kisebbségek élnek (pl. 
Egyesült Államok, Kanada, Brazília, India, Németország, Svájc).  
 
Mi az államszövetség? 
Konföderáció. Az egyes államok közötti kapcsolat lazább, szuverén államok közös célok elérésére 
létrehozott szövetsége. A konföderáció központi szerveinek döntései csak akkor kötelezik a 
tagállamokat, ha azokat saját döntéshozatalra jogosult szerveik is jóváhagyják. A konföderációnál a 
kapcsolat néha csak jelképes, az államtestek megőrzik nemzetközi jogalanyiságukat. Ilyen típusú pl. 
a korábban „Brit” jelzővel ellátott Nemzetközösség. 
 
Hogyan csoportosítja az államformákat Arisztotelész? 
Arisztotelész megkülönböztet:  

 „helyes” államformákat (monarchia, arisztokrácia, politeia), melyeknél a közjó érdekében 
történik a hatalom gyakorlása, és  

 „elfajult” államformákat (türannisz, oligarchia, demokrácia! ez utóbbit ma pozitív 
jelentéstartalommal használjuk), amelyek egyoldalú érdekeket szolgálnak.  

 
 
Hogyan csoportosítják  az államformákat  a modern korban? 

a) monarchia: A monarchiában az államfő tisztségét egy természetes személy (császár, király, 
cár életfogytiglan tölti be. Eredetileg az egyeduralom egyik változataként jelent meg 
(abszolút monarchia), majd az alkotmányos monarchia, később a parlamentáris monarchia 
vált a jellemzővé.  

b) köztársaság: Politikai berendezésként a monarchia ellentétét, annak tagadását, több személy 
uralmát jelenti. Létezett már az ókori rabszolgatartó államokban, majd a feudalizmus 
kereskedővárosaiban, az újkorban parlamentáris vagy prezidenciális formában, aszerint, 
hogy a kormány a parlamentnek felelős vagy az elnök vezeti a kormányt.  

 
Mi az államtudomány? 
Az államtudomány az állam kérdéseivel foglalkozó tudományok összessége, amelynek története 
különböző elnevezésekkel az ősi korokra nyúlik vissza.  
 
Ki volt Platón? 
Platón (Kr. e. 427-347) görög filozófus. Az állameszméjének megfelelő rendszert az „Állam” című 
munkájában fejtette ki.  
 



Ismertesse röviden Platón államutópiáját!  
Platón művében a polgárokat három hierarchikusan elrendezett osztályba sorolta, minden osztály a 
maga funkcióját mások funkcióit harmonikusan kiegészítve látná el. A hierarchia alján a dolgozók 
kézművesekből, kereskedőkből és földművesekből álló osztálya állt.  
A második osztály tagjai az őrök vagy harcosok, akik nem rendelkezhetnek magántulajdonnal és 
közösségben élnek. A hierarchia csúcsán az igazság érvényesüléséért felelős filozófusok állnak, 
akik indoklás nélkül hozhatják meg a közösséget érintő döntéseiket. Kizárólag ideiglenes, a 
filozófusok által meghatározott házasságok köttetnének, a születendő gyermekeket pedig a 
közösség nevelné fel.  
 
Jellemezze a jogot az ókori Athénban! 
Az antik Görögországban a jog szokásjogból, törvényekből és népgyűlési határozatokból állt.  
 
Jellemezze a jogot az ókori Rómában! 
Antik Rómában, az álam- és jogtudomány kettőséből az utóbbi mai napig is továbbélő szerepét kell 
kiemelnünk. A birodalommá válás miatt a jog számos területen átfogó, egységes jellegű lett, 
kialakult a jogi képzés, jogi szakirodalom és a jogászrend. A jogtudomány nem folyt bele az 
államügyekbe.  
 
Jellemezze a jogot a a feudalizmus idején! 
Feudalizmus: a XI.-XII. században a helyi jelentőségű káptalani és kolostori iskolákból kialakulnak 
az egyetemek (universitas). Elsőként Bolognában, majd Párizsban és Oxfordban.  
Magyarország első egyetemét Nagy Lajos alapította Pécsett (1367-től a 15. sz. elejéig működött). 
Az első egyetemek jellemzően négy fakultásra tagolódtak, ezek a teológiai, a jogi, az orvosi és a 
bölcsészeti. A megindult egyetemi jogi oktatás hatására egyre inkább világi lesz a jogi pálya. A 
feudalizmus jogát a kánonjog és a római jog átvétele jelentősen meghatározta.  
 
Jellemezze a jogot az abszolút monarchiában! 
Kiépül a hivatalnoki kar.  
A joggyakorlat három elkülönülő területe:  

 Igazságszolgáltatás (bíráskodás),  
 Közigazgatási jogászi munka,  
 Szerkesztő jogászi munka.  

Tehát elkülönül a bíráskodás és a közigazgatás, a jog szerepe a közigazgatás területén is megnő.  
 
Max Weber szerint melyek az állam legfőbb ismérvei? 
Max Weber legismertebb műve „A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme” (1904-ben jelent 
meg. A könyvben kifejti az állam legfőbb ismérveit:  

 az állam történeti kategória;  
 az állam léte objektív társadalmi szükséglet;  
 az állam rendeltetését funkcióin keresztül valósítja meg;  
 az állam a kényszerítést legitim módon speciális eszközökkel alkalmazhatja;  
 az állam a néptől és a társadalomtól elkülönült szuverén közhatalom;  
 az állam a munkamegosztás külön ágát képező szervezet;  
 az állam környezetével sajátos kölcsönhatásban van.  

 
 
 
 
 
 
 



Sorolja fel a közigazgatás jellemzőit! 
A közigazgatás jellemzői:  

 Részletszabályokat alkothat a törvények végrehajtása érdekében. Ezt a törvények 
felhatalmazása alapján, a jogszabályi hierarchia betartásával teheti meg;  

 Közhatalommal rendelkezik, másokra kötelező döntéseket hozhat;  
 A közigazgatás döntései felett bírósági kontroll érvényesíthető;  
 A kincstár beperelhető, a magánjog alapján kártérítésre is kötelezhető.  

 
Sorolja fel az alkotmány fő szabályozási területeit! 
Az alkotmány fő szabályozási területei:  

 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb szabályok,  
 a legalapvetőbb emberi- és állampolgári jogok és kötelezettségek,  
 nemzeti jelképek, szimbólumok (zászló, címer, himnusz).  

 
Milyen  két fajtáját különböztetjük meg az alkotmányoknak? 
Az alkotmány két fajtáját különböztetjük meg:  

 Történeti vagy íratlan alkotmány, amely döntően szokásjogi úton alakult ki (ma már kevés 
államban fordul elő, pl. Egyesült Királyság (Anglia), Svédország, Izrael), s napjainkban 
jellemzően már ezekben az államokban is felmerült az írott alkotmány igénye. 
Magyarországnak egészen 1949-ig szintén történeti alkotmánya volt.  

 Írott vagy kartális alkotmány, mely a XVIII. század végétől általánosan elterjedtnek 
mondható.  

 
Sorolja fel azokat a gondolkodókat akik döntő szerepet játszottak az alkotmányeszme létre 
jöttében a XVII. századig! 

 Ókor, kora középkor: 
o Szent Ágoston (354-430): „De civitate Dei” Isten városa műve (az üdvözültek egy 

ideális városba kerülnek);  
o Aquinói Szent Tamás (1225-1274): A zsarnok uralkodót, a jus naturale 

(„természetjog), mint alapérték megsértése miatt el lehet mozdítani.  
 Késő középkor (XVI.-XVII. század) vallási eredetű irányzatai Az alkotmányos elvek 

gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza. Ez időtől fogalmazódtak meg határozott formában 
az alkotmányeszme elemei.  

o Luther Márton (1483-1546)  
o Kálvin János (1509-1564): Egyház és állam szélválasztására, az egyén renden kívüli 

autonómiájának meghirdetésére a reformáció kálvini irányzata vállalkozott. „A 
keresztény vallás rendszere” című 1536-ban megjelent munkájában fejti ki politikai 
nézeteit és államtanát.  

o Althusius (1567-1638) Althusius németalföldi jogász a XVI. századi kálvinista 
politikai gondolkodás eredményeinek összegzését adta és ő munkálta ki a modern 
föderalizmus elméletét.  

 
Foglalja össze Althusius eszméit! 
Althusius németalföldi jogász a XVI. századi kálvinista politikai gondolkodás eredményeinek 
összegzését adta és ő munkálta ki a modern föderalizmus elméletét. Véleménye szerint minden 
társadalmi csoportosulást aszerint kell megítélni, hogy milyen mértékben képes teljes, boldog életet 
biztosítani tagjai számára. Elmélete szerint az állam két - egy egyesülési, és egy uralmi - szerződés 
útján jön létre. 
 
 
 
 



Foglalja össze Hobbes nézeteit! 
A természetjogi elméletet fektetett le Thomas Hobbes 1651-ben megjelent Leviatán vagy az egyházi 
és világi állam anyaga, formája és hatalma c. munkájában. Az alkotmányosság elengedhetetlen 
feltételét, a törvényességet Hobbes fogalmazta meg először. Hobbes törvényesség felfogása szerint 
törvényt hozni csak az állam jogosult. Egyedül az állam szuverén. Hobbes határozottan és 
következetesen elválasztja az államot és az egyházat. Az egyházat kiszorítja a világi hatalomból, 
alárendeli az állami törvényeknek.  
 
Foglalja össze Locke nézeteit! 
Locke (1632-1704) nagy hatású politikai elméletet hozott létre, amelynek legmaradandóbb része a 
Két értekezés a kormányzatról címmel 1689-ben jelent meg. Locke műve számos szállal kötődik az 
alkotmányeszme fejlődéséhez, mindenekelőtt a hatalommegosztás elvének megfogalmazásával, az 
államhatalmi szervek egymás közötti viszonyainak leírásával és a joguralom követelményének 
nyomatékos hangoztatásával. Természetes állapot, természetes emberi jogok (élet, szabadság, 
tulajdon), Társadalmi szerződés. Nála a politikai uralom célja tulajdon védelme. 
 
Foglalja össze Hugo Grotius nézeteit! 
Hugo Grotius (1583-1645)  
Az államelmélet művelőinek sorában kiemelkedő személyiség Hugo Grotius holland jogász és 
teológus, a nemzetközi jog megalapítója.  

 Fő műve a XIII. Lajosnak ajánlott és1628-ban megjelent  „Háború és béke jogáról”.  
 Másik nagy munkája a tengerek szabadságáért írt Mare Liberum című könyve.  
 A tengerek jogi helyzetéről és a külállamok követeinek területen kívüliségéről írt munkáira 

tekintettel a nemzetközi jog megalapítójának is tekintik.  
Grotius szemében a jog előbbre való, mint az állam, az államot is az ember természetes társulási 
ösztönéből vezette le. Jogbölcseletében a természetjog primátusa érvényesül, annak parancsai 
minden más jogi előírás fölött állnak. A természetjog szükségszerűen következik az ember 
természetéből, mely az embereket társas életre, mégpedig „békés és ésszerűen rendezett közösség” 
létesítésére készteti. A természetes jog nemcsak minden ember számára kötelező érvényű, hanem az 
államok számára is az, békében és háborúban egyaránt.  
Grotius a jogot természetjogra (ius naturale) és tételes jogra (ius voluntarium - az akaratból 
származó jog) osztja. 
A tételes jog az isteni akaratból eredő isteni jogra és az emberi akaratból származó emberi jogra 
bontható. Az emberi jogon belül is differenciál Grotius, amikor megkülönbözteti a belső állami 
jogot és a nemzetközi jogot.  
 
Foglalja össze Montesquieu  nézeteit! 
Montesquieu (1689-1755)  
A francia felvilágosodásnak az alkotmányeszme fejlődését döntően befolyásoló alakja Charles 
Louis Montesquieu, akinek neve a hatalommegosztás elvével kapcsolódott össze. Húsz évig 
dolgozott élete főművén, „A törvények szelleméről” c. munkán, amely a szerző megnevezése nélkül 
először 1748-ban, Genfben jelent meg. A hatalmi ágak megosztását az amerikai alkotmány teszi 
meg a világon elsőként az állami struktúra tartós vezérelvének.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foglalja össze Rousseau nézeteit! 
Rousseau (1712-1778) Az alkotmányeszme kiteljesedése Jean-Jacques Rousseau filozófiájában, 
kiváltképp az 1762-ben Amszterdamban megjelent „A társadalmi szerződésről avagy a politikai jog 
elvei” c. művében lelhető fel. Népszuverenitás elmélete. Rousseau szerint a törvényhozás csak a 
nép, a főhatalom joga, a nép általános akaratának megnyilatkozása lehet. Rousseau az általános 
akaratból kiindulva a főhatalmat egységesnek, elidegeníthetetlennek és oszthatatlannak tekinti: 
Rousseau köztársasága a szabad és egyenlő emberekből álló nép hatalma. Rousseau nem fejtette ki 
részletesen a nép ezen abszolút törvényhozói hatalmának gyakorlati, szervezeti megoldását.  
A forradalmi radikalizmuson alapuló jakobinus alkotmány eszméje Rousseau Társadalmi 
szerződése munkáját vette alapul. A francia forradalom második alkotmánya, az 1793. évi ún. 
jakobinus alkotmány a rousseau-i elvek hatása alatt született.  
 
Jellemezze a második világháború utáni modern alkotmányokat! 
Az alkotmányokban megfogalmazódik:  

 állam gazdasági szerepe  
 kizárólagos állami tulajdon tárgyai  
 állami monopóliumok (pl. bankjegy kibocsátás, vám)  
 szociális piacgazdaság feltételei  
 szociális biztonság érvényesítése  

A jogállamiság követelménye erősödik meg. 1949 bonni alkotmány: a szavazatok legalább 5%-a 
kell a parlamenti párt mandátumához (szétforgácsolódás ellen).  
 
Sorolja fel az alkotmányfejlődés mai jellemzőit! 

 a jogállamiság követelménye megerősödik (pl. alkotmánybíróság és ombudsmani funkció 
bevezetése),  

 a polgárokat megillető újabb alapvető jogokat kell megfogalmazni, pl. jog az egészséges 
környezethez, tiszta levegőhöz, a lakhely szabad megválasztásához, információs szabadság 
pl. a keresés szabadsága az Interneten, stb.),  

 demokratikus tartalmú modernizáció,  
 előremutató társadalmi célok megfogalmazása,  
 nemzetközi hatások érvényesülése,  
 az EU alkotmányozás a nemzeti alkotmányokra is hatást gyakorol,  
 növekszik az alkotmányértelmezés (alkotmánybíróság) szerepe,  
 a végleges alkotmányt népszavazással erősítik meg.  

 
Mi dönti el, hogy mi számít bűncselekménynek? 
A büntetőjog céljai, intézményei a történelem során állandóan változtak. A bűncselekménnyé 
minősítést befolyásolja, pl. a:  

 Politika  
 Gazdaság igényei  
 Tudomány fejlődése  
 Történelmi hagyományok  
 Nemzetközi hatások  

A bűncselekmények egy része erkölcsileg is alátámasztott, beágyazódott (ne ölj, ne lopj), más 
részük az állam gazdasági igényeit testesítik meg (pl. adó, és vám bűncselekmények).  
 
 
 
 
 
 



Mit jelent Nullum crimen sine lege?  
Nincs bűncselekmény előzetes törvény nélkül. Ez az elv a büntetőjogi törvényesség elvének egyik 
alapja, egyben a személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog egyik alkotmányos biztosítéka.  
Az elv kizárja, egy cselekmény visszamenőleges bűncselekménnyé minősítését. Bő évszázaddal az 
elv kialakulása után sajátos egyedi kivételt jelent majd a nemzetközi bűncselekmények (háborús 
bűncselekmények) köre.  
 
Mit jelent  Nulla poena sine lege?  
Nincs büntetés törvény nélkül.A büntetőjogi büntetésnek mindig törvényben és előzetesen 
meghatározottnak kell lennie. Ez az elv elsősorban a bírói önkény ellen irányult, megtiltva, hogy a 
törvényben meghatározottól eltérő (enyhébb vagy súlyosabb) büntetést alkalmazzanak.  
 
Sorolja fel a büntetőjogi iskolákat, egy-egy jeles képviselőivel! 

1. klasszikus büntetőjogi iskola A klasszikus büntetőjogi iskola egyik legnagyobb alakja 
Cesare Beccaria (1738-1794) itáliai jogtudós. 1764-ben jelent meg korszakalkotó könyve 
„Dei delitti et delle pene” A bűntettekről és büntetésekről címmel. Beccaria ellenezte a 
halálbüntetést, a kínzást és más kegyetlen büntetéseket és állást foglalt a büntetőeljárás 
nyilvánossága mellett. A klasszikus iskola nem a bűncselekmény tettesére, hanem a 
megfogalmazott tényállásra „a tettre” fókuszált, a tettet (lopás, rablás, emberölés) bélyegezte 
meg, nem személy szerint a tettest (a tolvajt, gyilkost). Cselekmény központú szemlélete 
miatt a klasszikus iskolát „tett büntetőjogi” iskolának is nevezik.  

2.  Kriminológia jellegű irányzatok  
Ezek az irányzatok „a tettes büntetőjogi iskola” gyűjtőnévről is ismertek, mert főként az 
elkövető személyét vizsgálták.  

 kriminál antropológiai iskola: Alapítója Cesare Lombroso (1836-1909) torinói 
fegyházorvos és büntetőjogász. 1876-ban megjelent könyve a „L’uomo delinquente” 
(„A bűnöző ember”) és a „Lángész és őrültség” című műve nagy hatást váltott ki 
Európa szerte. Lombroso neve a született gonosztevőre vonatkozó elméletével vált 
ismertté. Megfigyelései szerint árulkodó testi jelek ún. stigmák (pl. alacsony homlok, 
összenőtt szemöldök, rövid nyak, elálló fül, balkezesség stb.) jelzik a bűnözői 
hajlamot. Minthogy állítása szerint a potenciális bűnöző felismerhető, bevezette a 
biztonsági intézkedések fogalmát a büntetőjogba (ajánlva a deportálást, 
életfogytiglani szabadságvesztést, kórházat, tébolydát, kolostort, végső eszközként a 
kiirtást.  

 Kriminál szociológiai irányzat: Alapítói főleg franciák voltak, közülük talán a 
legismertebb Gabriel Tarde (1843-1904) bíró és szociológus. Alapvető megállapítása 
szerint az ember születésekor semmiféle tulajdonsággal, erényekkel nem 
rendelkezik. A bűnözés oka túlnyomórészt a nyomor, lakáshiány, válás,  
alkoholizmus, kábítószer élvezet, munkanélküliség stb.  

 Harmadik iskola:  Az antropológiai és a szociológiai iskola egyeztetésére törekedő 
irányzat ismert képviselője az olasz Enrico Ferri (1856-1929) olasz büntetőjogász és 
politikus. Szerinte az egyén személyisége képes megszűrni a társadalmi hatásokat. 
Rossz környezetben sem lesz mindenki bűnöző. 

    3. Közvetítő iskola  
A közvetítő iskola igyekezett „összebékíteni” a klasszikus iskolát (a tett büntetőjogi iskolát) a 
kriminológiai megalapozású iskolákkal (a tettes büntetőjogi irányzattal). Az iskola vezéregyénisége 
Franz von Liszt (1851-1919) német jogtudós, kriminológus. Liszt a bűnözés kiváltó okainál 
megkülönböztetett exogén (egyénen kívüli) és endogén (egyénben rejlő) tényezőket. Kiállt a 
speciális prevenció és a bűnelkövetők reszocializációja mellett. Liszt nemzetközi jogi munkássága 
is jelentős.  
 
 


