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I. Rész: Az államjog alapjai 

1. Az állam létrejöttének elméleti magyarázatai 

 teokratikus elmélet (Isten vagy más természetfeletti erő hozta létre, az uralkodó 
az isteni hatalom földi letéteményese, 

 patriarchális elmélet (a családfői hatalomból ered), 

 patrimoniális elmélet (a földtulajdonból, az azzal való rendelkezés jogára  
vezethető vissza), 

 hódítási elmélet (más közösségek leigázása a meghatározó ok), 

 pszichológiai elmélet (a lelki, szubjektív tényezők a meghatározók), 

 szerződési elmélet, melynek kiemelkedő képviselői: Grotius, Hobbes és  
Rousseau (e szerint az államot egy társadalmi szerződés hozza létre, melyben az 
emberek ebben lemondanak természetes jogaik egy részéről, a védelem, 
biztonság érdekében) 

 marxista elmélet (az osztályok antagonisztikus érdekellentéte miatt az  
elnyomottak féken tartására jön létre az állam). 

 organikus, evolucionista elmélet (a békés fejlődés, az evolúció szerepe a  
döntő), 

 Max Weber teóriája. 

2. Az állam keletkezése 

Az emberi társadalmat már a kezdetektől a társadalmi lét különböző szintjeinek 

elkülönülése jellemezte: 

A társadalmi lét négy szférája: 

> A családi és nemi kapcsolatok szférája (az élet „újratermelése”) 

> A gazdasági szféra (az anyagi javak termelése, elosztása) 

> Intézményi szféra (közélet, politika) 

> Szellemi élet szférája 

A társadalom fejlődésének fő jellemzője az egyenlőtlen fejlődés (a négy szféra egyes 

népeknél különböző mértékben fejlett). 

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), 

> ideológiai-kulturális funkciók (pl. műveltség, tudomány, művészet támogatása), 

> külpolitikai funkciók (katonai erő, szövetségi kapcsolatok), 

> nemzetközi együttműködési funkciók (pl. külkereskedelem, környezetvédelem 

stb.). 
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Az ősi társadalmak 

kb. 40.000 éve alakultak ki („vadság kora”) gyűjtögető, halászó, vadászó életmód; 

kb. 12.000 éve („gazdálkodó társadalmak”) a földművelés, állattenyésztés lett a döntő 

jelentőségű és ennek hatására a nemzetségek helyett faluközösségek alakultak ki, majd 

létrejöttek az első államok. 

+ korai zsákmányoló társadalmak (területi csoport, horda) 

 nem volt egységes irányítás, 

 a normák megsértését a közösség közvetlenül szankcionálta, 

 a konfliktusmegoldás gyakran verseny vagy párbaj útján történt. 

+ egalitárius törzsi nemzetségi társadalmak kifejlett nemzetségek (gens, klán) 

Három jellemző vonása a közös leszármazás hiedelmét kifejező: 

közös név, a saját terület és az exogámia (a nemzetségen, csoporton kívüli házasság 

kötelezettsége). 

 a legfontosabb termelőeszközök közös tulajdonban voltak; 

 a nemzetség szervezetét primitív önkormányzat jellemezte; 

 a vezetők választása személyes képességeikre tekintettel történt (a vezetők 

elmozdíthatók voltak); 

 a földművelés szerepének növekedése az egyenlőség viszonyainak felbomlását idézte 

elő. 

+ hierarchikus nemzetségi társadalmak 

 a földműveléssel a család gazdasági szerepe megnőtt; 

 a legidősebb fiú öröklése szokásossá vált; 

 a közösségen belüli konfliktusok feloldása közvetítők útján történt, s ezek már gyakran a 

főnökök és papok lettek; 

 a főnökök vallásos tisztelete is megjelent; 

 a centralizált hatalom hatékonyabb volt (háború, közmunkák szervezése stb.) 

Az állam és a jog kialakulásának különböző útjai  

(prekapitalista társadalmi gazdasági formák) 

Az állam kialakulása a föld különböző részein eltérő formákban történt: 
a) Ázsiai út, melyet más kultúráktól eltérő autonóm belső fejlődés jellemez; 

b) Antik út, 

c) Germán fejlődés, 

d) Újkori európai államok hatására kialakult államok 

Az elméletre nagy hatással volt Engels 1891-ben megjelent műve „A család, 

magántulajdon és az állam eredete”. Nyugaton az evolucionista elmélet vált az  

uralkodóvá, ezt fejtette ki Elman R. Service 1975-ben megjelent „Az állam és a 
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civilizáció eredete. A kulturális evolúció folyamata” című munkájában. 

> ázsiai út  (pl. Mezopotámia, Egyiptom, Indus völgye, Észak-Peru) 

Mezopotámiában három szakasz figyelhető meg 

 egyszerű faluközösség 

 faluközösségi forma városközösségi állama 

a terméktöbblet cseréjéből kereskedelmi hasznot fölhalmozó faluközösségek uralkodó 

pozicióba kerülnek (Eridu, Ur, Uruk) 

 despotikus birodalom (akkádok) 

az ország radikális adminisztratív újjászervezése 

az uralkodót isteni lénynek tekintik a föld 60%-a közvetlenül a királyi gazdaságé 

Az ázsiai termelési mód gazdasági jellemzője a stagnálás, a faluközösségek saját 

szükségletre termeltek, a többletet az állam adóztatás révén elvonta, ezért nagy vagyoni 

differenciálódás nem jött létre, a faluközösségek megmaradtak, ha a központi hatalom 

változott, akkor másnak fizették az adót. 

az ázsiai termelési mód állami-jogi szervezetét a kifejlett szakaszban jellemezte: 
 a centralizáció,  

 a despotizmus,  

 a néptől elkülönült közhatalmi apparátus, 

 a faluközösségek önkormányzata fennmaradt, 

 a vallási-egyházi tradíciók nagy szerepe. 

> az antik („rabszolgatartó”) út  (Görögország, Róma) 

az antik út állami-jogi szervezetét jellemezte: 

 az egyes államrendszerek nagyon eltérőek (Athén, Spárta, Róma),  

 a görög félszigeten és szigeteken a földrajzi tagoltság jellemző, a 

városállamok önállóak 

 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.  

> a germán út  (új típusú feudális termelési mód) 

a Római birodalom összeomlik, a közföldek is magántulajdonba kerülnek a 

germán törzseknél is létrejött: 

a néptől elkülönült közhatalmi apparátus, 

a területi alapú szerveződés, 
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az adóztatás. 
 

a germán út állami-jogi szervezetét jellemezte: 

 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, 

> az újkori európai államok hatására kialakult államok 

Ilyen volt például a Zulu állam Délafrikában. 

A modern polgári (politikai) állam kialakulása 

Kiindulópontja a nyugat-európai feudális állam. 

A feudális állam és jog fejlődése négy szakaszra volt bontható: 

korai feudális állam, 

a feudális széttagoltság állama, 

rendi-képviseleti monarchia, 
abszolút monarchia. 

A modern polgári (politikai) állam kialakulását megalapozó sajátosságok: 

> 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. 

 

3. Az állam fogalma 

Meghatározott területen élő emberek történetileg kialakult tartós és szervezett közössége. 

Olyan viszonylagos önállósággal és szuverenitással rendelkező társadalmi szervezet, mely a 

közösség felett főhatalmat gyakorol. 

Az állam – sok más jellemzője mellett – olyan intézmények (parlament, kormány, államfő, 

alkotmánybíróság, önkormányzatok, bíróság, ügyészség stb.) rendszere, amelyek fő 

s a j á t o s s á g a ,  h o g y  m ű k ö d é s ü k  s o r á n  k ö z h a t a l m a t  g y a k o r o l n a k .  

Az állam a politikai rendszer elemeként – a demokratikus társadalmakban az emberek (a 
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választók) által ellenőrzötten – közhatalom birtokában szervezi a társadalom életét, amelynek 

keretében főbb funkciókat lát el: 

 

 

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); 

> ideológiai-kulturális funkciók (pl. műveltség, tudomány, művészet támogatása); 

> külpolitikai funkciók (katonai erő, szövetségi kapcsolatok), 

> nemzetközi együttműködési funkciók (pl. külkereskedelem, környezetvédelem stb.). 

Az államhatalmi ágak megosztása 

Az állam, mint működő egész bizonyos feladatokat teljesítő szervezet. Legfőbb feladatai és 

céljai a külső védelem, továbbá a belső biztonság és rend megszilárdítása, az emberi 

együttélés rendezett és jogszerű feltételeinek biztosítása. Ezen túlmenően időnként egyes 

konkrét célok (pl. hódítás, vallási eszmék vagy egy ideológia terjesztése) sajátos színezetet 

kölcsönöznek egy adott államnak. Az állam működése akaratmegvalósítás, mely az állam 

tevékenységein (törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás), a felségjogok gyakorlásán 

keresztül valósul meg. Az autokrata, abszolút államok időszakában ez a három felségjog egy 

kézben összpontosult. 

Az államhatalmi ágak megosztása elméletének kidolgozása és ismertté válása a XVIII. 

században következett be. Az uralkodói abszolutizmus önkényével szemben javasolta a 

felvilágosodás egyik kiemelkedő gondolkodója a francia Montesquieu a hatalmi ágak 

megosztását. A „törvények szelleme” című 1750-ben megjelent munkájában így ír erről: 

„örök tapasztalat, hogy mindenki, aki hatalommal rendelkezik, kész visszaélni vele; addig 

megy el ebben, míg korlátokba ütközik... Hogy ne lehessen visszaélni a hatalommal, arra 

van szükség, hogy a dolgok elrendezése folytán hatalom állítsa meg a hatalmat.” 

Az államhatalomnak a klasszikus hatalmi ágak (törvényhozás, végrehajtó halatom, bírói 

hatalom) közötti újkori megosztása Angliában alakult ki. 

A modern jogállamok szervezete bonyolult képződmény, a gyakran eltérő szervezeti formák 

ellenére ma is érvényesül az előbb ismertetett rendező elv, az államhatalmi ágak 

megosztásának elmélete. 

A hatalommegosztás követelményének megfelelően el kell különülni egymástól, és 

kiegyensúlyozott arányban kell működnie a három hatalmi ágnak: a törvényhozó, a 

végrehajtó és a bírói ágnak. 

Egyik hatalmi ág sem veheti át a másik feladatát, egyiknél sem összpontosulhat olyan 

hatalom, amely diktatórikus hatalomgyakorláshoz vezethetne. A hármas tagozódás a Magyar 

Köztársaság államszervezetében is megfigyelhető. 

A hatalommegosztás fő funkciója az állami hatalommal való visszaélés, a 

hatalomkoncentráció és az önkény megakadályozása, s így a hatalommegosztás az emberi 

jogok érvényesülésének is az egyik biztosítéka. 
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Napjainkban A Montesquieu elméletével foglalkozó államelméleti és közjogi írások két 

oldalról egészítik ki a hagyományos három hatalmi ágra épülő hatalommegosztás elméletét: 

 

a) Az első problémacsokrot a hatalmi ágak sokasodása alkotja. Ilyen új hatalmi ág 

például: 

 az államfői hatalmi ág. Erre a hatalmi ágra Benjamin Constant (1767–1 830) hívta fel 

elsőként a figyelmet. Álláspontja szerint az államfő (király) egy olyan önálló 

semleges hatalmi ág birtokosa, amely a másik három hatalmi ág felett állva őrködik 

az alkotmány épségén. 

 az alkotmánybíróság, mint hatalmi ág. Ez a Montesquieu idejében még nem 

létező szerv felállításának gondolata Hans Kelsen nevéhez köthető, elsőként 

Ausztriában (1919) jött létre. Az alkotmánybíróság olyan testület, illetve intézmény, 

amelynek elsődleges funkciója az alkotmánybíráskodás. Szervezeti szempontból 

az alkotmánybíráskodási tevékenységet jellemzően vagy a bírói szervek (angolszász 

modell) vagy külön erre a célra létrehozott alkotmánybíróság végzi. 

 az ombudsman magyar nevén országgyűlési biztos (a II. világháború után skandináv 

mintára terjedt el), magát az intézményt elsőként az 1809. évi svéd alkotmány hozta 

létre. Az ombudsman ellenőrzési tevékenysége főként azért fontos, mert jogi 

szakértelemmel képes az egyének vagy más panaszosok olyan jogsérelmeinek 

orvoslását elősegíteni, amely jogsérelmek az adott állami szervek normális működése 

során nem kapnak orvoslást. 

 a média, a választói akaratot befolyásoló tevékenysége miatt sokan ezt is a hatalmi 

ágak közé sorolják. 

b) A második problémakör a parlamentarizmus, ami azt is jelenti, hogy a parlament 

többsége és a kormány összefonódik. A kormány a parlament (tehát a törvényhozás) 

bizalmától függ, azaz a parlament (többsége) bármikor leválthatja a kormányt. 

Márpedig Montesquieu alapvető gondolata az volt, hogy ezt a két hatalmi centrumot 

el kell választani egymástól, azért, hogy egymást korlátozva megakadályozzák, hogy 

túlhatalom (zsarnokság) jöhessen létre. 

Ma az európai államok túlnyomó többségében azonban parlamentarizmus van, tehát a 

kormány és a parlamenti többség összeolvad, és még sincs „zsarnokság”. A 

zsarnokság megakadályozásához a hatalmi ágak merev elválasztásánál fontosabb, 

hogy ne lehessen ellenőrizetlenül hatalmat gyakorolni. 

A zsarnokság megakadályozására, alkalmas módszer, hogy ellenőrző/felügyelő 

szerveket hozunk létre, s azok számára biztosítjuk a függetlenséget – s így 

ellensúlyozható a törvényhozás (többségének) és a végrehajtásnak az összefonódása 

is. E függetlenség biztosításának legfontosabb eszközei egyrészt az ellenőrzési 

hatásköröknek az alkotmányban való rögzítése, másrészt pedig a személyi 

összeférhetetlenségek. 

 

A jogállamiság 

A demokratikus politikai rendszerekben az állam a jogszabályok által meghatározott keretek 
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között, az alkotmányos rendnek megfelelően működik (jogállam). Ez azt jelenti, hogy az 

állampolgárok által megválasztott parlament, önkormányzatok, államfő és az általuk 

létrehozott állami szervek (pl. kormány, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, rendőrség) 

kötelesek a hatályos alkotmány, a törvények és az egyéb jogszabályok rendelkezéseit, azok 

szellemét, működésük során betartani, valamint kötelesek biztosítani az emberi és 

állampolgári jogok érvényesülését. 

A közjó, a biztonság, a jogegyenlőség, a jogbiztonság és az emberi méltóság tiszteletének 

követelménye szorosan összeforrt a demokratikus jogállamisággal. A jogállamiság 

megvalósulása azonban nem csak elérendő cél, hanem a jogállamiság kivívott eredményei is 

védelemre szorulnak. Korunkban a jogállami értékeket mind nemzeti, mind nemzetközi 

szinten számos olyan kihívás éri, amely akár stabilitásukat is veszélyeztetheti. 

A jogállam lényegi eleme, a jogbiztonság, amelynek megvalósulásához több szempont 

érvényesülése is szükséges, így például a jog megismerhetősége, egyértelműsége, 

érthetősége, bizonyossága, feltétlen megvalósulása. 

A jogbiztonság – többek között – megköveteli a megszerzett jogok védelmét, a teljesedésbe 

ment, vagy egyébként véglegesen lezárt jogviszonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban 

keletkezett, tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának alkotmányos szabályokkal való 

korlátozását. 

Az állam felépítésére, működésére vonatkozó alapvető szabályokat – általában – az 

alkotmánytörvény, illetve az alkotmányos szabályok tartalmazzák. 

Az államfogalom jogi vonatkozásai 

Az állam lényeges ismérvei: 

1)  Terület  (elvileg a Föld középpontjáig kiterjed) 

> Szárazföldi 

Általában összefüggő terület, de állhat szigetekből is, vagy a területek közé ékelődhet egy 

másik állam is. Idetartozik még az ún. „úszó” és a „repülő” államterület az állam lobogóját 

vagy felségjelét viselő hajók, és repülők. 

> Vízi 

Az állam vízi területéhez tartoznak a belvizek (folyók, tavak, csatornák) és a tenger bizonyos 

(ált. 200 tengeri mérföldig) részei. 

> Légi térségből áll 

A légitér (felfelé 83 km-ig, ameddig a levegő felhajtóerejével közlekedő repülők haladni 

tudnak. felette világűr) osztozik az alatta elhelyezkedő terület jogi helyzetében. Ezt a vonalat 

Haley amerikai tudós állapította meg és a magyar származású amerikai tudósról, Kármán 
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Tódorról Kármán-vonalnak nevezte el. Kármán Tódort a szuperszonikus légi közlekedés 

„atyjaként” is ismerik. 

Az államokat teljes szuverenitás illeti meg a fellettük levő légitérben, kivéve az ezzel 

ellentétes nemzetközi szerződéseket. 

> Speciális államterület 

Speciális államterületnek tekinthetjük a repülő államterületeket (repülő), az úszó 

államterületeket (hajók), a diplomáciai épületeket (követségek) és a sarkvidéki 

kutatóállomásokat. A repülő államterületek azonosítható módon sorszámozva vannak, hajók 

esetén az a döntő, hogy melyik állam zászlója alatt hajózik. 

2)  Népesség 

Az állam főhatalma elvileg mindenkire kiterjed, aki az állam területén tartózkodik, így a 

külföldiekre és a hontalanokra is. Ugyanakkor az állam és polgárai között különleges 

jogviszony áll fenn, mégpedig a tartózkodási helytől függetlenül. Ez az ún. államjogi 

értelemben vett lakosság, mely utóbbira vonatkozik az állam személyi felségjoga. 

Az állampolgárság mint jogintézmény a természetes személyeknek egy bizonyos államhoz 

fűződő, elsősorban jogi kapcsolatát testesíti meg, de nem mentes érzelmi mozzanatoktól sem. 

Az állampolgársági státus ugyanakkor az Alkotmány és más jogszabályok által garantált 

jogok és kötelezettségek teljességét jelenti az érintett számára. 

a) Jogi értelemben vett népesség: adott ország állampolgárai, akiknek az állammal szemben 

jogaik és kötelezettségeik vannak. 

b) Tényleges értelemben vett népesség körébe nemcsak az állampolgárok tartoznak, hanem 

az ország területén tartózkodó külföldiek, menekültek, hontalanok és kétes 

állampolgárságúak is. 

3) Szuverenitás 

A szuverenitás az államhatalom gyakorlásának kérdése „kit illet a főhatalom?” 

A népszuverenitás fogalmát Rousseau dolgozza ki. A modern alkotmányok a 

népszuverenitás elvét fogadják el. 

A szuverenitásnak nincs egységesen elfogadott fogalma. Fordítása: főhatalom, teljhatalom. 

Több tudomány használja, és mindegyik más nézőpontból közelíti meg. Új keletű a kifejezés, 

de maga a szuverenitás mindig létezett, amióta állam létezik. 

A főhatalom szuverén hatalmat jelent, azaz, az állam területén lévő minden hatalom ennek 

van alárendelve. Parancsolást is jelent, aminek a hatalom alattiak engedelmességgel 

tartoznak és ennek érdekében megengedett a kényszer is. A szuverenitás olyan személyhez 

vagy testülethez tartozik, aki a társadalomban egyedül rendelkezik jogalkotó hatalommal és 

akinek a parancsait rendszeresen követik anélkül, hogy ő engedelmeskedne más 

parancsainak. 

Az állam főhatalma az állam területén: teljes és kizárólagos hatalmat gyakorol. 

A demokratikus állami főhatalomnak korlátozhatónak és korlátozottnak kell lennie. 

Az állam szuverenitásának két típusa van: 
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> Belső szuverenitás: az alkotmány és más jogszabályok meghozatalának és közhatalmi 

kikényszerítésének lehetősége (közhatalom gyakorlása, alkotmány, jogszabályok 

megalkotása); 

> Külső szuverenitás: az állam más államokkal azonos jogú alanya a nemzetközi 

jognak, döntéseit külső kontroll nélkül hozza meg (ez az állam nemzetközi jogi 

jogalanyisága). 

             Ez a nemzetközi közjog szabályozási területe. 

4. Az államok osztályozása 

Az államok politikai, filozófiai szempontú csoportosítása: 

A nyugat-európai viszonyok között a modern állam lehet: 

> feudális abszolutista állam, 

jellemzői: 

 hatalmasra duzzasztott hivatali apparátus, 

 egységes, centralizált állam, 

 egységes jog,  

 expanzió (gyarmatok). 

> liberális állam, 

jellemzői: 

 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. 

> szociális-jóléti állam (kb. 1950-80-as évek.) 

jellemzői: 

 a gazdaságot állami politikai eszközökkel vezérlő állam ideája, 

 a jövedelmet szociális szempontok alapján újraosztják, 

 állampolgári jogon járó minimális megélhetés. 

A közép-kelet-európai fejlődés alapján a modern állam lehet: 

 modernizáló állam (XIX. századtól), 

jellemzői: 

 az állam az elmaradottság felszámolása miatt a polgári fejlődés aktív  

előmozdítója, 

 magángazdaság állami támogatása „színlelt kapitalizmus”, 

 korlátozott politikai szabadságjogok.  
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> totális állam (XX. század első fele), 

jellemzői: 

 a gazdaság politikailag vezérelt modernizációja,  

 e g y p á r t r e n d s z e r ,  

 az egyén és az állam közötti  határvonal eltűnik,  
 a n t ide m okra t ikus  e sz köz ök,  d ik t a tú ra ,  

  e l l e n s é g  o r i e n t á l t  t á r s a d a l o m k é p .  

> poszt totalitárius állam (1960-as évektől) 

jellemzői: 

 a totális állami struktúra lényeges elemeit megtartják,  

 k i s e b b - n a g y o b b  l i b e r a l i z á l ó d á s ,  

 a terrorisztikus hatalomgyakor lás megszű nik,  

 az  á l lam a  magánszférába  kevésbé  ha tol  be .  

5. Az államforma 

Az államforma nem más, mint az államhatalom gyakorlásának a módja. Szervezetek, 

intézmények és kormányzási módszerek bonyolult rendszere, melyen belül az egyes szervek 

sajátos együtthatása az állam fő funkcióinak ellátását eredményezi. Az államforma 

világnézeti-politikai szempontú felosztásának alapja, az államforma egészének az a 

tulajdonsága, hogy képes-e és milyen mértékben képes biztosítani az állampolgárok számára 

az államügyek intézésében való közvetlen vagy közvetett részvételt, és az állami tevékenység 

irányának meghatározását. A lakossággal fennálló kapcsolat mértéke és minősége az adott 

kormányforma demokratizmusának fokmérője. 

Az államforma két összetevője a kormányforma és az államszerkezet. 

A KORMÁNYFORMA FOGALMA 

A kormány, a kormányzás fogalma az állam tevékenységéhez kapcsolódik és a 

hatalommegosztás rendszerén alapszik. Kormányformán azt értjük, hogy a 

hatalommegosztás rendjében létrejövő állami szervek (törvényhozás, végrehajtás) milyen 

struktúrával működnek, s milyen viszonyban vannak egymással. 

A demokratikus berendezkedésű államokban általában a parlament és a végrehajtó hatalom 

csúcsszervei végzik a kormányzati tevékenységet. 

Aszerint, hogy a parlament elsőbbsége érvényesül-e a végrehajtó hatalommal szemben, 

beszélhetünk parlamentáris vagy prezidenciális kormányformákról. A polgári kortól 

számítva a kormányformák (államformák) monarchiára és köztársaságra osztályozása a 

legáltalánosabb, Machiavelli is ezt a két alapvető formát különböztette meg. 

A kormányforma lehet monarchia vagy köztársaság. 
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Monarchia  

Monarchiáról beszélünk, ha az államfői tisztséget egy természetes személy (császár, 

király, cár, nagyherceg) öröklés vagy választással kombinált öröklés útján élethosszig 

terjedő időtartamra tölti be. Eredetileg az egyeduralom egyik változataként jelent meg 

(abszolút monarchia), majd az alkotmányos monarchia, később a parlamentáris 

monarchia vált a jellemzővé. 

Monarchia lehet - abszolút 
- alkotmányos 

- parlamentáris 

a) abszolút monarchia 

A feudális állam legfejlettebb formája, melyben az uralkodó - a rendi országgyűlést kizárva 

az ország irányításából - korlátlan hatalommal, teljhatalommal rendelkezett. Az abszolút 

monarchia feudális állam volt, s központosított közigazgatással és hadsereggel a feudális 

osztályuralmat védte. A legjellemzőbb abszolút monarchiák Angliában és Franciaországban 

alakultak ki. Európában abszolút monarchia formájában uralkodott többek közt a francia 

XIV. Lajos, a „napkirály”. 

b) alkotmányos monarchia 

Az alkotmányos monarchiában az uralkodó és az irányítása alatt álló végrehajtó hatalom 

jogai az alkotmány által korlátozottak, és egyben az egyének jogai az alkotmányban rögzítve 

vannak. A király uralkodik, de nincs teljhatalma, mint az abszolút monarchiában. 

Az alkotmányos monarchia először Angliában jött létre 1689-ben. Az I. Károly angol király 

kivégzése utáni zavaros évtizedek után a holland uralkodó Orániai Vilmos, III. Vilmos néven 

került az angol trónra. 1689 decemberében fogadták el az angol történelem egyik 

legfontosabb dokumentumát, a Jogok törvényét (Bill of Rights). A törvény nagymértékben 

korlátozta a királyi felségjogokat; többek között kimondta, hogy az uralkodó nem helyezheti 

hatályon kívül a parlament által elfogadott törvényeket és a parlament hozzájárulása nélkül 

nem vethet ki új adókat. Vilmosnak nem tetszettek ezek a megszorítások, de elég bölcs volt 

ahhoz, hogy belássa, a parlament erősebb nála. Jelenleg is alkotmányos monarchiának 

tekinthető például Jordánia, Marokkó, vagy Európában Monaco. 

c) parlamentáris monarchia  

Az uralkodói (államfői) tisztség itt is öröklődik. 

Parlamentáris monarchia esetében a végrehajtó hatalom a legfelsőbb törvényhozó szervnek 

felelős, annak alárendelten működik, s annak ellenőrzése alatt áll. A végrehajtó hatalomnak 

formálisan két csúcsszerve van: az uralkodó és a kabinet. A parlament szerepe a 

meghatározó. A végrehajtó hatalom feje a király, de igazi jogosítványai nincsenek, sem 

politikailag, sem jogilag nem felel tevékenységéért. A tényleges csúcsszerv a kabinet, ami 

nem azonos a kormánnyal. Ez egy szűkebb testület a miniszterelnök vezetésével, az általa 

kiválasztott tagokból áll. Meghatározza a kormány politikáját, felelős is érte a parlament 

előtt. Ha a parlament megvonja a kormánytól a bizalmat, le kell mondania hivataláról, tehát 

politikai-jogi felelőssége van, rendelkeznie kell a parlament bizalmával. Jelenleg 

parlamentáris monarchia például az Egyesült Királyság (Anglia), Svédország vagy 

Hollandia. 



 

 15 

A köztársaság lehet - prezidenciális 

 - parlamentáris 

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. A XVII-XVIII. 

századig a köztársaságot ókori városállamok jellegzetes működési módjának tekintették, a 

népuralom valamilyen formájával azonosították. Machiavelli a köztársaságnál alapvetőnek 

tartott a a polgárok egyenlőségének biztosítását, az erények érvényesülését, Montesquieu a 

köztársaságban az egész nép, vagy annak egy része által gyakorolt hatalmat tekintette 

lényegesnek. beszélünk akkor, ha az államfői tisztséget meghatározott időre szóló 

választással töltik be. 

 prezidenciális köztársaság esetében a végrehajtó hatalom és annak feje 

(köztársasági elnök) nincs alárendelve a legfelsőbb törvényhozó szervnek. 

 parlamentáris köztársaság esetében a végrehajtó hatalom (kormány) a törvényhozó 

hatalomnak alárendelten működik. 

a) Prezidenciális köztársaság (pl. az USA) 

 Nem válik el az államfői és a kormányfői tisztség;  

 Az államfő nem egyszerűen a köztársaság elnöke, hanem a végrehajtó hatalom feje 

is; 

 Az elnök politikailag nem felelős a kongresszus előtt, csak alkotmánysértés esetén 

képviselőház előtt impeachment (alkotmányjogi felelősségre vonás, vádemelés); 

 Az elnök kihirdeti a törvényeket, ennek kapcsán korlátozott vétójoga van, 

„zsebvétó”: az elnök nem hirdeti ki a törvényt, de ha a kongresszus újra megerősíti 

azt, köteles kihirdetni; 

 Az elnök alárendeltségében működnek az elnöki végrehajtó hivatalok és a 

minisztériumoktól független végrehajtó hivatalok. 

A prezidenciális kormányzati rendszer igen elterjedt a világban. Már az első világháború 

után mintának tekintették azok az államok, amelyek erős végrehajtó hatalom megkonst-

ruálására törekedtek. Dél-Amerika majdnem minden állama s a fejlődő országok közül sok 

az amerikai modellre emlékeztető módon építette ki kormányzati rendszerét. 

b) Parlamentáris köztársaság 

 Az államfőt a törvényhozás, vagy más testület választja; 

 Az államfő jogköre gyenge;  

 Kinevezi a kormányfőt és a minisztereket;  

 Kegyelmezési jogkör;  

 Szuszpenzív, azaz felfüggesztő hatályú vétó-joga van az államfőnek; 

 A végrehajtó hatalom letéteményese a kormány, mely korlátozza az államfő hatalmát, 

majd minden intézkedéséhez miniszteri ellenjegyzés kell. 
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Parlamentáris köztársaságban az államfőt közvetlenül a nép, a törvényhozás vagy más 

speciális összetételű testület választja meg. Az államfő alkotmányban biztosított hatásköre itt 

is, ott is elmosódó, formális, protokolláris jellegű. Az államfő szinte valamennyi hatáskörét 

miniszteri vagy miniszterelnöki ellenjegyzés mellett gyakorolja. Az ellenjegyzett aktusért az 

ellenjegyző miniszter vállalja át a felelősséget a parlament előtt, ennek következtében az 

államfő a parlament előtt politikailag nem felelős. Míg a monarchát jogi felelősség nem 

terheli, a köztársasági elnök ellenben általában felelősséggel tartozik az alkotmány, illetve a 

törvények megtartásáért. Ha pedig bűncselekményt követ el, ellene különleges szabályok 

alkalmazásával eljárás indítható s elítélhető. 

Az államszerkezet 

Az államhatalom osztályozása a földrajzi megoszlás (a szuverenitás egysége vagy 

megosztása) alapján 

> Unitárius állam 

Az állam területi egységei nem rendelkeznek a szuverenitás részjogosítványaival (pl. 

Magyarország, Franciaország). Például Magyarországon a megyék nem rendelkeznek 

szuverenitással. 

> Szövetségi állam (föderáció) 

A föderáció vagy federáció a latin foedus szóból ered, egyezményt, megállapodást, társulást 

jelent, aminek keretében községek, községcsoportok, illetve államok kölcsönösen és az 

egyenlőség alapján elkötelezik magukat egymásnak egy vagy több meghatározott cél 

érdekében, s annak végrehajtása kizárólagosan a szövetség képviselőire hárul. 

A föderáció több-kevesebb önállósággal rendelkező tagállamokat foglal egységbe, a 

szuverenitás megoszlik a szövetségi állam és a tagállamok között. 

Egy állam berendezkedésében ez azt jelenti, hogy az állam részei (elnevezésük pl tagállam, 

vagy tartomány) egyenlőek és bizonyos fokig önállóak egymástól, (pl. saját törvényhozással 

rendelkezhetnek) azonban ezek fölött áll egy központi (szövetségi) kormány is, mely az 

egészet összefogja és szabályozza. De a társulási megállapodásban az egyes tagállamok 

bizonyos területeken a szabályozás jogát fenntarthatják maguknak. Bajorország például 

azzal a feltétellel csatlakozott Németországhoz (a korábbi NSZK-hoz), hogy használhatja 

saját zászlaját, s hatályban tarthatja a többi tagállaménál szigorúbb sörtisztasági törvényét. 

Vagy például a föderáció elvén álló USA-ban a halálbüntetés megengedhetősége kérdésében 

az egyes tagállamok jogalkotása eltérhet egymástól, de az egyes tagállamok nem folytathatnak 

önálló külpolitikát, mert a szövetségi állam a nemzetközi jogban egy jogalanynak számít. 

Ebben a típusban a tagok kapcsolata szoros, s a tagállami és össz-szövetségi 

hatáskörök az utóbbi dominanciájával vannak meghatározva. 

Jellemzően történelmi okokból, a nagy kiterjedésű, vagy olyan államoknál fordul elő, 

ahol különböző faji, nyelvi nemzeti vagy vallási kisebbségek élnek (pl. Németország, 

Egyesült Államok, Kanada, Brazília, India, Svájc). 
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> Államszövetség (konföderáció) 

Az egyes államok közötti kapcsolat lazább formája. 

A konföderáció szuverén államok vagy közösségek olyan csoportja melyet egy szerződés 

hoz létre, de később gyakran közös alkotmányt fogadnak el az államok. Általában 

valamilyen kritikus kérdés megoldására jön létre, mint honvédelem, külügy, 

külkereskedelem, közös fizetőeszköz, ami közös kormányzást kíván minden tag számára. 

Mai politikai értelemben csak független államoknak egy állandó, másokkal szembeni közös 

fellépésre szolgáló szövetsége. 

A konföderáció több állam által létrehozott olyan tartós kapcsolat, amely során a tagállamok 

megtartják teljes szuverenitásukat. Állandó jellegű egyeztető szervet alakítanak ki, 

amelyben az egyhangú döntés elvét alkalmazva jutnak közös érvényre az érdekek. Ezen 

szerv összetételét a tagállamok határozzák meg, és képviselőket delegálnak. 

A konföderáció központi szerveinek döntései csak akkor kötelezik a tagállamokat, ha azokat 

saját döntéshozatalra jogosult szerveik is jóváhagyják. 

Konföderációs formát alakítottak ki, pl. az észak-amerikai brit gyarmatok az angol 

koronától való elszakadásuk után vagy az USA-ból 1861-ben kivált 11 déli állam, vagy 

ilyen volt a Napóleon által létre hozott Rajnai-Szövetség). 

A konföderációnál a kapcsolat néha csak jelképes, az államtestek megőrzik nemzetközi 

jogalanyiságukat. Ilyen típusú pl. a korábban „Brit” jelzővel ellátott Nemzetközösség, ahol 

az összekötő kapocs a nyelv és az államfő (király, királynő) személye. 

A történelem tapasztalatai szerint a konföderáció a föderációnál kevésbé tartós forma. 

> Perszonálunió 

Lényege, hogy a tagállamokat egy közös államfő kapcsolja össze. Mivel az államok 

megtartják önállóságukat, a perszonáluniónak nincs közös neve, ezért gyakran a nagyobbik 

ország nevén emlegetik (például a Jagellók korában létrejött lengyel–litván perszonáluniót 

inkább Lengyelországnak hívták.) Általában úgy jön létre, hogy egy ország uralkodóját egy 

másik ország erre feljogosított szervezetei szintén uralkodójuknak választják. (A dinasztikus 

típusú trónutódlásnál ez nemigen jöhet szóba). Mivel az államok önállósága fennmarad, a 

közös államfő (uralkodó) örökös nélküli halála után a perszonálunió általában megszűnik. 

Történelmi példa a perszonálunióra a Magyar Királyság és Horvátország között 1 102-től 

egészen 1918-ig fennálló kapcsolat és I.(Nagy) Lajos magyar király és lengyel király idején 

1370-től Magyarország és Lengyelország közötti perszonálunió. Nagy Lajos tizenkét éven át 

viselte Lengyelország koronáját. Erre a Károly Róbert és Kázmér által kötött 1339-es 

trónörökösödési szerződés hatalmazta fel, amely Kázmér fiúutód nélkül bekövetkező halála 

esetére a magyar király egyik fiára hagyományozta a lengyel trónt. 

> Reálunió 

A perszonálunió továbbfejlesztett alakja, ahol már nem csak az államfő közös, hanem közös 

állami szervek is létrejöttek a közös ügyek vitelére. Ilyennek tekinthető az 1 867és 1918 

között fennállt Osztrák-Magyar Monarchia. Ennek két fele a Magyar Királyság és az Osztrák 

Császárság volt, melyek a közös uralkodó és a közös ügyként igazgatott külügy és hadügy 

által összekapcsolt önálló államok voltak. A Monarchia létének az I. világháborús katonai 

vereség és a nemzetiségi mozgalmak felerősödése vetett véget. 
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Centralizáció, decentralizáció 

Az államszerkezet fontos jellemzője: centralizáltság, decentralizáltság, ez mutatja, hogy az 

egyes részek milyen fokú önállósággal rendelkeznek. 

 Centralizáltság: az egyes részek önállósága csökken  

 Decentralizáltság: az egyes részek önállósága nő  

 

6. Az Állam- és jogtudomány helye a tudományok összességében 

A tudományos gondolkodás az emberi megismerő tevékenység sajátos fajtája. 

„A tudomány fogalmakba sűríti a valóságot”. 

A megismerés eredményeinek átadása eleinte differenciálatlan kezdetleges szellemi 

tevékenység volt, a tudományos megközelítés csak később alakul ki. 

A tudomány kialakulása mellett a szellemi tevékenység más formái is megjelentek (vallás, 

művészet, filozófia). 

Maga a tudomány is több területre osztható, az egyik osztályozás szerint a tudományoknak 

négy csoportja van: 

> Filozófia (sokan vitatják a tudományba sorolását), 

> Természettudományok, 

> Társadalomtudományok, 

> Formális tudományok (pl. matematika, logika). 

A társadalomtudomány a társadalmi jelenségeket vizsgálja, ismeretanyaga a társadalmi lét, 

annak összefüggései, sajátosságai. 

A társadalomtudományok területén hagyományosan átfogó tudománycsoportokat 

különböztetünk meg, ezek: 

> Történettudományok, 

> Gazdaságtudományok, 

> Szociológia, 

> Pszichológia, 

> Nyelvtudományok, 

> Irodalomtudományok, 
> Hadtudományok, 

> Állam- és jogtudományok. 

Egyes társadalomtudományok több tudománycsoportba is besorolhatók (pl. jogtörténet). 
Az egyes tudománycsoporton belül beszélhetünk elméleti-, történeti-, és alkalmazott 
tudományokról (ez utóbbi konkretizálja az elméletet és prognózist állít fel). 

Állam- és jogtudományok tárgya a társadalom állami és jogi jelenségei. 

Az állam- és jogtudományok rendszere 

> Általános állam- és jogtudományok 

 Jog- és állambölcselet 

 Állam- és jogtörténetek 
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• Összehasonlító jogtudomány 

> Ágazati állam- és jogtudományok 

Az állam és jog egyes részterületeit vizsgálják, a tételes jog egyes ágazataihoz 

kapcsolódnak (pl. büntetőjog tudomány) 

> Segédtudományok 

A joggyakorlat igényei szerint más önálló tudományok jogi vonatkozású részei (pl. 

igazságügyi statisztika, igazságügyi elmekórtan) 

 

7. Az állam- és jogtudomány kialakulása 

Az államtudomány az állam kérdéseivel foglalkozó tudományok összessége, amelynek 

története különböző elnevezésekkel az ősi korokra nyúlik vissza. 

Korai civilizációkban (ázsiai típusú társadalmak) a jogi normák vallási jellegűek 

voltak, illetőleg a szokásokból nőttek ki. 

Antik Görögországban a filozófia hatására, „kívánalomként” megjelenik a tökéletes 

állam eszménye. A fogalom kialakításában jelentős szerepet töltött be Platón (Kr. e. 

427-347) görög filozófus. Az állameszméjének megfelelő rendszert az „Állam” című 

munkájában fejtette ki. 

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. 

Húsz esztendőn keresztül Platón tanítványa volt Arisztotelész (Kr. e. 384-322), az 

ókori görög filozófia meghatározó személyisége. Képességeire jellemző, hogy Platón 

az „iskola eszének” nevezte és a „nagy olvasó” címmel illették. Platón iskolájának 

nevéből származik az akadémia elnevezés. 

Platón halála után az athéni akadémia élére mégsem őt nevezték ki, ennek hatására 

elhagyta Athént és elvállalta a makedón trónörökös, a későbbi Nagy Sándor nevelését. 

Tanítványa trónra lépésekor visszatért Athénbe és megnyitott a iskoláját (elnevezése 

Lükeion). A hagyomány szerint Arisztotelész sétálva tanított (a sétány szó görögül 

peripatosz), Arisztotelész tanítványait és követőit később peripatetikusoknak nevezték. 

Iskolája felszerelése előképe volt egy későbbi egyetemnek, mert nemcsak kéziratokat, 

hanem térképeket, táblákat és tudományos eszközöket is tartalmazott, és a korabeli 

filozófiai iskolákhoz képest enciklopédikus jelleggel bírt. 

Összegezve Arisztotelész jelentős szerepet töltött be: 

> a logika tudományának megalapozásában; 

> a politikai jelenségek tudományos rendszerezésében; 

> a politikai terminológia kiépítésében, de 
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 az állam- és jogtudományok területén is (pl. „Politeia” Az athéni állam című 

könyve). 

Az antik Görögországban a jog szokásjogból, törvényekből és népgyűlési 

határozatokból állt. 

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. 

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. 

Abszolút monarchiák: 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. 

A modern polgári társadalmak államfogalma 

Az állam fogalma mindig egyet jelentett a nyilvános közügyeket végző uralmi 

szervezettel. A modern állam a polgári társadalmak kialakulásával jött létre. A modern 

államot meghatározó jellegzetessége alapján nemzetállamnak vagy politikai államnak 

is nevezzük. 

Immanuel Kant (1724-1804) német filozófus szerint: az állam, mint emberek 

sokaságának jogi törvények alatti egyesülése arra hivatott, hogy a polgári jogokat 

biztosítsa. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus szerint: az állam az a közvetítő 

kapocs, amely összefogja a társadalom centrifugális erőit, és a társadalmi 

érdekellentétek fölött áll, mint általános érdek a különös érdekkel szemben. 

Max Weber német társadalomtudós 1864-1920, a vallásszociológia és a jogszociológia 

egyik megalapítójának megfogalmazása szerint: az állam az, az emberi közösség, 

amely egy bizonyos területen belül az erőszakhoz való jog egyedüli forrása. 

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; 
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 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. 

A francia jogszemlélet alapján terjedt el Európában („droit administratif”, az igazgatás 

joga). A közigazgatási jog az államhatalom gyakorlását kézben tartó intézményeknek 

alárendelt állami tevékenység szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat 

jelenti. 

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.  
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Önellenőrző kérdések 

1) Melyik a társadalmi lét négy szférája? 

2) Mit jelent az államhatalmi ágak megosztásának elve? 

3) Mit értünk az államhatalmi ágak „sokasodása” kifejezés alatt? 

4) Mit jelent a jogbiztonság követelménye? 

5) Melyek az állam főbb funkciói? 

6) Mit értünk az államterület fogalma alatt? 

7) Mit jelent az állam belső- és külső szuverenitása? 

8) Mit értünk a szövetségi állam (föderáció) fogalma alatt? 

9) Mit értünk az államszövetség (konföderáció) fogalma alatt? 

10) Mi a kormányforma fogalma? 

11) Mi az abszolút monarchia? 

12) Mi az alkotmányos monarchia? 

13) Mi a parlamentáris monarchia? 

14) Mi a prezidenciális köztársaság? 

15) Mi a parlamentáris köztársaság? 

16) Milyen részterületei vannak az általános állam- és jogtudományoknak? 
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II. Rész: Az alkotmányozás története 

1. Az alkotmány fogalma 

A modern társadalom és állam születése egybeesik az immár több mint kétszáz éves 

alkotmányfejlődés kezdeteivel. A XVIII. század végének alkotmányaiban a 

legmagasabb jogi szintre emelkedtek a polgári társadalmi rend egyetemes értékeként 

megjelenő eszmék: az emberek törvény előtti egyenlősége, a tulajdon szentsége, az 

emberi jogok által védett egyéni szabadság, a népfelségre alapított államhatalom, a 

hatalmi ágak elválasztása és egyensúlya, az ellenőrzött és a törvények uralma által 

biztosított államhatalom, a népképviselet és a kormányzati felelősség. 

Maga az „Alkotmány” többjelentésű szó, s a latin „constitutio” fordítása. 

A jogforrási hierarchia élén az alaptörvény az alkotmány áll, mellyel az állam önmagát 

korlátozza és biztosítja polgárai számára az alapvető jogokat. 

Egy alkotmány politikai tartalommal is bír. Ez egyrészt azt jelenti, hogy utalás 

található a konkrét alkotmány megszületésének körülményeire - győztes forradalom, 

egy diktatúra bukása, rendszerváltás, nemzeti függetlenség kivívása, stb. - másrészt 

hosszabb távú célok megfogalmazása is megtalálható benne (pl. a szociális 

piacgazdaság kiépítése, csatlakozás valamely unióhoz, stb.) Az alkotmány 

folyamatosan megvalósítandó, értelmezett és továbbfejlesztendő jogi norma. 

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). 

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 1 949-ig szintén történeti alkotmánya volt. 

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

elterjedtnek mondható. 

 

2. Az alkotmányeszme létrejötte 

a) Ókor, kora középkor 

Sem az ókorban, sem a középkorban nem ismeretes a modern alkotmányosság, és 

egyáltalán nem létezett alkotmány. 

Néhány nagy formátumú gondolkodó egyes munkáiban azonban már ekkor is 

megfogalmazódtak olyan elvek, melyek később hatást gyakoroltak az alkotmányeszme 

létrejöttére. Közéjük tartozik, pl.: 
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• Szent Ágoston (354-430): „De civitate Dei” Isten városa műve (az üdvözültek 

egy ideális városba kerülnek); 

 Aquinói Szent Tamás (1225-1274): A zsarnok uralkodót, a jus naturale 

(„természetjog), mint alapérték megsértése miatt el lehet mozdítani. 

b) 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. 

Ezen eszmék megfogalmazói hol kifejezett politikai szándéktól, hol tisztán 

tudományos érdeklődéstől vezérelve a jó kormányzás, a jó uralkodó,  a helyes 

államrend kérdéseit taglalták. Néha egyenesen a tökéletes államforma megalkotásának 

igényével vetették papírra elképzeléseiket. A koruknak megfelelően rendszerint vallási 

tanokkal keveredve, hitviták leplében tárgyalták a hatalom kérdéseit. 

 Luther Márton  (1483-1546) 

A középkor végén Európa világképét szinte teljes egészében a keresztény hit határozta 

meg. A római katolikus egyház hatásos ideológiával támasztotta alá és védelmezte a 

fennálló politikai rendet; a hűbéri függést, a rendi hierarchiát. A hit és a hatalom 

összefonódása miatt az új társadalmi eszmék és mozgalmak vallásos köntösben 

jelentek meg. A rendi korlátok szétfeszítésének lehetőségét a reformáció hozta el. 

Luther egyetemes papság elvében a népszuverenitás elemeinek csírái is felfedezhetők. 

A lutheri reformációt követő protestáns államokban - kivált az 1555. évi augsburgi 

vallásbéke után a lutheri egyház a protestáns uralkodók állami intézményévé vált. 

 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. (már nem latinul, hanem francia nyelven); 

Kálvin János fő művében egy abszolút hatalmú Istent tételez, amely tetszése szerint 

rendezi az ember életét; a bűnös ember teljesen alárendeltje az isteni akaratnak, csakis 

Isten különös kegyelme által üdvözülhet. Isten szándékainak kifürkészésében a kálvini 

egyház alapjait képező gyülekezeté a döntő szó. Azé a gyülekezeté, amelyben minden 

ember egyenlő, egyházi tisztsége független világi pozíciótól és rangtól. A kálvini 

hittételekben az egyház ezáltal elválik a világi hatalomtól, és belső demokratizmusra 

tesz szert. Az egyházon belüli egyenlőség eszméje és gyakorlata pedig, az egyetemes 

egyenlőség és szabadság első lépése. Az egyház, az állam és az ember autonómiája az 

ún. levezetett szuverenitás tanában fogalmazódott meg. Eszerint az abszolút szuverén 

Istentől származik az egyén életterét jelentő közösségek, az egyház, az állam, a város, a 

falu, a céh, a család saját és elkülönült autonómiája. 

A franciaországi események hatására Kálvin Aquinói Szent Tamás és más katolikus 

szerzők műveihez hasonlóan élete végén megfogalmazza a "nép" ellenállás jogát is, de 

ezt a kiválasztott előkelőknek (optimates) adja, akiket a nép támogatni köteles a 

Istentől elrugaszkodott zsarnokkal szembeni igaz harcban. 
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• Althusius (1567-1638) 

Althusius németalföldi jogász a XVI. századi kálvinista politikai gondolkodás 

eredményeinek összegzését adta és ő munkálta ki a modern föderalizmus elméletét. 

Althusius szerint az emberek társulásával, a közösségi élet szabályai az isteni jogon 

nyugszanak, a jog és a rend, végső soron pedig a politikai vagy állami hatalom Istentől 

származik. 

Az oszthatatlan, át nem ruházható szuverenitás kizárólagos birtokosa a nép, az 

uralkodó csak az ő megbízásából és akaratából gyakorolhatja hatalmát. Ha az uralkodó 

a nép törvényét megszegi, a népet megilleti az ellenállás joga. 

A társulások rendszerében Althusius tulajdonképpen saját hazájának, a spanyol uralom 

ellen felkelt németalföldi tartományoknak a szövetségi rendszerét, az 1579-ben 

létrehozott Utrechti Uniót írta le, és az általánosítás révén ezt tette meg elvont 

államtanának alapjává. 

c) Az alkotmányeszme megjelenése a XVII. század politikai 
filozófiájában 

 Hobbes (1588-1679) 
Újító szellemű természetjogi elméletet fektett 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, bár azzal az el nem hanyagolható szépséghibával, hogy magát a 

törvényalkotó hatalmat a törvények nem kötik. Hobbes törvényességfelfogása szerint 

törvényt hozni csak az állam jogosult, sem az egyház, sem bármely más emberi 

gyülekezet vagy társulás nem rendelkezhet a törvényalkotás jogával. 

Hobbes határozottan és következetesen elválasztja az államot és az egyházat. Az 

egyházat kiszorítja a világi hatalomból, alárendeli az állami törvényeknek. 

Hobbes olyan szellemi örökséget hagyott hátra, amely az egész felvilágosodás politikai 

nézeteit befolyásolta. 

 Locke (1632-1704) 
Spinoza angol kortársa John Locke szintén 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. Jogfilozófiai szempontból Locke politikai nézetei Spinozáéhoz képest 

kevésbé forradalmiak, mivel nála a politikai uralom célja a szabadság biztosítása, míg 

Locke-nál a tulajdon védelme áll az első helyen. Az alkotmány a filozófus Locke 

szemében jogilag semleges kategória. 

 Spinoza (1632-1677) 
A racionalista filozófia jelentős képviselője. 

Spinoza portugál eredetű zsidó kereskedőcsaládban született, de szellemi önálló sága 

miatt már fiatal korában összeütközésbe került az amszterdami hitközségével, mely 

miatt kiközösítették. Anyagi függetlenségét is fontosnak tartott a, ezért még híres 

filozófusként is dolgozott optikusként. 
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A XVII. század e kivételes képességű és egyéniségű gondolkodójának állambölcseletét 

elsősorban két műve tartalmazza: az 1670-ben megjelent Teológiai-politikai 

tanulmány, az ún. Nagy Traktátus, és az 1677-ben, posthumus kiadásban megjelent 

Politikai tanulmány. 

Az Etika művének írását átmenetileg megszakítva 1670-ben megírta a Teológiai-

politikai tanulmány című könyvét, ennek a műnek második része tartalmazza 

államelméletét. 

Spinoza az államot, azaz az emberek polgári társadalmát a természetjogra vezeti vissza. 

Spinoza szerint a legjobb kormányforma a természetjoggal leginkább egyező 

szabadságot biztosító demokrácia. Spinoza szenvedélyesen védelmezi a lelkiismeret és 

a gondolat szabadságát. E személyes, minden ember belső autonómiája körébe utalt 

jogokat az állam nem sértheti meg, 

Spinoza szerint az állam csak jogilag korlátlan, filozófiai szempontból az államhatalom 

igencsak korlátozott. Az államot a természeti jogukkal korlátlanul bíró emberek 

egyezsége, azaz szerződése hozza létre, ami által az államhatalom az emberek 

természeti jogának átruházása folytán valamennyi ember természetjogával rendelkezik. 

De a természetjog parancsa az ésszerűség, és ennek a természetjogi hatalmat birtokló 

állam is alávetett. Tehát az állam csak annyiban van teljes hatalmának birtokában, 

amennyiben összhangban áll az észszerűséggel. 

Spinoza úgy véli, hogy kezdetben a legtöbb állam demokrácia volt, ám mivel a 

hatalmat nem tudták elég jól megszervezni, átalakult arisztokráciává, az pedig egyesek 

féktelen hatalomvágya miatt monarchiává. Tehát minden államforma változásának oka 

a hatalom rossz, ésszerűtlen alapjaiból ered. 

Spinoza az állami életben a törvények két fajtáját különbözteti meg: a természetjogot 

(ius naturale) és az emberi jogot, amit egyszerűen jognak vagy polgári jognak (ius 

civile) nevez. 

Leghíresebb munkája a tizenöt éven keresztül írt „Etika” című könyv, mely csak halála 

után jelent meg. 

A mű öt részre tagolódik: 

1 .  I s t e n r ő l ,  

2 .  A lélek természetéről és eredetéről,  

3 .  Az indulatok eredetéről és természetéről,  

4 .  Az emberi szolgaságról, vagyis az indulatok erejéről,  

5 .  Az értelem hatalmáról, vagyis az emberi szabadságról. 

A voltaképpeni etika tanítását a mű 3-5. részében fejtette ki. 

 Hugo Grotius (1583-1645) 

Az államelmélet művelőinek sorában kiemelkedő személyiség Hugo Grotius holland 

jogász és teológus, a nemzetközi jog megalapítója. Méltán illetik őt „az újkor szellemi 

nyitányának a jogtudományban”. 

Az előkelő családból származott Hugo Grotiust csodagyerekként tartották számon. 

Képességeire jellemző, hogy 15 éves korában Orleánsban már a jogi egyetem doktora 

lett. 

1607-ben kinevezték Holland, Seeland és nyugati Friesland közügyészévé, 1613-ban 

pedig Angliába küldték rendkívüli követként. 

Hollandiában részt vett kora vallási és politikai vitáiban, ezért a törvényes formák 

mellőzésével halálra is ítélték. Később ugyan felmentették, de élethosszig tartó 

fogságra és javainak elkobzására ítélték. 
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 Fő műve a XIII. Lajosnak ajánlott és1628-ban megjelent „De iure belli ac  

pacis” „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. 

A holland kultúra világirodalmi jelentőségű alakjaként is számon tartják. Történelmi 

munkái közül legnevezetesebb „Amerika eredetéről” írt műve. Szépirodalmi műveket 

is írt, többek közt három drámát és latin nyelven írt költeményeivel is hírnevet szerzett 

magának. 

Grotius holland, így olyan egységes és független állam polgára volt, melyben virágzott 

a kereskedelem. Szülőhazája fontos érdeke volt, hogy megvédje kereskedelmi 

biztonságát, „a tenger szabadságát” a háborús jogtiprásokkal és a kalózokkal szemben. 

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 kinyilatkoztatott isteni akarat mellett, szerinte létezik egy természetes jog is, e 

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. Az emberi érlelem számára 

megismerhető természetjog szabályai írják elő a tulajdon tiszteletét, a társas életre való 

törekvést. Ekként a hasznosságra törekvő emberek egymás közötti szerződésével 

létrehozott állam is a természetjogból származik. 

Grotius a jogot természetjogra (ius naturale) és tételes jogra (ius voluntarium - az 

akaratból származó jog) osztja. "A természetjog - mondja Grotius - az ész parancsa, 

amely megmutatja, hogy valamely cselekvésben az ésszerű természettel való 

összhangja vagy az összhang hiánya folytán erkölcsi helytelenség vagy erkölcsi 

szükségesség rejlik, és ennek következtében Isten, a természet teremtője, az ilyen 

cselekvést tiltja vagy előírja. A természetjog olyannyira változhatatlan, hogy még Isten 

sem változtathatja meg." 

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. "A belső állami jog az 

államhatalomtól, vagyis az államot kormányzó hatalomtól ered. Az állam pedig a 

jogaik élvezete és a közös előnyök biztosítása érdekében társult szabad emberek teljes 

egyesülése." 

d) Az alkotmányeszme kiteljesedése a francia felvilágosodás 
filozófiájában 

Az első írott alkotmányok megalkotói nagyon tudatosan, számukra konkrét és jól 

értelmezhető fogalmak alapján láttak hozzá művük elkészítéséhez. Gondolkodásukat 

két évszázad politikai és filozófiai irodalmának eredményei, jól ismert és elevenen ható 

történelmi előzmények befolyásolták és alakították. Azon országokban, ahol 

uralkodóvá váltak a tőkés termelési viszonyok és ennek következtében felbomlott a 

feudális hatalmi struktúra, ott a társadalomfilozófia megfosztotta a politikai hatalmat 

isteni eredetétől. Racionális alapokra helyezi az emberi társadalom keletkezését, a 

hatalom és a jog kapcsolatát. A természetjog, mint a világ észszerű rendje ahhoz a 

meggyőződéshez vezet, hogy az emberi elme képes felismerni a természet és a 
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társadalom törvényszerűségeit és a felismert természeti törvényekhez igazítva 

ésszerűbbé és ezáltal igazságosabbá tenni a társadalmat. A természetjogi 

világszemlélet a hatalom eredetét az emberek megállapodására, társadalomalapító 

szerződésére vezeti vissza. Azt sugallja, hogy minden hatalom emberi alkotás, így 

mód van annak megváltoztatására. A felvilágosult szellemű emberek körében 

feltartóztathatatlanul terjedtek e tanok, és a XVIII. században, különösen a 

francia felvilágosodás virágkorában már széles körben ismertek, társadalmi hatóerővé 

váltak. 

• 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 mű hatása óriási 

volt, amit jól példáz, hogy két év leforgása alatt több mint húsz kiadása látott 

napvilágot. A mű népszerűségét még fokozta az író szellemes stílus és a találó 

aforizmái. 

Montesquieu vaskos munkája szigorúan véve semmilyen új elvet nem állít fel, mégis 

művében találjuk meg azt az alkotmányeszmét, amely oly mélyen áthatotta a XVIII. 

századi politikai nézeteket. 

Montesquieu ugyanis nem azt keresi, aminek lennie kéne, hanem azt mutatja be, ami 

létezik. Arra keres magyarázatot, hogy milyen elvek és tényezők határozzák meg az 

egyes kormányzatok működését, és mindez milyen összefüggésben áll a törvényekkel, 

tehát miben is lelhető meg a törvények szelleme. Így Montesquieu az első gondolkodó, 

aki a társadalmi jelenségeket nem spekulatív filozófiai elvekből, hanem, a társadalmi 

tényekből kísérli meg levezetni. Ennek során jut arra a következtetésre, hogy "... 

minden egyes törvény kapcsolatban van egy másik törvénnyel, vagy egy másik, 

általánosabb törvénytől függ." 

Montesquieu eme alapműve új utat mutatott a társadalmi viszonyok 

tanulmányozásához. Az állambölcselet terén Montesquieu állítja középpontba elsőként 

a pozitív jog vizsgálatát, a hatalom és a törvények történeti összefüggéseit. 

A politikai szabadság alkotmányos biztosítéka az államhatalom három ágának 

elválasztása, a hatalommegosztás elve, amely a Montesquieu által kifejtett formában 

vált alapelvvé. 

Montesquieu hatalommegosztási elve számos állam alkotmányának meghatározó 

elvévé vált. 

"Nincs alkotmánya egyetlen olyan társadalomnak sem - jelenti ki elvi éllel a francia 

forradalom deklarációjának 16. cikkelye -, amelyben a jogoknak nincs biztosítékuk, 

sem pedig, melyben a hatalom megoszlása nincs megszabva." 

A hatalmi ágak megosztását az amerikai alkotmány teszi meg a világon elsőként az 

állami struktúra tartós vezérelvének. 

. 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. 

Rousseau-t filozófiai szemlélete élesen elválasztja az enciklopédistáktól: nem 

materialista, nem ateista, sőt hívő lélek; nem osztja a természetjogi filozófia 
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általánosan elfogadott tételeit, nem a természetjogból vezeti le filozófiai rendszerét. 

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. 

A társadalmi szerződésben kifejtett eszmék európai elterjedését és hatását bizonyítja, 

hogy Rousseau-t Korzikáról és Lengyelországból is felkérték alkotmánytervezet 

kidolgozására. 

Ismerték Rousseau politikai elveit az Újvilágban is, hiszen a népszuverenitás eszméje 

helyet kapott a Függetlenségi Nyilatkozatban is. 

A főhatalom elidegeníthetetlen és ezért kizárt, hogy bárki is képviselje a népet. Ám a 

törvényhozó feladatát elvégezhetik a nép által megbízott személyek, de az általuk 

meghozott törvény csak a nép jóváhagyásával emelkedik valóságos törvénnyé: "A 

népképviselők ... nem a nép képviselői és nem is lehetnek azok, csupán megbízottai a 

népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen. Minden törvény semmis, ha a nép 

személyesen nem hagyja jóvá ..." 

A közvetlen demokrácia gyakorlása a népszavazás jogintézménye útján gyakorolható, 

ezért az alaptörvény, az Alkotmány csak akkor tekinthető demokratikusnak, ha a 

parlament képviselők által meghozott Alkotmányt népszavazás is megerősíti. 

 

3. Néhány jelentősebb alkotmány 

Az alkotmányok a szabályozási technikát illetően lényegében kerettörvények, azaz a 

szabályozási tárgy tekintetében néhány fontos alapelvet, főszabályt tartalmaznak, de a 

részletes „kifejtés” már más törvényekre tartozik. (Ezek persze elvileg nem állhatnak 

ellentétben az alaptörvénnyel.) 

Az alkotmány a szövetségi államoknál kétrétegű: van egy összszövetségi alkotmány, 

de lehetnek az egyes tagállamoknak külön alkotmányai is. Ebben az értelemben 

beszélhetünk unitárius és összetett alkotmányokról. Utóbbiaknál a felső szint az 

alkotmányok „szokásos” tartalma mellett az államkapcsolatot is szabályozza, például 

azt, hogy milyen módon vehetők fel új tagok. (1990-ben az addigi NSZK is ily 

módon vett fel új tagokat, a volt NDK tartományait, s Berlint.) 

Utrechti Unió (Németalföld) alkotmánya 

Az első írott alkotmány az Utrechti Unió (Németalföld, hét északi tartomány) 1584-ben 

elfogadott Köztársasági Alkotmánya. ez megalapozta később Hollandia kialakulását. 

Az Utrechti Uniónak korszakos jelentőségű a vallásszabadságról szóló XIII. passzusa, 

mely szerint mindenki megmaradhat vallásában és hogy vallása miatt semkit ne 

háborgassanak. Az Utrechti Uniónak a tartományoknak csak a legalapvetőbb 

kérdéseit szabályozta (szabadság, közös ügyek) emellett nagyfokú pacifikus 

szemlélet és a résztvevők autonómiájának tisztelete hatja át. 

1648-ban, a vesztfáliai békében a spanyol kormány hivatalosan is elismerte Hollandia 
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függetlenségét, és egyúttal azt is deklarálták, hogy nem tartozik a Német -római 

Birodalomhoz. 

A XVI-XVIII. század Hollandia felvirágzásának ideje. 

Angol alkotmányozás 

Angliában szokásjogi úton történeti alkotmány jött létre, a XVII. században a 

parlament a választójog kiterjesztése révén kiharcolta az alapvető jogokat. 

Főbb forrásainak tekinthető: 

1215 Magna Charta, melyben János király megerősítette a régi angol 

szabadságjogokat és az egyház függetlenségét; 

1679 Habeas Corpus (önkényes letartóztatás ellen, az eljáró főbíróság 

megvizsgálhatta a fogva tartás jogosságát), 

1689 Bill of Rights „Jogok törvénye” mely megszilárdította a parlament jogait (a 

feudális gazdasági struktúra felszámolása, vallásszabadság, parlamenti 

szólásszabadság, adómegajánlás csak a parlament hozzájárulásával, kegyetlen 

büntetések alkalmazása és a túlzott óvadék követelése tilos stb.). 

Szokásjogi úton kialakult intézmények (pl. a Lordok Házának legfelső bírósági 

szerepe, az alsóház elnökének jogállása stb.). 

USA alkotmányos rendszere 

Az észak-amerikai politikai gondolkodás alkotmányeszméje, az amerikai tanok, 

különösen a függetlenségi harc nyomán keletkező dokumentumok jótékonyan 

hatottak az európai eszmefejlődésre és politikai mozgalmakra. Ám az amerikai 

gondolkodók, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin és mások 

inkább Locke, Montesquieu és Rousseau követőinek, gyakorlati alkalmazóinak 

tekinthetők. 

Egyesült Államok korai politikai törekvései a gyarmattartó angol birodalom által 

kinevezett kormányzó hatalmát igyekeztek korlátozni. A Gyarmati gyűlést a nép 

választott a elektorokkal. Fő feladata az adóztatás és a költségvetés ellenőrzése. 

Az alkotmány előzményei: 

1763-ban Nagy-Britannia megtiltotta a gyarmatosoknak, hogy átkeljenek az Appalach 

hegység gerincén és ezzel a gyarmat természetes fejlődésének gátat vetett; 

A hétéves háború után, 1765-ben adót vetettek ki a gyarmatosokra, ami az 

önérzetüket sértette; 

1773 december 13-án az angol gazdasági megszorítások hatására a gyarmatosok az 

East India Company tearakományát megsemmisítették („Bostoni tea délután”); 

Gage angol tábornok 1775 tavaszán seregével Lexington ellen vonult, és eldördült az 

első sortűz, amelynek eredményeképpen tíz amerikai önkéntes holtan maradt a téren; 

1776 tavaszán a kongresszus a gyarmatoknak az állammá alakulást ajánlotta, Virginia - 

a tizenhárom gyarmat közül elsőnek – pedig kimondta a Nagy-Britanniától való 

elszakadást. 

1776 Függetlenségi Nyilatkozat 

A nyilatkozat lényegében az amerikai demokrácia egyik legnagyobb egyéniségének, az 

akkor 33 éves Jeffersonnak a műve. 

Miként egyik kortársa mondta: „a kontinens lelkét öntötte a hatalmas alkotásba”. 

július 1-én elkövetkezett a történelmi nap, amikor a kongresszus döntött a 

függetlenség kérdésében. Határozatként kimondta, „hogy ezek az Egyesült Gyarmatok 

immár természetüknél és joguknál fogva szabad és független államok, hogy a Brit 

Korona iránti alattvalói hűség alól felszabadultak, és hogy minden politikai kötelék, 
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amely a gyarmatokat Nagy Britanniához fűzte, megszakadt, illetőleg teljességgel meg 

kell szakadnia.” Eszerint 13 volt angol gyarmat végleg elszakadt Nagy Britanniától, és 

megalakította az Amerikai Egyesült Államokat (elnöke Washington). 

Ettől a naptól kezdve ünneplik ezen a napon az USA-ban a Függetlenség napját. A 

nyilatkozatot Thomas Jefferson írta. A nyilatkozat azonban csak a Függetlenségi 

háborúban kivívott győzelem hatására 1783-ban, a párizsi békével lépett érvénybe. 

Az USA 1787. évi alkotmánya a legrégibb ma is hatályban lévő írott alkotmány. Az 

állam a hatalommegosztás elve szerint épült fel. Föderatív állam, az unió és az egyes 

államok kormányzatai közötti egyensúly jellemzi. 

Kétkamarás törvényhozás, erős elnöki hatalom, a végrehajtó hatalom feje az elnök. 

A francia alkotmányozás 

Franciaország  

1789. június 20-i „Labdaházi eskü” a harmadik rend kezdeményezésére a rendi gyűlés 

Nemzetgyűlésé nyilvánított a magát, 

1789. augusztus 4-5-i határozatok a feudális rendszer és kiváltságok megszüntetése, 

1789. augusztus 26. Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

1789. november 2. az egyházi vagyon szekularizációja, szerzetesrendek megszüntetése, 

1791. Alkotmány (az első monarchikus alkotmány) mely később a napóleoni hódítások 

révén számos államban mintául szolgált. 

Belgium 

1831. belga alkotmány – francia forradalom vívmányait és a parlamentáris monarchia 

erényeit ötvözte követendő példaként. 

A magyar történeti alkotmány 

Magyarországnak egészen 1949-ig történeti alkotmánya volt. A magyar történeti 

alkotmányhoz kapcsolódik a sarkalatos törvények elnevezés, melyet Magyarországon 

az 1791-1792-es országgyűlés óta használják. A sarkalatos törvények a rendes 

törvényhozás keretében születtek, de tartalmukban kiemelkednek a többi törvény 

közül. Elsősorban az állami élet, illetve a kormányzás alapkérdéseit rögzítő 

törvényeket sorolták ide, tehát lényegében a magyar történelmi alkotmány alappilléreit. 

Ezek, az Aranybulla, a koronázási eskük és királyi hitlevelek, a Pragmatica Sanctió 

(1723), az 1741-es törvények és a kiegyezési törvények. 

A kiegyezési törvények közül legfontosabb az 1867. évi XII. tc. volt. Ebben az 

uralkodó I. Ferenc József elismerte az 1848-as áprilisi törvényeket is, s ennek alapján a 

magyar országgyűlés („a magyar nemzet”) megegyezett az uralkodóval, és megalakult 

a dualista állam, mely Osztrák-Magyar Monarchia néven 1867 és 1918 között állt fenn. 

Első világháború utáni alkotmányok 

Szociális jelleget kaptak, a gazdasági, szociális, kulturális jogok is bekerültek (pl. a 

munkához való jog is, mely még ma is vitás) az alapjogok közé. 

A folyamat jellemző példája a német császárság összeomlása után született 1919-es 

Weimari alkotmány. A kifejezetten demokratikusnak tekinthető alkotmány mögött 

azonban szinte érintetlenül megmaradt az alapjában porosz mintára szervezett 

államapparátus, amely megkönnyítette a náci hatalomátvételt. 

A XX. század első felében jelentek meg az önkényuralmi rendszerek, náci és fasiszta 

diktatúrák, melyekben volt ugyan alkotmány, más kérdés, hogy ezek az alkotmányok 
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„fügefalevél” jellegűek voltak. Semmiféle garanciát nem jelentettek a polgárok 

számára, de ugyanez áll a sztálini, szovjet alkotmányozásra (elég utalni az 1936-os 

szovjet alkotmányra). 

Második világháború utáni modern alkotmányok 

A kontinentális Európában százötven-kétszáz éve még sokan gondolták: az alkotmány 

nem igazi jogszabály, inkább ünnepi deklarációk halmaza, amelyre az emberek 

közvetlenül nem alapozhatják jogaikat. Ám az Egyesült Államok legfelső bírósága 

alkotmánybíráskodási gyakorlatával már a XIX. század elején elvileg közvetlenül 

hatályos joggá tette országa alkotmányát. Aztán a német nemzeti szocializmus 

rémületes uralma, a demokratikusan megválasztott többség zsarnoksága után a bonni 

alaptörvény a kontinentális Európában is szilárdan a jogállamiság láncaira, az 

alkotmány és az alkotmánybíróság ellenőrzése alá helyezte a választásokon többséget 

kapott kormányzati akaratot is. 

A második világháborút követően kezdenek kiteljesedni a „szociális alkotmányok”, itt 

az alapvető emberi jogok, szabadságok mellett alkotmányos megfogalmazást nyernek a 

gazdasági és a szociális jogok, mindamellett természetesen, hogy az alkotmányozók 

mindenhol ismét hitet tesznek a demokrácia mellett, s elítélik az önkényuralmi 

módszereket. 

A korszak során Európában a szociáldemokrata és a kereszténydemokrata politikai 

irányzatok dominálnak, márpedig mindkettő nézetrendszer fontos eleme a szociális 

biztonság, s egyik központi kategória a szolidaritás eszméje. Szinkronban van ez a 

„szociális jogállam” gondolatával, mely sokáig az európai integrációt is meghatározta. 

(német, belga, holland, dán, stb. alkotmányok). 

Az alkotmányokban megfogalmazódik: 

 állam gazdasági szerepe 

 kizárólagos állami tulaj don tárgyai 

 állami monopóliumok (pl. bankjegy kibocsátás, vám) 

 szociális piacgazdaság feltételei 

 szociális biztonság érvényesítése 

 a jogállamiság és a politikai kiszámíthatóság követelménye erősödik meg 

( pl. az 1949. bonni alkotmányban a szavazatok legalább 5%-a kell a parlamenti 

párt mandátumához , ez a szétforgácsolódás elleni biztosítékot jelent). 

Az alkotmányfejlődés mai jellemzői: 

 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 névszavazással erősítik meg. 
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III. Rész: A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

Az alkotmányjog a jogrendszernek az, az ága, amely alapvetően az állami főhatalom 

gyakorlásával kapcsolatos joganyagot foglalja magában. Ez túlnyomórészt az írott 

alkotmányt jelenti, de az alkotmányban rögzített szabályokból egyenesen levezethető normák is 

ide sorolhatók. Az alkotmányjog szinonimájaként elterjedtnek mondható az államjog elnevezés 

is. 

A jogforrási hierarchia élén az alaptörvény (esetenként „törvények törvényének” is nevezik) az 

alkotmány áll, mellyel az állam önmagát korlátozza és biztosítja polgárai számára az alapvető 

jogokat. Az állam az előre meghatározott szabályokat köteles magára nézve is megtartani. 

Ezáltal valósulhat csak meg az állampolgárt védő jogbiztonság intézménye, a jogállamiság. 

Ugyanakkor épp ilyen jelentős, hogy az előre meghatározott szabályok tartalmilag 

alkotmányosak-e, jogállami normákról van-e szó. 

Az alkotmány fő szabályozási területei 

 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb szabályok, 

 a legalapvetőbb emberi- és állampolgári jogok, kötelezettségek és ezek 

biztosítékai, 

 nemzeti jelképek, szimbólumok (zászló, címer, himnusz). 

Az alkotmány folyamatosan megvalósítandó, értelmezett és továbbfejlesztendő jogi norma. 

Az alkotmány két fajtáját különböztetjük meg: 

> Történeti vagy íratlan alkotmány, amely döntően szokásjogi úton alakult ki (ma már 

kevés államban fordul elő, pl. Anglia, Svédország, Izrael), s napjainkban jellemzően 

ezekben az államokban is felmerült az írott alkotmány igénye. 

A történeti alkotmány több, a történeti fejlődés különböző szakaszaiban létrejött 

kiemelkedő fontosságú törvényből áll, más részben alkotmányos szokásokban gyökerezik. 

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

mondható. 

Kartális alkotmánynak az egyetlen törvénybe foglalt alkotmányt nevezik. 

A kartális alkotmány egyik sajátos ritkábban és általában rövid ideig előforduló fajtáját 

oktrojált alkotmánynak nevezik. Ennek jellegzetessége, hogy nem demokratikus, képviseleti 

úton, hanem egy diktátor vagy tőle szorosan függő állami vezető testület által a társadalomra 

kényszerített („adományozott”) alkotmányként jön létre. Az oktrojált alkotmányra jellemző 

például a Napóleon bukását követő 1814-es és 1815-ös francia alkotmány, az 1814-1815 évi 

Bécsi Kongresszus hatására a német államok többségére ráerőltetett alkotmányok, az 1871-es 

német birodalmi alkotmány, az 1905-ös orosz alkotmány stb. A magyar történelemben 

oktrojált alkotmány a szabadságharc bukása után, I. Ferenc József osztrák császár által 1 

849.márc. 4-én Magyarországra is kiterjesztett osztrák birodalmi alkotmány. Ez Olmützi 

alkotmány név alatt 1859-ig mellőzte Magyarország történeti alkotmányát, és 

Magyarországot a birodalom egy tartományának minősítette. 
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A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

Évszázadok alatt formálódott és mára a demokráciákban maradéktalanul elismert 

követelmény, hogy az államnak a jog uralma alatt kell állni, az állam csak a jog keretei között, 

a jog által előre meghatározott eljárási rendben működhet. A jogi keretek tiszteletben 

tartásának követelménye nemcsak az Alkotmány betartására vonatkozik, hanem az Alkotmány 

alatti szinten is meghatározza az állam és a jog kapcsolatát. (Az állam köteles betartani 

törvényeit és egyéb jogszabályait. A közhatalmi erejével ezeket megváltoztathatja, de hatályuk 

alatt az előre meghatározottakhoz kötve van.). Az állami cselekvést alapjaiban meghatározó, s 

viszonylagos stabilitással bíró jog azonban mégis maga az Alkotmány. Ezért a 

jogállamiságnak való megfelelés magába foglalja az Alkotmány valamennyi rendelkezésének 

egyidejű érvényesítésülését, beleértve ebbe az emberi jogok tiszteletben tartását és védelmét 

is. 

Magyarországon a rendszerváltás után nem született formai értelemben új alkotmány és 

magyar sajátosság (sikeres történelmi kísérlet), hogy a rendszerváltás a jogállam keretei között 

maradt. A jogállam keretei között, azaz az Alkotmány által kijelölt játéktér határain belül.. Az 

egyes átalakulási rendelkezések kapcsán meghatározott alkotmányos feltételek a későbbi 

lépéseket is megkötik. A folyamat során esetlegesen elkövetett koncepcionális hibák kijavítása 

már csak e kötöttségek figyelembevételével, és a szerzett jogok tiszteletben tartásával 

történhet. [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH 1993, 373., 376.] 

A modern parlamentáris demokráciákban – a hatalommegosztás elvéből ismert három önálló 

hatalmi ág alapvetően két póluson kristályosodik ki. Egyik póluson található a törvényhozás és 

végrehajtás, másik póluson pedig a bíróságok és az Alkotmánybíróság. 

A törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása ma lényegében a hatáskörök megosztását 

jelenti a Parlament és a Kormány között, amelyek azonban politikailag összefonódtak. A 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása mellett (amely a kormány parlament előtti 

felelősségét megjelenítő klasszikus jogintézményekben is testet ölt) jellemző a törvényhozás és 

a végrehajtás viszonyára az is, hogy szoros együttműködési kapcsolatban állnak. Általában a 

parlamenti többséggel rendelkezők alakítanak kormányt, a törvények nagy része kormány-

előterjesztés alapján születik, a mindenkori kormány politikai akarata alapvetően törvényhozás 

útján realizálódik. A jog, amely folyamatosan keletkezik, az élet minden területét a választáson 

győztes pártok politikai programjának megfelelően újra- és újraszabályozhatja. 

A másik oldalon a tágabb értelemben vett bírói hatalom áll: a bíróságok és az 

Alkotmánybíróság. A bírói hatalom jogi keretek betartását ellenőrző szerepe ezáltal 

felértékelődik. Ezért is olyan fontos, hogy e szervek Alkotmányban garantált függetlenségén 

ne essen csorba, e szervek alkotmányos státusza hatékony védelemben részesüljön. 

A hatalommegosztási elv értelmezésében uralkodó az az álláspont, hogy az elv érvényesítése 

nem jelenti az államhatalmi ágak merev elválasztását. A közös forrásból származó hatalom 

megosztásán van a hangsúly, amely egyben feltételezi a különböző hatalmi ágak közötti 

együttműködést is. Az Alkotmány szerint az alkotmányos rend fenntartása és védelme 

valamennyi hatalmi ág kötelezettsége, ezt feladataik és hatásköreik gyakorlása során mindig 

kötelesek szem előtt tartani. 

A jogforrások nem azonos rangúak. 

A jogforrási hierarchia élén az Országgyűlés által alkotott alaptörvény az Alkotmány (1949. 

évi XX. törvény) áll. Az Alkotmány az írott jog legmagasabb szintű jogszabálya. 
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A Magyar Köztársaság Alkotmánya az alkotmányjog legfőbb jogforrása. 

Az Alkotmány alaptörvény, azt az Országgyűlés alkotja. A magyar Alkotmány nem különíti 

el intézményesen az alkotmányozó hatalmat a törvényhozó hatalomtól (nincs külön 

alkotmányozó országgyűlés) 

Az Alkotmány megváltoztatásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 

szükséges (386 képviselőhöz képest legalább 258 igen szavazat). 

Az Alkotmányban meghatározott egyes döntésekhez (pl. egyes közjogi méltóságok 

megválasztása, az Alkotmányhoz szorosan kapcsolódó ún. alkotmányos törvények 

meghozatala) szintén az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára van szükség. 

A kétharmados arányt, mert meghaladja az 50%+1 arányt, minősített többségnek is 

nevezhetjük. 

(a Házszabályt, amely részletesen szabályozza az Országgyűlés megalakulását, a képviselők 

és a frakciók jogait, az Országgyűlés szervezetét és tárgyalási rendjét, és ezáltal a parlamenti 

jog hagyományos és nagyjelentőségű jogforrása, nem az összes, hanem a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával fogadhatja el az Országgyűlés). 

A törvények között és a jogrendben az alkotmánytörvény elsődlegességet élvez. 

Az Alkotmány elsősorban tartalmilag alaptörvény, amelyben az állam önmagát korlátozva 

biztosítja polgárai számára az alapvető jogokat, a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit 

és szervezetét. 

Ez abban fejeződik ki, hogy más törvények és alacsonyabb szintű jogszabályok céljaikban, 

rendelkezéseikben az Alkotmányhoz igazodnak. Az Alkotmány az egész jogrendszert 

áthatja: az államszervezet és a jogrendszer kiépítése az Alkotmányban rögzített szabályoknak 

és általános jogi garanciákat hordozó alapelveknek megfelelően történhet. 

Az Alkotmány szerkezete 

Az Alkotmány szerkezete fejezetekre tagolt. A fejezetek együttesen adják azokat a közjogi 

feltételeket és garanciákat, amelyek a parlamentális demokráciát, illetőleg a stabil 

kormányzati működést biztosítják. 

Az Alkotmány fejezetei és azok szabályozási tárgyköre a következők: 

I .  f e j e z e t  Általános rendelkezések 

I I .  f e j e z e t   Az Országgyűlés 

I I I .  f e j e z e t   A  köztársasági elnök 

I V .  f e j e z e t   Az Alkotmánybíróság 

V .  f e j e z e t  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és 

etnikaikisebbségi jogok országgyűlési biztosa 

V I .  f e j e z e t   Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank 

V I I .  f e j e z e t   A Kormány 

V I I I .  f e j e z e t   A fegyveres erők és a rendőrség 

I X .  f e j e z e t   A helyi önkormányzatok 

X .  f e j e z e t   A bírói szervezet 

X I .  f e j e z e t   Az  ügyészség 
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X I I .  f e j e z e t  Alapvető jogok és kötelezettségek 

X I I I .  f e j e z e t     A választások alapelvei 

X I V .  f e j e z e t  A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei 

X V .  f e j e z e t  Záró rendelkezések 

 

I. fejezet Általános rendelkezések 

Az Alkotmány Magyarország államformáját köztársaságnak deklarálja és rögzíti, hogy a 

Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. A népfelség (népszuverenitás) 

államberendezkedési elvéből adódóan minden kötelező törvény végső forrása a nép akarata. 

A nép ezt az akaratot, hatalmat jellemzően közvetett módon (választott országgyűlési 

képviselők, valamint helyi önkormányzatok útján) gyakorolja, de 

ismert a hatalomgyakorlás közvetlen módja (pl. népszavazás) is. 

A népszavazás lehet országos és helyi. 

Az országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó 

kérdés lehet. 

Országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a 

népszavazás elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor. 

 Kötelező az országos népszavazás megtartása legalább 200.000 választópolgár 

kezdeményezésére. 

Ilyenkor az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező. 

 Mérlegelés alapján országos népszavazást a köztársasági elnök, a Kormány, az 

országgyűlési képviselők egyharmada vagy 100 000 választópolgár 

kezdeményezésére az Országgyűlés rendelhet el. 

 

Nem lehet országos népszavazást tartani: 

a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, 

a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról, 

b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e 

kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról, 

c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről, 

d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, - 

megszüntetési) kérdésekről, 

e) az Országgyűlés feloszlásáról, 

f) a Kormány programjáról, 

g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, 

h) a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról, 

i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról, 

j) a közkegyelem gyakorlásáról. 
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Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok 

több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott 

kérdésre azonos választ adott. 

Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi 

kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az 

Országgyűlés tűzze a napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott 

kérdést az Országgyűlés köteles megtárgyalni. 

A népi kezdeményezés (a népi iniciatíva) az alkotmányos demokráciák jól ismert 

intézménye,  egyik formája  pé ldául  több európai  a lkotmányban a  népi 

törvénykezdeményezés. 

A népi kezdeményezés más típusú intézmény a népszavazáshoz képest. 

A népi kezdeményezés esetén az Országgyűlésnek a kérdés napirendre tűzésére, 

megvitatására és határidőn belüli döntésre van kötelezettsége, de a döntés tartalmát a népi 

kezdeményezés nem határozza meg. 

A népi kezdeményezésnek, ellentétben a népszavazással, az Alkotmányban megfogalmazott 

tárgyköri korlátja sincs és a kérdésnek nem kell például konkrét jogalkotási kötelezettséget 

megfogalmaznia. 

Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy 

hónapig, országos népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást gyűjteni. 

Az első eljárási szakasz az aláírásgyűjtő ívek és az azon szereplő kérdés hitelesítése. 

A népszavazási és népi kezdeményezési eljárás második szakasza az aláírások gyűjtése. Az 

alkotmányozó ezt a kérdést olyan jelentőségűnek gondolta, hogy az Alkotmány szintjén 

állapította meg azt a határidőt, ameddig a választópolgároktól aláírást lehet gyűjteni 

Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy 

gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes 

úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni. 

A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert 

szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját. 

 

A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának 

kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. 

„A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében 

nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket alapító 

szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen 

gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei 

útján is”. 

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása után a közügyek egy 

részének intézése az Európai Unió többi tagállamával közösen, illetve az Európai Unió 

intézményei útján történik. Az Európai Unió alapító szerződései a Magyar Köztársaság 

területén végső soron az Alkotmány felhatalmazása alapján kötelezőek. Az Európai Unió 

alapító szerződései alapján alkotott közösségi jog külön tagállami aktus nélkül állapíthat meg 

jogokat és kötelezettségeket közvetlenül a tagállamok főhatalma alá tartozó személyek 

számára. Alkotmányunk ugyan nem tér ki rá, de rendkívül jelentős jogi fogalom a közösségi 

jog elsőbbsége (szupremáciája, primátusa). 
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A közösségi jog elsőbbségének lényege, hogy a közösségi jog a nemzeti joggal (annak 

bármilyen szintű, korábbi, vagy későbbi jogszabályával) szemben elsőbbséget élvez, a 

nemzeti jog nem akadályozhatja a közösségi jog érvényesülését, alkalmazását. A közösségi 

jog alapján a közösségi jog elsődlegessége a tagállami alkotmányokkal szemben is 

érvényesül. A nemzeti alkotmányokra hivatkozva nem lehet megkerülni a közösségi 

jogszabályokban előírt kötelezettségeket. A közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabály 

alkalmazásától a nemzeti bírónak el kell tekintenie, azt nem alkalmazhatja. 

A Magyar Köztársaságban a pártok  

> szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. 

> közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. 

> közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak, egyetlen párt sem irányíthat semmiféle 

állami szervet. 

A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a 

szövetkezeti tagok és a vállalkozók érdekeit. 

A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának 

eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló 

erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől. 

A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. 

A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és 

előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. 

A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, 

ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. A Magyar 

Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény 

állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Rendkívüli állapot, 

szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása – bizonyos alapvető 

jogok kivételével - felfüggeszthető vagy korlátozható. 

A gazdasági berendezkedésének alapjai körében az Alkotmány kimondja, hogy a Magyar 

Köztársaság: 

a) elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát; 

b) b iz tos í t j a  a  t u la jdonhoz  va ló  jogo t ;  

c) b i z t o s í t j a  a z  ö r ö k l é s  j o g á t ;  

d) védi  a  házasság és  a  csa lád intézményét ;  

e) különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére; 

f) a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik;  

g) elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez;  

h) a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. 

II. fejezet Az Országgyűlés 

Az Országgyűlés (államhatalmi, népképviseleti szerv a törvényhozó hatalmi ág) 

A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés, 

mely a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos 

rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. 
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Az országgyűlési képviselők száma összesen háromszáznyolcvanhat. 

Az országgyűlési képviselők szabad mandátummal rendelkeznek. A szabad mandátum azt 

jelenti, hogy a megválasztás után a képviselő jogilag függetlenné válik választóitól; 

állásfoglalásait meggyőződése és lelkiismerete alapján alakítja ki, s így is szavaz; képviselői 

tevékenysége és szavazata miatt nem hívható vissza. Ugyanez a szabadság érvényesül 

azonban a képviselő és az őt állító párt viszonyában is. A képviselő legitimációja a 

megválasztáshoz és nem a párthoz kötődik. A párt jogi eszközökkel nem kényszerítheti a 

képviselőt a párt véleményének képviseletére. A pártból kilépett vagy kizárt képviselő 

országgyűlési képviselői jogállása sértetlenül fennmarad. A megválasztott képviselő szabad 

mandátuma gyakorlása részeként vesz részt valamelyik pártfrakció munkájában. 

A szabad mandátum e jellemzői abban is kifejeződnek, hogy a képviselők jogállása egyenlő, 

azaz - mint a választási törvény mondja - jogaik és kötelességeik azonosak. A képviselői 

feladat ellátásához szükséges jogok és szervezeti feltételek tekintetében nem lehet a 

képviselők között aszerint különbséget tenni, hogy milyen módon nyerték el mandátumukat - 

vagyis, hogy pártlistáról, vagy egyéni választással kerültek-e a parlamentbe. Ennek 

megfelelően nem tehető különbség, hogy mandátumuk mögött több vagy kevesebb szavazat 

áll; nem lehet különböztetni aszerint sem, hogy a képviselőt párt indította, vagy támogatta-e, 

avagy pártoktól független jelöltként indult; s aszerint sem, hogy megválasztott képviselőként 

csatlakozott-e valamely párt képviselőcsoportjához, vagy sem. 

Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító tiszteletdíj, továbbá meghatározott 

kedvezmények és költségeinek fedezésére költségtérítés illetik meg. 

A zavartalan parlamenti képviselői munka egyik fontos alkotmányos biztosítéka a mentelmi 

jog. 

 

Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben 

szabályozottak szerint - mentelmi jog illeti meg. 

A mentelmi jog két irányból védi a képviselőket: 

 egyrészt felelőtlenséget (a magyar nyelvben ez negatív kicsengésű, de a fogalom 

maga régi demokratikus hagyományon alapul), 

 másrészt sérthetetlenséget biztosít. 

A felelőtlenség a képviselőnek a parlamentben, a bizottságokban, a frakciókban és néha a 

parlamenten kívül is (pl. pártrendezvényeken), képviselői minőségében végzett munkájára, 

felszólalásaira, nyilatkozataira, kritikáira, közbeszólásaira, szavazataira vonatkozik. A 

képviselői minőség határairól és helyszíneiről (pl. pártgyűlés, médiákban való szereplés) 

régóta viták folynak, e problémák a konkrét mentelmi eseteknél rendre előjönnek. 

A parlamenti szólásszabadságból eredő felelőtlenség feltétlen és örök mentességet ad, 

kiveszi a képviselőt a jogi felelősségre vonás hatálya alól, és a parlament előtti felelősséget 

teremti meg. A felelőtlenség a volt képviselőt is megilleti, vagyis fennáll a képviselői 

megbízatás lejárta után, így például nem lehet felelősségre vonni leadott szavazatáért a volt 

képviselőt. 

A képviselői mentelmi jog felelőtlenség a magyar parlamenti jogban - a jogállásról szóló 

törvényben - nem abszolút szerkezetű, nem vonatkozik: 

 az államtitoksértésre, 

 a rágalmazásra, 
 a becsületsértésre, valamint 
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 a képviselő polgári jogi felelősségére. 

Eljárási akadályként azonban létezik a parlamenti határozat, a képviselőkkel kapcsolatos 

államtitok-sértési, rágalmazási és becsületsértési ügyekben is - bizottsági előkészítés után - 

dönteni kell a mentelmi jog felfüggesztéséről. A felelőtlenségi ügyekben fokozottan előtérbe 

kerül a bizottság és a parlament” ítélőszék” jellege. 

A sérthetetlenség a mentelmi jog másik ága, mely feltételes eljárási mentességet biztosít a 

képviselőknek. 

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény szerint a képviselőt 

(ez a jog a képviselőjelöltet is megilleti) csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni és ellene 

csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntető, valamint szabálysértési 

eljárást indítani vagy folytatni, továbbá büntető eljárásjogi kényszerintézkedést 

alkalmazni. Tettenérés esetén az indítványt haladéktalanul elő kell terjeszteni. 

A képviselői összeférhetetlenség 

Az Alkotmány és az 1997. évi V. törvény felsorolja azokat a közhivatali tisztségeket, más 

pozíciókat és foglalkozásokat, amelyeket a képviselők nem tölthetnek be (pl. a képviselő 

nem lehet köztársasági elnök, bíró, ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja - a Kormány 

tagja és az államtitkár kivételével -, továbbá a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek 

hivatásos állományú tagja, Magyar Nemzeti Bank elnöke, stb.). 

Az összeférhetetlenség azt szolgálja, hogy az országgyűlési képviselők tevékenységüket 

valóban a köz érdekében végezzék. Az Országgyűlést és az országgyűlési képviselőket 

függetleníteni kell más szervezeti, gazdasági, egyéb privát hatalmaktól és befolyásoktól, 

amelyek eltéríthetik őket a köz érdekeinek képviseletétől. Az országgyűlési képviselő 

megbízatása megszűnik: 

a) az Országgyűlés működésének befejezésével, 

b) a képviselő halálával, 

c) az összeférhetetlenség kimondásával, 

d) lemondással, 

e) a választójog elvesztésével. 

Az összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának 

szavazatával határoz. 

Az Országgyűlés (Parlament) 

Az Alkotmányban rögzített főbb jogkörei: 

 megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát; 

 törvényeket alkot; 

 jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását; 

 meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit, ennek keretében 

dönt a kormány programjáról; 

 megköti a kiemelkedő fontosságú nemzetközi szerződéseket, s így meghatározó 

szerepe van a külpolitikában; 

 dönt a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról; 

 megválasztja a közjogi méltóságokat (pl. köztársasági elnök, a 

miniszterelnök, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Alkotmánybíróság tagjai, stb.); 

 közkegyelmet gyakorolhat; 
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 országos népszavazást rendelhet el. 

A választópolgárok az Országgyűlést négyévi időtartamra választják általános és egyenlő 

választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással. Az Országgyűlés állandó bizottságokat 

alakít tagjaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottságot küldhet ki és bármely állami 

feladattal kapcsolatban véleményt nyilváníthat, határozatot hozhat. Az országgyűlési 

bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg 

köteles előttük vallomást tenni. 

Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik és működése – az Alkotmányban 

meghatározott feloszlás vagy feloszlatás rendkívüli esete kivételével – az új Országgyűlés 

alakuló üléséig tart. 

Az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve az Állami Számvevőszék, melynek fő 

feladata az államháztartás gazdálkodásának törvényességi, célszerűségi és eredményességi 

szempontok alapján történő ellenőrzése. Az Alkotmány és a jogrendszer szoros 

összefüggésének tere, hogy tételesen rögzítve vannak azok a jogalkotási tárgykörök 

(társadalmi viszonyok) amelyek csak törvényben szabályozhatók. 

Az Országgyűlés törvényben állapítja meg: 

a) a társadalmi rendre, az állam szervezetére vonatkozó alapvető rendelkezéseket, 

b) a gazdasági rendre, a gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető 

szabályokat, 

c) az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit. 

 

a) a társadalmi rendre, valamint a társadalom meghatározó jelentőségű intézményeire, az 

állam szervezetére, működésére, és az állami szervek hatáskörére vonatkozó alapvető 

rendelkezéseket, így különösen: 

 az Alkotmányban felsorolt állami szervek működését, 

 a társadalmi szervezetek és az érdekképviseleti szervek jogállását, 

 az országgyűlési képviselők és az önkormányzati képviselők választását, valamint 

jogállását, 

 a miniszterek és az államtitkárok jogállását és felelősségét, 

 a népszavazást, 

 a bűncselekményeket, a büntetéseket és a büntetés-végrehajtást, 

 a büntető, a polgári és az államigazgatási eljárást. 

b) a gazdasági rendre, a gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető 

szabályokat, így különösen: 

 a tulajdonviszonyokat, a magánszemélyek és a jogi személyek vagyoni viszonyait, 

 az állam kizárólagos gazdasági tevékenységét, a gazdálkodó szervezetek jogállását és 

állami irányításuk alapvető rendjét, 

 az állami pénzügyeket, az adókat és az adójellegű kötelességeket, 

 a központi költségvetést, 

 a munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit. 

c) az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit, ezek feltételeit és korlátait, valamint 

érvényre juttatásuk eljárási szabályait, így különösen: 

 az állampolgárságot, 
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 a személyi szabadságjogokat és korlátozásukat, a külföldre utazásnak és az útlevél 

kiadásának a feltételeit, 

 az egyesülési és a gyülekezési jogot, 

 a sajtóra vonatkozó rendelkezéseket, 

 a házasságot és a családot, 

 az öröklést, a személyhez és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat és kötelességeket, 

 a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézését, 

 a lelkiismereti szabadsághoz és a vallás szabad gyakorlásához fűződő alapvető 

jogokat és kötelességeket, 

 az oktatást és a közművelődést, 

 az egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást, 

 a honvédelmi kötelezettséget, 

 a személyi nyilvántartást. 

E tárgykörök alapnormái az Alkotmányban rögzítve vannak, részletes szabályai pedig, az 

egyes tárgykört szabályozó külön törvényben szerepelnek. Mindez úgy is megfogalmazható, 

hogy az Alkotmány a törvényalkotás fő irányait és zsinórmértékét is megadja. 

Az Alkotmány az egyes törvényi szinten szabályozandó jogalkotási tárgyköröknél kimondja 

azt is, hogy azokat milyen eljárási rend betartása mellett lehet megalkotni. A jelentősebb 

törvények elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges, 

egyébként az Országgyűlés a jelenlevő képviselők több mint felének szavazatával hoz 

törvényt. 

Ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök 

jogo sult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi 

Tanács létrehozására, továbbá a szükségállapot kihirdetésére. Az Országgyűlés e döntések 

meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, 

továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események 

miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, 

tagjai: az Országgyűlés elnöke, az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok 

képviselőcsoportjainak vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a 

Honvéd Vezérkar főnöke. 

A Honvédelmi Tanácsot az Alkotmány jogalkotó hatáskörrel, rendeletalkotási joggal ruházza 

fel. A Honvédelmi Tanács eltérhet a törvényi rendelkezésektől, azokat módosíthatja, 

megváltoztathatja, sőt, egyes törvények alkalmazását fel is függesztheti. A különleges 

hatalom azonban nem korlátlan, a Honvédelmi Tanács az Alkotmányhoz nem nyúlhat, annak 

egyetlen rendelkezését sem függesztheti fel. A Honvédelmi Tanács ellenpontjaként van jelen 

a rendkívüli jogrendben is folyamatosan működő Alkotmánybíróság. 

Az országgyűlés szervezete 

Az Országgyűlés elnököt, alelnököket és jegyzőket választ tagjai sorából és bizottságokat 

alakíthat. 

Az országgyűlési bizottságok a parlament kezdeményező, véleményező, javaslattevő, 

ellenőrző és a törvényben meghatározott esetekben ügydöntő szervei. 

Az Alkotmány az országgyűlési bizottságok két bizottsági típusát intézményesít: 
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 az állandó és 

 az ideiglenes bizottságokat. 

Az alakuló ülésen létrehozott állandó bizottságok megbízatása a ciklus egészére szól, 

szemben az eseti, vagy a vizsgálóbizottságokkal. 

Az állandó bizottságok tagjai csak képviselők lehetnek, ellentétben az ideiglenes 

bizottságokkal. 

A bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg 

köteles előttük vallomást tenni (bár konkrét szankciót nem állapít meg a jogszabály. 

E hármas kötelezettség (az adatközlési, megjelenési és vallomástételi kötelezettség) 

mindenkit (hatóságokat, hivatalokat, intézményeket, természetes és jogi személyeket) 

egyaránt terhel. 

Az Országgyűlés ülésezési rendje, nyilvánossága 

A megbízatás tartama alatt a parlamentek folyamatosan, rendes és rendkívüli ülésszakokban 

tevékenykednek. A magyar Országgyűlés az 1989-es alkotmánymódosító törvény óta 

minden évben két rendes ülésszakot tart, február elsejétől június tizenötödikéig, illetve 

szeptember elsejétől december tizenötödikéig. 

Az Alkotmány rögzíti, hogy kik és milyen feltételekkel kérhetik az Országgyűlés rendkívüli 

ülésszakának vagy rendkívüli ülésének az összehívását. Az összehívás kérelmezésének a 

joga a köztársasági elnököt, a Kormányt, továbbá a képviselők egyötödét illeti meg. Az  

Alkotmány általános szabályként a házelnöknek adja meg az Országgyűlés összehívásának a 

jogát. 

Az Országgyűlés ülései nyilvánosak, de zárt ülés tartását is elhatározhatja. 

Az ülések nyilvánosságának többféle jelentése van; beszélhetünk mindenekelőtt az ülések 

sajtónyilvánosságáról; az ülések egy részét élőben közvetítik a közmédiák a rájuk vonatkozó 

törvények szabályai szerint. 

Az ülések nyilvánosságának elve magában foglalja a parlamenti tanácskozások egészének, 

valamennyi dokumentumának nyilvánosságát és hozzáférhetőségét. 

Az ülések nyilvánosságának elve az üléseken való közvetlen állampolgári jelenlétet, a karzat 

nyilvánosságát is biztosítja. A nyilvános üléseken a hallgatóság meghatározott rendben vehet 

részt, a T. Ház munkáját nem zavarhatja. 

Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőknek több mint a fele jelen van. 

Az Országgyűlés a határozatainak többségét a jelenlévő képviselők több mint a felének 

szavazatával hozza. 

Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes  

döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. 

Interpelláció és a kérdés 

Az interpelláció és a kérdés a parlamenti demokrácia nagyon fontos, régóta létező 

intézménye. Az interpellációs és kérdezési napok, idők, órák, a világ szinte m inden 

demokratikus parlamentjében léteznek. 

Mindkét alkotmányos jog a képviselők egyéni joga. Az Alkotmány a címzetti körben 

különíti el a két intézményt. 
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Interpellálni a végrehajtó hatalmat, a Kormányt és annak tagjait lehet, 

a kérdezettek köre ezen címzetti körön túl, jóval szélesebb. Kérdezni lehet a Kormányon és 

annak tagjain kívül a parlamenti ellenőrzés szerveit (Állami Számvevőszék, ombudsmanok) 

és a Magyar Nemzeti Bank elnökét is. 

Az ügyészi szervezet is a végrehajtó hatalomhoz kapcsolódik, ezért a legfőbb ügyész a 

rendszerváltás utáni 20 év alatt interpellálható és kérdezhető volt. A 2010 évi választások 

után az új parlamenti többség egyik alkotmánymódosítása megszünteti a legfőbb ügyész 

interpellálhatóságát. 

Az interpelláció a parlamenti demokráciákban egyértelműen a végrehajtó hatalom 

ellenőrzésének, elszámoltatásának, felelősségre vonásának az eszköze, az interpellációra 

adott választ elutasító parlamenti határozatnak a következménye a bizalom megvonása lehet. 

A kérdés ezzel szemben veszélytelenebb ellenőrzési forma, nem hordoz ilyen felelősségi 

elemet, hiányzik ugyanis a parlamenti határozat és a képviselő viszontválaszra sem jogosult. 

A kérdés azt a célt szolgálja, hogy a képviselő, illetve az Országgyűlés valamilyen közérdekű 

ügyben felvilágosítást kapjon a megkérdezett állami szervtől. 

Az interpellációt magyarázat, a kérdést felvilágosítás kérése céljából lehet benyújtani a 

címzettekhez a feladatkörükbe tartozó minden ügyben. Az Alkotmány alapján az 

interpelláció és a kérdezési jog tárgykörileg korlátlan, egyetlen korlát van, a címzett feladat- 

és hatásköre, a címzetteknek ugyanis illetékesnek kell lenniük a válaszadásra. 

 

Az Országgyűlés megbízatása az alakuló üléssel kezdődik, és működése - a feloszlatás esetét 

kivéve - az új Országgyűlés alakuló üléséig tart. Nem következhet be olyan helyzet, hogy az 

ország törvényhozó szerv nélkül maradjon. A köztársasági elnök a választások kitűzésével 

egyidejűleg feloszlathatja az Országgyűlést, ha 

a) az Országgyűlés - ugyanazon Országgyűlés megbízatásának idején - tizenkét hónapon 

belül legalább négy esetben megvonja a bizalmat a Kormánytól, vagy 

b) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által 

miniszterelnöknek javasolt személyt az első személyi javaslat megtételének napjától 

számított negyven napon belül nem választja meg. 

Az Országgyűlés maga is kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta előtt is. 

 

III. fejezet A köztársasági elnök 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmányában a köztársasági elnök a hagyományos három 

klasszikus államhatalmi ág „között” helyezkedik el, kívül áll a végrehajtó hatalmon, önálló 

államfői hatásköre van. 

A parlamentáris rendszerben az államfő politikai szerepének lényege éppen abban áll, hogy 

nem tartozik egyik hatalmi ághoz sem, rendelkezik azonban minden hatalmi ággal szemben – 

főleg (de nem kizárólag) ellenőrző és befolyásoló jellegű – hatáskörökkel is. 

A köztársaság elnökének szerepe az államszervezetben az, hogy a három államhatalmi ág 
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közötti együttműködést segítse, továbbá, ha kivételes esetben szükséges beavatkozzon az 

egyes hatalmi ágak tevékenységébe. A jogelméletben ezt a szerepet „politikai 

alkotmányosság-védelemnek” is nevezik. 

A köztársasági elnök másik feladatköre az állam egészének képviselete. Ilyenkor a 

köztársasági elnök jelenlétével képviseli az államot, az államszervezetet és az állam polgárait 

együtt. 

Alkotmányunk 1989-ben a köztársasági államformával együtt (az 1946. évi I. törvényben 

szabályozott alkotmányos alapintézményként) állította vissza a köztársasági elnöki tisztséget. 

Magyarország államfője az Országgyűlés által öt évre választott köztársasági elnök, aki 

kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. A 

köztársasági elnök egyúttal a fegyveres erők főparancsnoka is. 

A köztársasági elnök fontosabb feladat és jogkörei 

 képviseli a magyar államot; 

 a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt; 

 megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 

 kitűzi az országgyűlési és a helyi önkormányzati általános választásokat; 

 javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére; 

 kinevezi és felmenti azokat a fontos közjogi méltóságokat, akiket nem az 

Országgyűlés választ (pl. államtitkárokat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit); 
 gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 
 adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket és kitüntetéseket és 
engedélyezi viselésüket; 

 dönt az állampolgársági ügyekben; 

 meghatározott kivételes esetben, a választások kitűzésével egyidejűleg feloszlathatja 

az Országgyűlést; 

 gondoskodik a törvények kihirdetéséről. 

A törvényalkotással kapcsolatban a köztársasági elnök a formális kihirdetésen túlmenő, 

viszonylag széleskörű jogosítvánnyal is rendelkezik. 

A magyar Alkotmány törvénykezdeményezési jogot is biztosít a köztársasági elnöknek. 

A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az Országgyűlés 

elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül a köztársasági elnök gondoskodik. A 

kihirdetésre megküldött törvényt aláírja. A törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni. A 

kihirdetés a törvény publikálásával válik teljes körűvé, amely a törvénynek hivatalos 

formában való nyilvánosságra hozatalát, hozzáférhetőségét, megismerhetőségét jelenti. A 

törvényt a hivatalos lapban kell kihirdetni. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 

értelmében a Magyar Köztársaság hivatalos lapja a Magyar Közlöny, amelyet a 

Miniszterelnöki Hivatal szerkeszt. A törvény kihirdetésének időpontja a Magyar Közlöny 

kiadásának napja. 

Az Alkotmány rendelkezik az államfő visszaküldési jogáról, használatosabb nevén a 

vétójogról is. 

A köztársasági elnöki vétónak a magyar Alkotmányban két formája van, az általános vagy 

politikai és az alkotmányossági vétó 

Az államfői vétójog az alkotmányos demokráciáknak történetileg jól ismert intézménye, 

egyfajta ellenponti jog a hatalommegosztás rendszerében. 
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a) Az általános, politikainak is nevezhető vétó  

Ennek alapján az államfő tizenöt napon belül visszaküldheti újbóli megfontolásra a 

parlamentnek a törvényt, ha annak egészével, vagy egyes rendelkezésével nem ért egyet. Az 

államfő aláírás előtti mérlegelési joga, hogy egyetért-e a törvénnyel, vagy annak valamely 

rendelkezésével. A mérlegelés horizontja rendkívül tág, az egyet nem értésnek a többségi 

akarathoz képest számos társadalmi, gazdasági, politikai oka lehet. A vétót indokolni kell 

annyiban, hogy az Alkotmány előírja a törvénnyel kapcsolatos államfői észrevételek 

egyidejű közlését is. Amennyiben az államfő élt politikai vétójogával, az Országgyűlésnek a 

törvényt újra meg kell tárgyalnia és elfogadásáról ismét határoznia kell. A megfontolás 

céljából visszaküldött törvényt az Országgyűlésnek, - a Házszabály szerint - hatvan napon 

belül napirendjére kell tűznie. Ez az egyszerű, felfüggesztő politikai vétó magyar megoldása 

kevéssé korlátozza a parlament többségi jogalkotó hatalmát, mivel a megfontolásra 

visszaküldött törvényről ismét csak többségi alapon dönt az Országgyűlés. E döntést 

követően az államfő köteles aláírni és öt napon belül kihirdetni a törvényt. 

b) Az „alkotmányossági vétó”  

Az államfő másik lehetősége, - az aláírás előtt tizenöt napon belüli időpontban - az ún. 

alkotmányossági vétó, amely lényegében nem más, mint előzetes normakontroll 

kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. 

A köztársasági elnök az alkotmányossági vétóval egy másik, az alkotmányvédelemre hivatott 

nemzeti intézményt kapcsol be a törvények elbírálásába. Az alkotmányellenesnek tartott 

törvényi rendelkezést véleményezésre küldi meg az Alkotmánybíróságnak. Az 

Alkotmánybíróság soron kívüli eljárásban vizsgálja meg a törvény alkotmányellenességét. 

Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 

aggályosnak tartott rendelkezését vizsgálja. Amennyiben az Alkotmánybíróság az államfő 

által aggályosnak tartott rendelkezés alkotmányellenességét állapítja meg, a köztársasági 

elnök a törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi és mindaddig nem hirdetheti ki, amíg az 

Országgyűlés az alkotmányellenességet meg nem szüntette. A köztársasági elnök ugyanazon 

törvénnyel kapcsolatban csak egy alkalommal, egy intézkedést kezdeményezhet; a törvény 

alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát vagy a törvény újratárgyalását (ABH 2003, 

638.). 

Történelmileg is elmondható, hogy az államfői (köztársasági elnöki) jogosítványok két 

csoportba oszthatók: 

a) az egyik csoportba tartoznak azok, melyeket az államfő többé-kevésbé autonóm módon 

gyakorol (pl. kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármesterek általános választását, valamint az országos népszavazás időpontját); 

b) a másik csoportba tartozó döntéseket csak miniszteri ellenjegyzés mellett valósíthatja meg 

(egyéni kegyelem). 

A köztársasági elnök személye sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja. 

Az elnök sérthetetlensége nem jelent felelősség alóli abszolút mentességet. A modern 

parlamentáris rendszerekben az alkotmányok a köztársasági elnök politikai felelőtlensége 

mellett korlátozott mértékű jogi felelősségre vonását is szabályozzák. Az elnök 

felelősségének alkotmányos határai nem érintik a sérthetetlenség tradicionális funkcióját: az 

államfői tisztség zavartalan gyakorlását, a tisztség tekintélyének őrzését. A tisztsége 

gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt megsértő köztársasági elnökkel 

szemben az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a felelősségre vonást. 
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A felelősségre vonási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának a 

szavazata szükséges. A szavazás titkos. A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság 

hatáskörébe tartozik. Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a törvénysértés 

tényét megállapítja, a köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja. 

IV. fejezet Az Alkotmánybíróság (1989. évi XXXII. törvény) 

 

Az Alkotmány védelmének különleges eszköze az alkotmánybíróság, amely a hatalmi ágak 

kölcsönös egyensúlyát és ellenőrzését a normakontrollal, az alkotmányos alapjogok 

védelmével biztosítja. Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak közötti „mérleg nyelvének” 

szerepét hivatott betölteni. 

Az alkotmánybíróságok iránt való igény Európában a II. világháború után abból a 

felismerésből fakadt, hogy bármely államforma, még ha formálisan a többség akaratán 

nyugszik is, megfelelő alkotmányos biztosíték nélkül magában hordozza a diktatúra 

kialakulásának lehetőségét. 

Az Alkotmánybíróság a feladatát akkor töltheti be, ha az alkotmányvédelem legfőbb 

szerveként nem épül be a hagyományos igazságszolgáltatási szervezetbe, önálló testületként, 

önálló költségvetéssel működik, és tagjait az Országgyűlés választja. Az alkotmánybírák 

megválasztásának szavazati aránya - az összes képviselők 2/3-a - az 1989. évi 

alkotmánymódosító törvény óta változatlan. 

Az 1989. évi XXXII. törvény meghatározza az Alkotmánybíróság hatáskörét, szervezetét és 

eljárását. A szervezeti és elsősorban az eljárási kérdésekre azért nem tér ki részletesen, mert 

ezek szabályozását a szintén törvényként megalkotásra kerülő alkotmánybírósági ügyrendre 

bízza. 

Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerveként ellátja mindazokat a 

feladatokat, amelyeket törvény (pl. a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 

törvény) a hatáskörébe utal. Ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság a funkcióját maradéktalanul 

elláthassa, biztosítani kell az önállóságát és a függetlenségét. 

Az Alkotmánybíróság hatásköre 

a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, nemzetközi szerződés egyes 

rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata (kivételesen és szűk 

körben); 

b) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének 

utólagos vizsgálata, az ún. utólagos normakontroll  (ez egyébként az 

Alkotmánybíróság egyik legáltalánosabban jelentkező feladata). 

c) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe 

ütközésének vizsgálata; 

d) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz 

elbírálása; 

e) a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése; 

f) az állami szervek, továbbá az önkormányzat és más állami szervek, illetve az 

önkormányzatok között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése; 

g) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése; 

h) eljárás mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

Az utólagos normakontroll alól maga az Alkotmány kivétel. Alkotmánybíróság az  

Alkotmány egyetlen rendelkezését sem vizsgálhatja felül és nem semmisítheti meg. Ha  
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valamely rendelkezés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az  

Alkotmány részévé vált, fogalmilag sem lehet annak alkotmányellenességét megállapítani. 

[23/1994. AB végzés, ABH 1994, 375., 376.] 

A 2010 évi választások után az új parlamenti többség alkotmánymódosításai az 

Alkotmánybíróság alkotmányos alapjogok védelmi lehetőségeinek korlátozását 

eredményezték. 

Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból - köztük az elnökből és helyettes elnökből - álló testület. 

Az Alkotmánybíróság elnökét ma már az országgyűlés válassza meg.. 

Az Alkotmánybíróság tagjává minden olyan jogi végzettségű, büntetlen előéletű magyar 

állampolgár megválasztható, aki 45. életévét betöltötte. Az Országgyűlés az 

Alkotmánybíróság tagjait kiemelkedő tudású elméleti jogászok (egyetemi tanárok, illetőleg 

az állam- és jogtudomány doktorai), vagy legalább húsz évi szakmai gyakorlattal rendelkező 

jogászok közül választja. 

Az Alkotmánybíróság tagja kilenc évre kerül megválasztásra. Az Alkotmánybíróság tagja 

egyszer újraválasztható. 

Az alkotmánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati, 

társadalmi és politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás. Az alkotmánybírósági 

tagsággal összeférhetetlen - a tudományos, az oktató, az irodalmi és a művészeti tevékenység 

kivételével - minden más kereső foglalkozás is. 

Az Alkotmánybíróság tagjai függetlenek, döntéseiket kizárólag az Alkotmány és törvények 

alapján hozzák meg. 

Az eljárás megindítására vonatkozó írásbeli indítványt közvetlenül az Alkotmánybíróságnál 

kell előterjeszteni. Az Alkotmánybíróság a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó 

indítványt az arra hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi. Az Alkotmánybíróság által kért 

adatokat mindenki köteles rendelkezésére bocsátani. 

Az Alkotmánybíróság általában az arra jogosult indítványa alapján, illetőleg kivételesen, 

szűk körben hivatalból jár el. Az Alkotmánybíróság teljes ülésben vagy háromtagú tanácsban 

jár el. 

Az Alkotmánybíróság kivételesen hivatalból is eljárhat. Az Alkotmánybíróság ugyanis 

hivatalból is észlelheti a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének 

nemzetközi szerződésbe ütközését, valamint a mulasztásban megnyilvánuló 

alkotmányellenességet. 

Az Alkotmánybíróság a rendelkezésre álló iratok alapján - szükség esetén személyes 

meghallgatással, valamint szakértő bevonásával - folytatja le a bizonyítási eljárást. Egyéb 

bizonyítási mód és eszköz az eljárásban nem alkalmazható. 

Az Alkotmánybíróság zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet meg kell indokolni. Az 

Alkotmánybíróság tagja esetleges külön véleményét - annak írásbeli indoklásával együtt - 

jogosult az iratokhoz csatolni. 

Az Alkotmánybíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az Alkotmánybíróság 

határozata mindenkire nézve kötelező. 

Az Alkotmánybíróság eljárása nem egyéni jogviták eldöntését, hanem az Alkotmány és a 

benne biztosított alapjogok védelmét szolgálja. Ezért az Alkotmánybíróság eljárása illeték- 

és költségmentes. Egy esetben mégis felszámíthatók az indítványozónak az eljárásból eredő 

költségek, mégpedig akkor, ha megállapíthatóan rosszhiszeműen terjeszt elő indítványt (pl. 

sorozatosan ugyanolyan tartalmú indítványt terjeszt elő, miközben a kérelem alapjául 
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szolgáló okok egyáltalán nem változtak). 

Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének 

alkotmányellenességét állapítja meg, a jogszabályt vagy az állami irányítás egyéb jogi 

eszközét teljesen vagy részben megsemmisíti (de nem módosíthatja!), és határozatát közzé 

teszi a Magyar Közlönyben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítő határozata közzétételének 

következménye, hogy a közzététel napjától az adott jogszabályt, illetőleg állami irányítás 

egyéb jogi eszközét nem lehet alkalmazni. 

Az alkotmányellenesség megállapítása lehet ex tunc hatályú, vagyis a jogszabály 

hatálybalépésének időpontjáig visszamenőleges hatályú, illetőleg ex nunc hatályú, amikor is 

az alkotmányellenességet megállapító határozat közzétételétől bír hatással. 

Az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal fordulhat 

az Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály 

alkalmazása folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, 

illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az Alkotmányban biztosított 

jogok alatt valamennyi, az Alkotmányban deklarált alapvető emberi és állampolgári jogot 

érteni kell, továbbá azokat a gazdasági, társadalmi és politikai rend alapelveivel kapcsolatos 

alapvető jogokat is, amelyek nemcsak magánszemélyeket illethetnek meg (pl. a 

versenysemlegességhez való jog, a vállalkozás szabadságához való jog). Ha pl. egy 

miniszteri rendelet a fent említett jogokat sérti, miután a jogszabállyal szemben jogorvoslati 

lehetőség nincs biztosítva, ezért ellene alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani. Az 

alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet 

írásban benyújtani. 

V. fejezet Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti 
és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jogintézménye a skandináv országokban alakult 

ki, de az utóbbi évtizedekben már a legtöbb európai ország is átvette. 

Az országgyűlési biztos feladata, hogy az alkotmányos jogokkal ill. a nemzeti és etnikai 

kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja, vagy 

kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket 

kezdeményezzen. Az országgyűlési biztost a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 

választja. 

Az Országgyűlés egyes alkotmányos jogok védelmére külön biztost is választhat (ilyen, a 

személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvénnyel létrehozott külön biztos az adatvédelem és az információszabadság érvényesülése 

felett őrködő adatvédelmi biztos). 

Az országgyűlési biztos tevékenységének tapasztalatairól évente beszámol az 

Országgyűlésnek. 

Az országgyűlési biztos eljárását bárki kezdeményezheti, ha megítélése szerint valamely 

hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek során hozott határozata 

(intézkedése), illetőleg a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos 

jogaival összefüggésben sérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a 

rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve 

jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az országgyűlési biztos hivatalból is 

eljárhat. 
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Ha az ügyben jogerős határozat született, az országgyűlési biztoshoz ennek közlésétől 

számított egy éven belül lehet beadvánnyal fordulni.Az országgyűlési biztos bármely 

hatóságtól az általa lefolytatott eljárással, illetve az eljárás elmulasztásával kapcsolatban 

adatokat és felvilágosítást kérhet, a keletkezett iratokba betekinthet, bármely szervtől vagy 

annak munkatársától írásbeli magyarázatot, nyilatkozatot vagy véleményt kérhet. Fontos 

sajátosság, hogy az országgyűlési biztos nem hatóság, szankciót nem alkalmazhat, a 

rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz a nyilvánosság. 

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való alkotmányos 

jog védelme érdekében az Országgyűlés adatvédelmi biztost választ. Az adatvédelmi biztosra 

néhány eltéréssel az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

Az adatvédelmi biztos: 

a) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megtartását; 

b) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket; 

c) gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről. 

VI. fejezet Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank 

Az Állami Számvevőszék 

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, amely csak 

az Országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve. Az Állami Számvevőszék az állami 

ellenőrzés legfőbb szerve; feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik. 

Feladatkörében: 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az 

állami költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozottságát, a bevételi 

előirányzatok teljesíthetőségét, a felhasználások törvényességét, szükségességét és 

célszerűségét, a költségvetés hitelfelvételeit, azok felhasználását és törlesztését. Az Állami 

Számvevőszék ellenőrzi, hogy az Országgyűlés felhatalmazása nélkül a költségvetés 

egyetlen kiadási tételét se lépjék túl, és ne kerüljön sor átcsoportosításra. Ellenőrzi az állami 

költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást. 

- Az Állami Számvevőszék (elnöke) ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó 

szerződéseket. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami költségvetés szerkezeti rendjébe tartozó 

fejezetek és az elkülönített állami pénzalapok működését. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal és a helyi 

önkormányzatok adóztatási tevékenységét, valamint a Pénzintézeti Központ, a Vám- és 

Pénzügyőrség és az Illetékhivatalok tevékenységét. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami költségvetésből gazdálkodó intézményeket, 

valamint az állami költségvetésből juttatott támogatás felhasználását a helyi 

önkormányzatoknál, az alapítványoknál, a társadalmi és egyéb szervezeteknél. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban 

(résztulajdonban) lévő vállalatok, vállalkozások vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító 

tevékenységét. 

- Az Állami Számvevőszék véleményezi az Országgyűlés elé terjesztett kormányprogramok 

és az állami kötelezettségvállalással járó beruházási előirányzatok indokoltságát, 
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célszerűségét és teljesítését. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzése során figyelemmel kíséri az állami számviteli rend 

betartását, véleményezi, ellenjegyzi a továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat, illetőleg 

ilyen javaslatot tesz. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartással való 

hitelkapcsolatait, valamint a bankjegy- és érmekibocsátására vonatkozó adatait. 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a Társadalombiztosítási Alap kezelését és 

felhasználását. 

- Az Állami Számvevőszék - külön törvény rendelkezéseinek megfelelően - ellenőrzi a 

pártok gazdálkodását. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi 

szempontok szerint végzi, az általa végzett ellenőrzésekről jelentésben tájékoztatja az 

Országgyűlést. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a 

zárszámadás ellenőrzéséről készült jelentést a zárszámadással  együtt terjeszti az 

Országgyűlés elé. A jelentésből adódó következtetésekről, a szükséges teendőkről az 

Országgyűlés dönt. 

Az Állami Számvevőszék elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés 12 évre választja, 

megbízatásuk lejártával újraválaszthatók. Az Állami Számvevőszék szervezetét és 

működését külön törvény szabályozza. 

A Magyar Nemzeti Bank 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Köztársaság jegybankja, a nemzetgazdaság 

központi bankja. Az Európai Unióban a Központi Bankok Európai Rendszerének elsődleges 

célkitűzése az árstabilitás, ennek megfelelően 

az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának 

veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a 

Kormány gazdaságpolitikáját. 

A jegybanki függetlenség alapvetően azt jelenti, hogy az MNB monetáris politikáját a 

vonatkozó jogszabályi keretek között önállóan alakítja ki. Közösségi jogi követelmény, hogy 

a jegybank nem kérhet, és nem fogadhat el semmiféle instrukciókat a kormányzati szféra 

intézményeitől a feladatai ellátásával kapcsolatban. 

A Magyar Nemzeti Bankról a 2001. évi LVIII. törvény rendelkezik. 

A Magyar Nemzeti Bank legfontosabb feladatai: 

 kizárólagosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által kibocsátott 

bankjegy és érme a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszköze; 

 hivatalos deviza- és aranytartalékot képez és kezeli azt; 

 devizaműveleteket végez a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika 

végrehajtásával kapcsolatban; 
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• kialakítja és szabályozza a belföldi fizetési és elszámolási rendszereket, támogatja 
azok biztonságos és hatékony működését; 

 feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyűjt és tesz közzé; 

 támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer prudenciális 

felügyeletére vonatkozó politika kialakítását és hatékony vitelét; 

 a monetáris politika eszközeivel befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a 

pénz- és hitelkeresletet; 

 ellátja a devizajogszabályokban megállapított devizahatósági feladatokat 

Az MNB a jogszabályok keretei között a pénzügyi intézmények és a pénzügyi intézménynek 

nem minősülő, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végző jogi személyek, valamint a 

befektetési szolgáltatók és az elszámolóházak számára jegybanki rendelkezésben kötelező 

előírásokat adhat, így szabályozza 

a) a kötelező jegybanki tartalék mértékét, kiszámítását, illetve képzésének és 

elhelyezésének módját, 

b) hatósági és statisztikai feladatai ellátásához szolgáltatandó információk körét, a 

szolgáltatás módját és határidejét, 

c) a nyilvánosságra hozni rendelt adatokat és nyilvánosságra hozataluk módját, 

d) külföldi pénznemben, továbbá a devizajogszabályok alkalmazásában külföldiekkel 

forintban végzett pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási és elszámolóházi 

tevékenységet, 

e) a pénzforgalmat, 

f) az engedélyezési hatáskörébe tartozó pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységek végzését, tárgyi feltételeit. 

A jegybanki rendelet a pénzforgalom tekintetében a jogi személyekre, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságokra és természetes személyekre is kiterjed. A kibocsátás jogi 

(normatív) formája a Magyar Közlönyben az MNB elnöke által kihirdetendő rendelet. A 

jegybanki rendelet a jogforrási hierarchiában a kormányrendelettel azonos szintet jelent. Az 

MNB megalapítása, 1924 óta részvénytársasági formában működik. 

A Magyar Nemzeti Bank elnökét a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. A Magyar Nemzeti 

Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. Az MNB 

részvénytársasági formában működő jogi személy, részvényei az állam tulajdonában vannak. 

Az államot, mint részvénytulajdonost a pénzügyminiszter képviseli. 

Az MNB szervei: a közgyűlés, a monetáris tanács és az igazgatóság. 

Az MNB legfőbb - minden alapfeladattal kapcsolatos - monetáris politikai döntéshozó 

szerve a monetáris tanács. 

Az MNB monetáris politikáját refinanszírozással, a pénzintézetek kötelező jegybanki és 

likviditási tartalékának szabályozásával, árfolyamok és kamatok befolyásolásával vagy 

meghatározásával, nyíltpiaci műveletekkel és más jegybanki eszközökkel valósítja meg. 

VII. fejezet A Kormány (végrehajtó hatalom) 

A közigazgatás szervezetrendszere két alrendszerre oszlik, így megkülönböztethetünk: 

> államigazgatási szervezetrendszert és 

> önkormányzati igazgatási szerveket. 

 

 



 

 53 

Közigazgatási szervezetrendszer az államigazgatásban: 

 a kormány, 

> miniszterelnök, 

> miniszterek, minisztériumok, 

> központi hivatalok, országos hatáskörű szervek, 

> dekoncentrált szervek, 

> rendvédelmi szervek. 

E szervek közös sajátossága a közhatalmi jogosultság. Rendeltetésük a döntések előkészítés 

és a döntés végrehajtása, valamint külső, kifelé ható igazgatás ellátása. 

A Kormány 

a) miniszterelnökből és 

b) miniszterekből áll. 

A miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti. 

A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai a Kormány 

megalakulása után az Országgyűlés előtt esküt tesznek. 

A Kormány megbízatása megszűnik: 

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával, 

b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával, 

c) a miniszterelnök halálával, 

d) a miniszterelnök választójogának elvesztésével, 

e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával, illetőleg 

f) ha az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja és új miniszterelnököt 

választ. 

A Kormány 

a) védi az alkotmányos rendet; 

b) biztosítja a törvények végrehajtását; 

c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, 

összehangolja tevékenységüket; 

d) a belügyminiszter közreműködésével biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzését; 

e) biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósulásukról; 

f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az 

ezek megvalósulásához szükséges feltételeket; 

g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az 

ellátás anyagi fedezetéről; 

h) irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését; 

i) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek 

az elhárítása, valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket; 

j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a Magyar Köztársaság Kormánya 

nevében nemzetközi szerződéseket köt; 

k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 
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A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a 

miniszterelnök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes. 

A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni. 

Veszélyhelyzetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján egyes törvények 

rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A Kormány - jogszabály 

kivételével - az alárendelt szervek által hozott minden olyan határozatot vagy intézkedést 

megsemmisít, illetőleg megváltoztat, amely törvénybe ütközik. A Kormány meghatározott 

feladatkörök ellátására kormánybizottságokat alakíthat. 

A Kormány feladat- és hatáskörét a miniszterelnök vezetésével, testületként gyakorolja. Az 

Alkotmány a Kormánynak az Országgyűléshez fűződő felelősségi viszonyának ad hangsúlyt, 

kimondva, hogy a Kormány működéséért az Országgyűlésnek felelős. A működés részletes 

szabályait a Kormány ügyrendjéről szóló, többször módosított 1088/1994. (IX. 20.) Korm. 

sz. határozat szabályozza. Az ügyrend határozza meg - többek között - a döntések 

előkészítésére, a Kormány ülésére, a határozathozatalára, a Kormány döntései 

végrehajtásának ellenőrzésére, egyes feladatainak a Kormányt segítő szervek általi ellátására 

stb. vonatkozó eljárási szabályokat. 

Az Alkotmány biztosítja a Kormány szabadságát a központi közigazgatási feladatok 

elosztása tekintetében: Ez az alkotmányos felhatalmazás széles körű szabályozási lehetőséget 

biztosít a Kormány számára a központi közigazgatásra háruló feladatoknak a miniszterek 

közötti elosztására nézve. 

A Kormány jogo sult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és 

erre külön szerveket létesíteni. 

A miniszterelnök 

A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének 

szavazatával választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány 

programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz. A miniszterelnök vezeti a 

Kormány üléseit, gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról. 

Miniszterek 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza (2010. évi 

XLII. törvény). 

A 2010. évi országgyűlési választáson hatalomra jutott politikai erő, átalakította a korábbi 

minisztériumi rendszert. 

Az új törvény szerinti, a Magyar Köztársaság minisztériumainak számát tizenháromról 

nyolcra csökkentő szervezeti változások a következők: 

- az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium valamint a 

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes feladatainak illetve a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladatainak ellátására 

létrejön a Belügyminisztérium, 

- a Miniszterelnöki Hivatal, valamint a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca 

nélküli miniszter feladatainak, illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az 

Önkormányzati Minisztérium egyes feladatainak ellátására létrejön a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium, 
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- a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium 

valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium egyes feladatainak, illetve a 

Pénzügyminisztérium feladatainak ellátására létrejön a Nemzetgazdasági Minisztérium, 

- a korábbi Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium a továbbiakban Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium néven működik tovább, 

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium néven egyesül az Oktatási és Kulturális Minisztérium, 

az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 

- Vidékfejlesztési Minisztérium néven egyesül a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 

A Honvédelmi Minisztérium és Külügyminisztérium változatlan marad. 

A Magyar Köztársaság minisztériumai 

a) Belügyminisztérium, 

b) Honvédelmi Minisztérium, 

c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 

d) Külügyminisztérium, 

e) Nemzetgazdasági Minisztérium, 

f) Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 

g) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

h) Vidékfejlesztési Minisztérium. 

A Miniszterelnökség, mint központi államigazgatási szerv a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumból kiválással jön létre. 

(3) Amennyiben a 2. § (1) bekezdése eltérően nem rendelkezik, a jogszabályban 

meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében jogutódnak 

a) a Miniszterelnöki Hivatal esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, 

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium esetén a Belügyminisztériumot, 

c) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium esetén a Nemzetgazdasági 

Minisztériumot, 

d) az Oktatási ás Kulturális Minisztérium esetén a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, 

e) az Önkormányzati Minisztérium esetén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, 

f) a Pénzügyminisztérium esetén a Nemzetgazdasági Minisztériumot, 

g) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esetén a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot 

kell tekinteni. 

Rögzíti az új törvény, hogy az új minisztériumok a korábban működőknek az általuk ellátott 

feladatkörök vonatkozásában - közjogi és magánjogi értelemben egyaránt - jogutódjai 

lesznek, ideérve a foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonya tekintetében 

beálló munkáltatói jogutódlást is. 

A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően 

vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt 

szerveket. A tárca nélküli miniszterek ellátják a Kormány által meghatározott feladataikat. 

A Kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban 

törvénnyel vagy a Kormány rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek. A 

rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. 

A magyar alkotmányjogba1 990.- ben került be a konstruktív bizalmatlansági indítvány 

intézménye. 



 

 56 

A konstruktív bizalmatlansági indítvány lényege egy negatív mozzanat (a bizalommegvonás 

a miniszterelnöktől) és egy pozitív mozzanat (az indítványozók konszenzusa az új 

miniszterelnök-jelölt személyét illetően) együttes megnyilvánulása. 

A képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre 

jelölt személy megjelölésével - nyújthatja be a bizalmatlansági indítványt. Amennyiben az 

Országgyűlés az indítványt megszavazza, kinyilvánítja bizalmatlanságát, az új 

miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni. 

A tagadásban jelentkező konstruktivitás a folyamatos kormányzás garanciáját jelenti. A 

kormányválság, a köztársasági elnök beavatkozása (a Parlament feloszlatása) nélkül 

megoldódik. 

VIII. fejezet A fegyveres erők és a rendőrség 

A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség) alapvető kötelessége a haza katonai 

védelme, valamint nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. 

A fegyveres erőket az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos 

megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot 

tömeges mértékben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos 

erőszakos cselekmények esetén, az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett 

szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor, ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő. 

A fegyveres erők irányítására - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az 

Alkotmányban meghatározott keretek között kizárólag az Országgyűlés, a köztársasági 

elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány és az illetékes miniszter jogosult. 

A fegyveres erők, a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú 

tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. 

A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. 

 

IX. Fejezet A helyi önkormányzatok 

 

A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, 

illetőleg helyi népszavazással gyakorolják. 

A helyi önkormányzáshoz való jog a népfelség elve alapján a község, a város, a főváros és 

kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét illeti meg. A közvetett 

hatalomgyakorlás elsőbbségét rögzíti az Alkotmány, a választópolgárok az önkormányzás 

folyamatos gyakorlását választott képviselői útján gyakorolják és - kivételes esetekben, 

nagyobb jelentőségű ügyekben - közvetlenül, helyi népszavazás útján. 

A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. 

A főváros kerületekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók. 

A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét 

megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét 

érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság 

érdekében való gyakorlása. 
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Az önkormányzatok lehetnek: 

a) települési önkormányzatok  

  k ö z s é g i  ö n k o r m á n y z a t ,  

  v á r o s i  ö n k o r m á n y z a t ,  

  főváros i  kerüle t i  önkormányzat .  

b )  megye i  ( főváros i )  önkormányza tok  

c )  k i se b bsé g i  ö n ko rm á n yz a t o k  

Az önkormányzatok a köz érdekében demokratikus formában és módon a helyi ügyeket intézik. A 

helyi önkormányzatok önállósága anyagilag és szervezetileg biztosított, a helyi önkormányzati 

jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat törvényben meghatározott 

feladatainak ellátáshoz megfelelő saját bevételre jogo sult, továbbá e feladatokkal arányban álló 

állami támogatásban részesül. 

A települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok egymással semmilyen alá- vagy 

fölérendeltségi viszonyban nincsenek. 

A helyi önkormányzatok alapjogai egyenlők. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek 

lehetnek. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai 

védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat. 

A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg 

helyi népszavazással gyakorolják. A képviselőtestület tagjait – az időközi választás kivételével – 

négy évre választják. 

A helyi képviselőtestület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése 

kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül. 

A helyi képviselőtestület fontosabb feladatai: 

 megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeltet, illetve az ahhoz 

kapcsolódó egyéb rendeleteket; 

 gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az 

önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik; 

 saját felelősségére vállalkozhat, dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve 

vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről; 

 dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység 

keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről; 

 dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról; 

 szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére 

önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre; 

 feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű 

jogszabállyal; 

 törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét és a helyi adózás 

részletes szabályait. 

A helyi képviselőtestület összetétele: 

A helyi képviselőtestület elnöke a polgármester. A képviselőtestület bizottságot választhat, 

és polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatalban belső szervezeti egységeket (osztályokat, 

csoportokat) alakíthatnak ki. A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy 
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törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási 

feladatokat és hatásköröket is elláthat. Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási 

feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek, és kivételesen a képviselőtestület 

hivatala ügyintézőjének is. 

A fővárosban két szintem működik önkormányzat: a fővárosi kerületekben, és a főváros 

egészére kiterjedően a Fővárosi Közgyűlés. A Fővárosi Közgyűlés a főváros 

képviselőtestülete, azokat a feladatokat és hatásköröket gyakorolja, amelyek a főváros 

egészét, vagy nagy részét érintik. 

Megyei önkormányzat az ország 19 megyéjében működik. A megyei és a települési 

önkormányzatok között nincs függőségi viszony, együttműködésük a kölcsönös érdekek 

alapján történik. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogai 

gyakorlása érdekében lehetővé teszi kisebbségi önkormányzatok létrehozását is. Alapvető 

feladatuk a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete a részükre törvényben 

megállapított feladat- és hatáskörök gyakorlása útján. A feladat- és hatáskört országos 

szinten a közgyűlés, egyéb esetekben testület elnevezésű fórum gyakorolja. A kisebbségi 

önkormányzatoknak jogalkotási hatáskörük nincs, döntéseiket határozati formában hozzák 

meg. 

 

X. fejezet A bírói szervezet 

A bíróságok legfontosabb és legismertebb feladata az igazságszolgáltatás. A bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról az 1997. évi LXVI. törvény rendelkezik. A Magyar 

Köztársaságban az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. Az igazságszolgáltatás 

bírósági monopóliuma azt jelenti, hogy a bíráskodást, mint állami funkciót sem a végrehajtó 

hatalom, sem a törvényhozó hatalom nem láthatja el, arra kizárólag a politikailag semleges 

bírói hatalom jogosult. A bírói hatalmi ág egyetlen alkotmányos korlátja az, hogy a bírák a 

törvényeknek és más jogszabályoknak alárendelten végzik ítélkezési (igazságszolgáltatási) 

tevékenységüket. 

A rendes bíróságok tevékenysége három egymástól jól elkülöníthető ügyfajtára terjed ki, 

ezek: 

a polgári jogi jellegű ügyek; 

a büntetőjogi ügyek; 

a közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslatok. 

Az új bírósági szervezet négyszintű: 

helyi (városi, fővárosi kerületi) bíróság; 

megyei bíróság (ide tartozik a Fővárosi Bíróság is); 

ítélőtábla (felállításuk a bírósági reform új intézménye 5 ítélőtábla létesült) 

Az ítélőtáblák illetékességi területe 2005. január 1 -jétől a következő: 

a) Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye, 

b) Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye, 
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c) Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy és Tolna megye,  

d) Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-

Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

e) Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém 

és Zala megye. 

Legfelsőbb Bíróság. 

Első fokon a polgári peres és a büntetőügyekben az általános hatáskörű helyi bíróságok, a 

városi bíróság és a fővárosban a kerületi bíróságok ítélkeznek. Az összefoglaló néven helyi 

bíróság nevet viselő 117 bíróságon mintegy 1500 bíró bíráskodik. 

A fővárosban korábbi szervezeti összevonások következtében nincs minden egyes kerületben 

külön bírósági épület. 

 Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik: 

A Budapest V.- X. kerület, a XIII. kerület, a XIV. kerület, a XVI. Kerület, és a XVII. 

kerület. 

 Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik: 

Budapest I. kerület, XI. kerület, XII. kerület és a XXII. kerület. 

 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 

kerületek: 

 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 

kerületek: 

 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében 

szereplő kerületek: 

 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a 

nevében szereplő kerületek: 

A munkaviszonyból és a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű 

jogviszonyból származó perekben a munkaügyi bíróság jár el első fokon. Munkaügyi bíróság 

a megyékben és a fővárosban működik, mint külön bíróság. 

A megyei bíróság (Fővárosi Bíróság) a Pp. 23. §-ában meghatározott ügyekben első fokon 

jár el. 

Polgári perben idetartoznak pl. a viszonylag jelentős perértékű ügyek, valamint a speciális 

szakismertet igénylő ügyek, többek közt: 

> ha a per tárgyának értéke a tízmillió forintot meghaladja (korábban ez az érték 5 

millió volt), 

 a szerzői jogi és iparjogvédelmi perek; 

 a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, 

 a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek, 

 a közigazgatási perek, 

 a sajtóhelyreigazítási perek. 

Büntető ügyekben pedig a társadalomra kiemelkedően veszélyes (súlyos) bűncselekmények 

(pl. emberölés) esetében jár el már első fokon a megyei (fővárosi) bíróság. 

A bíróság ítéletét vitató fél természetesen élhet a jogszabály által biztosított rendes és 

rendkívüli jogorvoslatok lehetőségével a magasabb szintű bírói fórumoknál. 
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Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke 

helyett tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat; a bírósági titkár jogosult továbbá 

meghatározott körben bizonyítási eljárás lefolytatására is. A bírósági titkár jogi 

szakvizsgával rendelkező, a bírói kinevezését megelőző kötelező gyakorlati idejét töltő 

igazságügyi alkalmazott. 

A bírósági titkárnak - ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik - önálló aláírási joga van, és 

megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve meghozhatja mindazokat a határozatokat, 

amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke hatáskörébe utal. 

Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a 

bíró irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. A bírósági ügyintéző 

felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan tisztviselő, aki - hasonlóan a bírósági titkárhoz - 

önálló hatáskörrel és önálló felelősség mellett jogosult a bíró feladatkörében eljárni. 

Másodfokon ítélkezik:  

a) a helyi bírósághoz (városi bírósághoz, kerületi bírósághoz) tartozó ügyekben a megyei 

bíróság (Fővárosi Bíróság), 

b) a megyei bírósághoz (Fővárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben az ítélőtábla (2003. július 

1. napjától), 

c) az ítélőtáblához tartozó ügyekben a Legfelsőbb Bíróság. 

A Legfelsőbb Bíróság 

 elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a megyei (fővárosi) bíróság vagy az 

ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot; 

 elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, 

 biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, és a bíróságokra kötelező 

jogegységi határozatot hoz. 

A Legfelsőbb Bíróság – mint a legfelsőbb bírói szerv – elvi irányítást gyakorol az összes 

bíróság működése és ítélkezése felett. A jogegység érdekében alkotott jogegységi határozatai 

(korábbi elnevezéssel irányelvei és elvi döntései) a bíróságok számára kötelezőek, de az 

egyes konkrét ügyek elbírálása mindig az eljáró bíróság feladata, az alsóbb szintű bíróság 

ítélethozatalába a Legfelsőbb Bíróság sem szólhat bele! 

A Legfelsőbb Bíróságon ítélkező és jogegységi tanácsok, valamint büntető, polgári és 

közigazgatási kollégiumok működnek. 

A megyei bíróságok ill. a Fővárosi Bíróság keretében működnek a cégbíróságok, melyek 

vezetik a cégek megalakulását és változásait tartalmazó cégnyilvántartást, valamint ellátják a 

cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó szervezetek működésének törvényességi felügyeletét. 

Bírósági dolgozók: A bíróságon az ügyintézői, ügyviteli és egyéb feladatokat a bírósági 

tisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak látják el. A bírósági titkár és fogalmazó, 

valamint a bírósági dolgozók a bírósággal igazságügyi szolgálati jogviszonyban állnak, 

amelynek szabályait az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló külön 

törvény állapítja meg. 

A helyi és a megyei bíróságok mellett bírósági végrehajtók is működnek, akik a jogerős 

bírósági határozatokban pénzfizetésre vagy egyéb magatartásra kötelezett személyeket ill. 

szervezeteket szükség esetén állami kényszer alkalmazásával is a teljesítésre szorítják. 
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Önálló szervezetként a helyi bíróságok mellett működnek a közjegyzők, akik az 

állampolgárok és a jogi személyek részére közokiratot készítenek, okiratot vagy pénzt 

vehetnek át megőrzésre. A közjegyző ezen kívül lefolytat néhány a hatáskörébe utalt eljárást 

(ezek közül legjelentősebb a hagyatéki eljárás). 

Az ítélkezés egységének biztosítása 

A bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása a Legfelsőbb Bíróság feladata. 

Jogegységi eljárásnak van helye, ha 

a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 

érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges, 

b) a Legfelsőbb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsőbb 

Bíróság másik ítélkező tanácsának határozatától. 

A Legfelsőbb Bíróságon öt fajta szakágú jogegységi tanács működik ezek: 
 büntető, 

 polgári, 

 gazdasági,  

 munkaügyi és 

 közigazgatási. 

A jogegységi tanácsot az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumvezető vagy a 

kollégiumvezető-helyettes vezeti. A jogegységi tanács 5 tagból áll, tagjait a tanács elnöke 

választja ki. Ha a jogegységi eljárásban hozandó döntés több szakág ügykörét érinti, a tanács 

elnöke az eljáró jogegységi tanácsot az érintett szakágban eljáró bírák közül arányosan jelöli 

ki. E tanács 7 tagból áll, elnöke a Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy elnökhelyettese. A 

Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatát és a jogegységi tanács által kiválasztott elvi 

bírósági határozatot hivatalos gyűjteményében közzéteszi. 

A Bírósági Határozatokat évente újraszámozzák (arab számokkal), pl. a BH 2007. 101 azt 

jelenti, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2007-ben – a benyújtott felülvizsgálati kérelem 

elbírálásakor – meghozta 101. számú döntését, ezt BH2007.101. sz. alatt tette közzé. 

Ugyanígy számozzák az elvi jelentőségű bírósági határozatokat, elnevezésük: EBH. (ezzel 

jelzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy fontos ügyről van szó) MK. jelzéssel a Legfelsőbb Bíróság 

Munkaügyi Kollégiuma adja közre állásfoglalását 

A bíróságok központi igazgatása 

A többi hatalmi ágtól elkülönült igazságszolgáltatás szervezeti függetlenségének érdekében a 

hatályos szabályozás szerint az igazságügy minisztert megillető igazgatási jogkört, a törvény 

az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsra, mint testületre ruházza. Ezáltal megszűnt az 

igazságügy miniszternek a bíróságok igazgatásával kapcsolatos valamennyi államigazgatási 

jogosítványa. Az OIT a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a 

bíróságok igazgatásának központi feladatait, és felügyeletet gyakorol az ítélőtábla és a 

megyei bíróság elnökének igazgatási tevékenysége felett. 

Az OIT létszáma 15 fő. Tagjai: 

 a Legfelsőbb Bíróság elnöke (egyben az OIT Elnöke is). 
 9 bíró, 

 az igazságügy miniszter, 
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• a legfőbb ügyész, 

 a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, 

 két kijelölt országgyűlési képviselő, 

A törvény az OIT személyi összetételét tehát úgy határozza meg, hogy a tagok kétharmada a 

bírák által maguk közül választott bíró. 

XI. fejezet Az ügyészség 

A Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerében a legfőbb ügyész által irányított és 

vezetett centrális felépítésű ügyészi szervezet nem tartozik a Kormány irányítása alá, hanem 

közvetlenül az Országgyűlésnek felelős és működéséről köteles beszámolni az 

országgyűlésnek. 

Az Országgyűlés felé fennálló beszámolási kötelezettség önmagában még nem jelenti a 

kötelezett személy és rajta keresztül az általa vezetett szervezet (így például a legfőbb ügyész 

és az ügyészség) függetlenségének korlátozását. A beszámolási kötelezettség csupán az 

általános ellenőrzésnek, az adott szerv tevékenységéről való információszerzésnek az 

eszköze. Az alkotmány jelenlegi szabályai szerint a legfőbb ügyész és az ügyészségi 

szervezet nincs alárendelve más alkotmányos szervnek. Az ügyészséget és a legfőbb ügyészt 

tevékenysége és feladatellátása során más szerv nem utasíthatja, és csak a törvényeknek, 

jogszabályoknak van alárendelve. 

A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes 

személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a 

védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő 

vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről. 

A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 

választja kilenc évre (a korábbi hat éves időt a 2010 -ben emelték fel egy 

alkotmánymódosítással), a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a 

köztársasági elnök nevezi ki. Az ügyészeket a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze nevezi 

ki. 

Az ügyészi szervezet centralizált felépítésű. Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten 

működnek, utasítást csak a legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat nekik. Az ügyészek 

nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. 

Az ügyészség három fő tevékenységi körben lát el feladatokat: 

 büntetőjogi, 

 törvényességi (vagy másként közigazgatási-jogi) felügyeleti, valamint 

 magánjogi felügyeleti. 

Az ügyész köteles biztosítani 

a) minden tudomására jutott bűncselekmény következetes üldözését, továbbá 

b) hogy senkit törvényellenesen ne vonjanak büntetőjogi felelősségre, ne fosszanak meg 

személyi szabadságától; senkit törvénytelen jogfosztás, korlátozás vagy zaklatás ne érjen. 
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Az ügyész a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott ügyekben 

 nyomoz (az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyek nyomozása); 

 felügyel arra, hogy a nyomozó hatóság az önállóan végzett nyomozást a törvény 

rendelkezéseit megtartva végezze (nyomozás feletti felügyelet); 

 törvényességi felügyeletet lát el a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 

jogszabályi rendelkezések megtartása felett, közreműködik a büntetés -

végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban (a büntetés-végrehajtás 

törvényességének felügyelete); 

Az ügyészség legjellemzőbb feladata a vád képviselete a bírósági eljárásokban. 

Az ügyészség közvádlói funkciójából következően vádemelésről vagy annak elejtéséről - a 

magánvád vagy a pótmagánvád törvényben meghatározott eseteit kivéve - kizáró lag az 

ügyészség dönthet; ezt a döntését más szerv - így sem az Országgyűlés, sem annak 

(vizsgáló)bizott sága - nem vizsgálhatja, és nem kényszerítheti az ügyészséget döntésének 

megváltoztatására [3/2004. (II. 17.) AB határozat, ABH 2004 I. kötet, 48. o.]. 

A rendszerváltás előtt a polgári perrendtartás általános keresetindítási és perbeli fellépési 

jogot biztosított az ügyészi szervezetnek. Az Alkotmánybíróság egy 1994-es döntésében 

megállapította, hogy az ügyész általános keresetindítási jogosultsága a fél rendelkezési 

jogával van összefüggésben. E rendelkezési jog a fél anyagi és eljárási jogaival való szabad 

rendelkezést jelenti, a bíróság igénybevételét, peres, vagy nem peres eljárás 

kezdeményezését. A fél rendelkezési jogának elvonása, illetőleg e jog átvéte le 

(helyettesítése) alkotmányellenes. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése mindenkinek ahhoz 

biztosít jogosultságot, hogy saját jogát a független és pártatlan bíróság előtt maga 

érvényesítse. Alkotmányosan indokolt kivételektől eltekintve, senkinek sincs tehát joga 

ahhoz, hogy más jogát - a jogosult akaratától függetlenül - bíróság elé vigye. Az olyan 

szabályozás, amely a közvetlenül érdekelt ún. materiális fél akaratától függetlenül, sőt annak 

ellenére is általában teszi lehetővé más számára a bíróság igénybevételét, a jogok és 

kötelességek bíróság elé vitelét, alkotmányos alapjogot sért. 

Az ügyész mérlegelési jogának elvont szűkítése eredményeként az ügyésznek fellépése során 

tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát, feltéve, ha annak gyakorlása a közérdeket 

vagy mások törvényes érdekét nem sérti. E sajátos megengedő-korlátozó technikai szabály - 

állapította meg az Alkotmánybíróság - az ügyésznek a fél rendelkezési joga korlátozását 

illetően is diszkrecionális jogot biztosít. (ABH 1994, 37.) Az ügyészek a legfőbb ügyésznek 

alárendelten működnek, utasítást csak a legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat nekik. 

Az ügyészi szervezet tagozódása hasonló a bírósági szervezet tagozódásához. 

A Magyar Köztársaság ügyészi szervei: 

a) a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége; 

b) a fellebbviteli főügyészségek (a bírósági ítélőtáblák szervezetének felel meg) 

 Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, 

 Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, 

 Győri Fellebbviteli Főügyészség, 

 Pécsi Fellebbviteli Főügyészség, 
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 Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. 

c) a főügyészségek (lényegében a megyei bíróságok szervezetének felel meg); 

Tehát van 19 (megyei) főügyészség, a Fővárosi Főügyészség, és sajátos feladattal a Központi 

Nyomozó Főügyészség. 

A Központi Nyomozó Főügyészség országos illetékességgel rendelkezik és hatáskörébe a 

kiemelt figyelemre számottartó vagy az igazságügyhöz kapcsolódó ügyek tartoznak, így pl. 

Hatáskörébe tartozik: 

 a mentességet élvező személy által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre 

elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük 

elkövetett más bűncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni 

erőszak, 

 az emberölés, a hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, a hivatalos 

személy elleni erőszak, valamint a hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt 

elkövetett rablás, amennyiben a cselekményt bíró, illetőleg az ügyészség állományába 

tartozó személy ellen követték el, 

 a bírák, ügyészek, valamint ügyészségi nyomozók által elkövetett bármilyen 

bűncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben 

elkövetett bűncselekménye, 

 a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt 

elkövetett emberölés, valamint e bűncselekmény előkészülete 

 a bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó személyek vonatkozásában 

elkövetett vesztegetés 

 az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész 

helyettes, vagy a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályának vezetője a hatáskörébe 

utal. A főügyész akkor tesz előterjesztést a bűnügynek a Központi Nyomozó 

Főügyészség hatáskörébe vonására, ha az kiemelkedő jelentőségű. 

d) a helyi ügyészségek; 

e) a Katonai Főügyészség; 

f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség; 

g) a területi katonai ügyészségek. 

Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve az Országos Kriminológiai Intézet. 

 

XII. fejezet Alapvető jogok és kötelezettségek 

Az Alkotmány külön részterületét képező alapvető (állampolgári) jogok és kötelezettségek 

fejezetében szereplő alapjogok hagyományosan az alábbi csoportokba sorolhatók: 

1. Személyiségi és kollektív szabadságjogok 

A személyiségi és kollektív szabadságjogok közös jellegzetessége, hogy 

> korlátokat állítanak a közhatalmat gyakorló állami szervek elé, 
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 garanciái döntően jogi biztosítékok. 

 a személyi sérthetetlenség; 

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, 

senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a 

törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. A bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül vagy szabadon kell 

bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatatás 

áldozata volt, kártérítésre jogosult. 

 az élethez és a testi épséghez való jog; 

A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Senkit nem lehet 

kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és 

különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. 

 a levéltitok és a lakás sérthetetlensége; 

A számtalan titokfajta közül (állami, szolgálati, hivatásbeli stb.) - az Alkotmánnyal 

összhangban - a személyhez fűződő jogok között. a levéltitok, a magántitok és üzleti titok 

megőrzését a Ptk részesíti védelemben. Ugyancsak a személyhez fűződő jogvédelem körében 

védi a Ptk a magánlakáshoz és a jogi személy céljaira szolgáló helyiségekhez fűződő jogot. 

Magánlakás körébe sorolható minden helyiség, amely a magánszemély életvitelt biztosító 

tartózkodási helyéül szolgál. 

 az egyesülési és gyülekezési jog; 

A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által 

nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Politikai célt 

szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre; a szólás- és 

sajtószabadság; 

 a lelkiismereti és vallásszabadság. 

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 

szabadságára. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés 

szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és 

meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb 

módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben 

kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. A Magyar 

Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. 

 szólás- és sajtószabadság; 

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá 

arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A Magyar Köztársaság 

elismeri és védi a sajtó szabadságát. A sajtószabadság korlátait külön sajtótörvény (1986. évi 

II. törvény) szabályozza. A sajtószabadság sajátos problémákat vet fel a rádió és televízió 
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esetében (ezt a „média törvény”, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 

szabályozza. 

 a jogorvoslathoz való jog; 

A jogorvoslati jogosultság az Alkotmányban is szabályozott emberi jog. A Magyar 

Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan 

bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal 

arányosan - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott 

törvény korlátozhatja. 

 menedékjog; 

A Magyar Köztársaság törvényben meghatározott feltételek szerint - ha sem származási 

országuk, sem más ország a védelmet nem biztosítja - menedékjogot nyújt azoknak a nem 

magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti 

országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, 

vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől való félelmük 

megalapozott. A menedékjogra vonatkozó alkotmányi rendelkezés teljes egészében 

harmonizál az 1951. évi, a menekültek helyzetéről szóló Genfi Egyezménnyel. 

 a tulajdonhoz való jog; 

A tulajdonhoz való jog lényegében szabadságjog, hiszen célja az állam hatalmának keretek 

közt tartása, korlátozása. Az Alkotmány az általános rendelkezések között rögzíti, hogy 

Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulaj don és a magántulaj don 

egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. 

2. Gazdasági, szociális és kulturális jogok 

A szociális jogok tisztán jogi tartalmukat tekintve is lényegesen különböznek a többi 

tradicionális alkotmányos jogtól. A hagyományos alkotmányos jogok az államtól jellemzően 

jóindulatú tartózkodást (passzív magatartást) várnak el (ne akadályozza a szabad 

vallásgyakorlást, a vélemény nyilvánítást stb.). A szociális jogok (vagy ezek jelentős része) 

nem csak szabadságjog, hanem szolgáltatásokra (nyugdíj, munkanélküli segély, családi 

pótlék, egészségügyi ellátás stb.) való jogosultság. A szociális jogok ezért jelentős ráfordítást 

kívánnak meg az államtól vagy nem állami szervektől, ezért a szociális jogok biztosítása 

alkotmányos eszközökkel nem befolyásolható tényezőkön is múlik. Számos jogtudós ezért a 

szociális jogokat a szorosan vett alkotmányos jogok helyett államcélnak tekinti. 

 a munkához, a munka és foglalkozás megválasztásához; 

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás 

szabad megválasztásához. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés 

nélkül, egyenlő bérhez van joga. Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely 

megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének. 

 a pihenéshez;  
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Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz. 

 a testi és lelki egészséghez; 

A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi 

intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, 

valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. 

 a szociális biztonsághoz; 

A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, 

betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. A Magyar 

Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények 

rendszerével valósítja meg. 

 a művelődéshez való jog. 

A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. A 

Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az 

ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető 

közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával 

valósítja meg. A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és 

művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. Tudományos 

igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a 

tudomány művelői jogosultak. 

3. Az állam tevékenységében részvételt biztosító jogok 

 a közvetlen demokrácia gyakorlásának joga (helyi vagy országos népszavazás); 

 választójog; 

 panaszjog; 

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal 

együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé. 

 az igazságszolgáltatásban való részvétel joga (ülnökök) 

4. Az egyenjogúságot biztosító jogok 

 a különbségtétel tilalma (tilos a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 

szerinti megkülönböztetés); 
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A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és 

politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében. A Magyar Köztársaság 

a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 

intézkedésekkel is segíti. A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt 

és után külön rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell nyújtani. A munka végzése 

során a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják. 

a bíróságok előtti egyenlőség stb.  

 

5. Állampolgári kötelességek 

 a haza védelmének kötelessége 

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 

állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot 

idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. A hadkötelezettség visszaállítása 

feltétlenül indokolt hadiállapot idején, valamint ha az országot idegen hatalom 

fegyveres támadása közvetlenül veszélyezteti; rendkívüli állapot idejére ezért a törvény 

automatikusan visszaállítja a hadkötelezettséget. 

 Közteherviselés 

A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. Ez elsősorban az 

adókötelezettségen keresztül valósul meg, melyet minden állampolgár jövedelmi és vagyoni 

viszonyainak megfelelően teljesít. 

 a gyermekek megfelelő ellátásának kötelezettsége.  

A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom 

részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges. A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést 

megválasszák. A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami 

feladatokat külön rendelkezések tartalmazzák. 

A kötelezettségek részleteit törvények tartalmazzák. Lényeges, hogy ezeket a 

kötelezettségeket csak törvény állapíthatja meg, más jogszabályban nem szabályozhatók. 

XIII fejezet A választások alapelvei 

VÁLASZTÓJOG 

A választójog alkotmányos alapkérdés, politikai alapjog, a hatalomban (vagy közügyek 

vitelében) való részvétel jogát jelenti. A választójog és a képviselet tartalma politikailag a 

legérzékenyebb közjogi kérdés. A választójog - mint minden állampolgárt megillető politikai 

alapjog - gyakorlása egyben a képviseleti testület létrehozásának eszköze is. Ezeknek a 
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normáknak szervesen kell kapcsolódni az adott társadalmi viszonyokhoz, és garanciát kell 

nyújtani a politikai erők reális képviseletének megteremtésére. 

A választási rendszer az a mechanizmus, amikor a leadott szavazatok mandátumokká 

alakulnak. A választási rendszer nem semleges technika. Ugyanazon szavazatarány mellett, 

más-más mandátumszámítási technikák más-más választási végeredményt tudnak 

produkálni. 

A választási rendszerek típusai: 

A választási rendszerek három fő típusba sorolhatók: 

a) többségi rendszerek 

b) arányos választási rendszer 

c) vegyes választási rendszer 

a) Többségi rendszerek 

Az egyéni jelöltek rivalizálására épülő többségi választási rendszerek jöttek létre történetileg 

először. 

A XIX. század második felében Nyugat-, és Közép-Európában két változata alakult ki: 

> francia rendszer (abszolut többségi formula) 

A kontinentális Európa legtöbb országában a francia rendszer terjedt el. Itt a képviselőket két 

fordulóban, abszolút többséggel választották meg egymandátumos választókerületben. Az 

abszolút többségi rendszerben csak az a jelölt juthat mandátumhoz az első fordulóban, aki a 

szavazatok több mint felét megszerezte. Ha nincs ilyen jelölt – több induló esetén ez a 

jellemző – akkor második fordulót kell tartani, és ilyenkor már a relatív többség is elegendő 

a győzelemhez. A második fordulóba azok a jelöltek kerülhetnek, akik a szavazatok törvény 

által meghatározott százalékát megszerezték. Az újabb forduló lehetőséget ad politikai 

szövetségek kötésére, egymás javára történő visszalépésekre, a politikai erők kétpólusú 

koncentrálására. 

> Az angolszász választási rendszer (relatív többségi formula) 

Az angolul beszélő országok nagy részében a képviselőket egy fordulóban választják meg. 

Az a jelölt lesz képviselő, aki a választókerületben a szavazatok közül a legtöbbet kapja, 

függetlenül attól, hogy eléri-e az abszolút többséget („a győztes mindent visz”). Ilyen 

rendszerben választanak képviselőket pl. a Brit Parlament Alsóházába. Hasonlóan relatív 

többségi formula az ún. „blokkszavazatos rendszer”, amikor a választók annyi jelöltre 

adhatnak le szavazatot, ahány betöltendő hely van és a szavazatok összeszámlálása után a 

jelöltek közötti abszolút sorrend dönt a mandátumok elosztásánál. Ezzel a módszerrel osztják 

el a mandátumokat a magyarországi 10.000 lakos alatti települések önkormányzati 

testületeinek választásain. 

b) Arányos választási rendszerek 

Ennek legelterjedtebb formája Európában a listás választás. Eredeti formájában 

hangsúlyozottan érvényesült, hogy nem a jelöltek, hanem a pártok kiválasztására szolgál. 
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Az arányos rendszerek legarányosabb képviseletet biztosító megoldása, amikor a választók 

pártlistákra szavaznak. 

A listák lehetnek zártak vagy nyíltak is, ez utóbbi esetben még a választás során is van 

lehetőség neveket felvenni a listára. Az úgynevezett zárt listás rendszerben a pártok 

választják ki a jelölteket, a listán meghatározzák a jelöltek sorrendjét, amely egyben a 

mandátumszerzés esélyét is jelenti. Ez biztosítja a pártok vezetőjének biztos bejutását a 

parlamentbe. Az arányos választási rendszer sajátossága, hogy elvben nem zárja ki a kis 

pártok szaporodását. A legtöbb országban azonban alkalmazzák azt a szabályt, mely a 

pártoktól megköveteli a szavazatok egy meghatározott százalékát, ún. parlamenti küszöböt 

(leggyakrabban 3–5%) ahhoz, hogy a képviselői helyek elosztásában részt vegyenek. 

A küszöböt el nem érő pártok nem juthatnak listás mandátumhoz. Magyarországon például 

ez a küszöb 5%, míg Ausztriában 4%. 

Ez a szisztéma a stabilabb kormányzást célozza. 

c) Vegyes választási rendszer 

Ez akkor jön létre, ha a többségi, illetve az arányos választási rendszert valamilyen 

kombinációban együtt alkalmazzák. A nyugat-európai (német és olasz) kétszavazatos 

rendszerek mellett a rendszerváltozásokat követően a közép-, és kelet-európai államok 

többségében is vegyes választási rendszert vezettek be. Így együtt jelenik meg a személyi 

központú választókerületi képviselet, és a pártközpontú arányos képviselet. 

Választási alapelvek 

Választójog általánossága: azt fejezi ki, hogy minden nagykorú állampolgár, az 

úgynevezett természetes kizáró okokat kivéve szavazati joggal rendelkezik. Az általános, 

egyenlő, és titkos választójog hosszú történelmi folyamat eredménye. A francia forradalom 

idején, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata bár rögzítette, hogy minden polgár jogosult 

a törvényhozás megalakításában részt venni, de az 1791. évi Alkotmány már meghatározott 

adó fizetéséhez kötötte a választójogot. Az általános választójog Franciaországban az 1900- 

as évek elején, Nagy Britanniában 1918-ban valósult meg a férfiak részére. A nők valamivel 

később (Franciaországban és Olaszországban 1948-ban, Svájcban például csak 1971-ben) 

kaptak választójogot. 

A választójog elnyeréséhez előírt feltételeket cenzusnak nevezzük. A cenzus szó eredetileg 

vagyonbecslést, adóbecslést jelent. A történelem során a cenzusok sokféle változata jött létre. 

(vagyonhoz, nemhez, nemzetiséghez, műveltségi szinthez, vagy egy helyben lakáshoz kötött 

választójog.) Több, mint egy évszázadon keresztül a választójog elnyeréséhez meghatározott 

vagyont, vagy adófizetést kellett igazolni. A cenzusok köre az általános választójog 

követelésével kapcsolatban fokozatosan szűkült. 

Választójog egyenlősége: azt a követelményt fejezi ki, hogy minden választásra jogosultnak 

azonos értékű szavazati joggal kell rendelkeznie. A választójog egyenlőségének megsértését 

jelenti a plurális választójog, amikor egyeseknek valamilyen okból (pl. tulajdonosi pozíció, 

egyetemi végzettség) két, vagy több szavazata van, míg másoknak csak egy. Említést 

érdemel a virilizmus, mely olyan választási szisztéma, amely biztosítja, hogy a 

képviselőtestület tagjainak jelentős része, a virilisták, a legvagyonosabbak közül kerüljenek 

ki 
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A szavazás közvetlensége: az elv azt jelenti, hogy a választópolgárok közvetlenül a 

jelöltekre szavaznak a választások során. A közvetlen szavazás mellett a demokratikus 

országokban is találhatunk példát a közvetett választásra. Ennek legismertebb formája az 

elektorok útján történő választás. A választópolgár ilyenkor a választási megbízottakra, 

elektorokra szavaz, és az elektor lesz jogosult a tényleges választásra. Ez jellemzően 

államfők, vagy második kamarák választásánál fordul elő (pl.: USA). 

A szavazás titkossága: fontos alapelv, hogy a választópolgárok titkosan adhatják le 

szavazataikat. Ennek gyakorlati megvalósítását törvényesen garantálják. Pl.: szavazófülke, 

zárt urna. A magyar választási rendszerben érvényesülő ajánlási rendszer (ajánlócédulák) az 

Alkotmánybíróság döntése szerint nem sérti a szavazás titkosságának elvét. 

A választójog forrásai 

> A hatályos magyar választójogi szabályozás az Alkotmányon alapul. 

Az Alkotmány az alapvető jogok között szabályozza az aktív és passzív választójogot 

és a választójogból kizártak körét. Külön fejezet szabályozza a választások alapelveit; 

> A közjogi választásfajtákat egységes választási eljárási törvény (1997. évi C. tv., 

átfogóan módosította a 2005. évi LXXXI. törvény) szerint bonyolítják le; 

> az országgyűlési képviselők választásáról az 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezik; 

> a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról az 1990. évi LXIV. 

törvény rendelkezik; 

> az Európai Parlament tagjainak választásáról a 2003. évi CXIII. törvény rendelkezik. 

az országgyűlési képviselők választása (1989. évi XXXIV. törvény) 

Magyarországon négyévente kell országgyűlési választásokat tartani; a szavazás időpontját 

legkésőbb 72 nappal a választások első fordulója előtt a köztársasági elnök tűzi ki. 

A német modellen alapuló vegyes magyar választási rendszer kétfordulós, kétszavazatos, 

töredékszavazat-visszaszámláló rendszer, amely a legkisebb szavazatveszteség érdekében 

kombinálja a többségi (egyéni) és az arányos (pártlistás) rendszert. 

A magyar választójogi törvény nem egyszerű, hiszen kialakítása egy átmeneti és formálódó 

társadalmi-politikai viszonyainkhoz igazodott. 

A magyar választójogi törvény (az országgyűlési képviselők választásáról): 

> arányosságra törekvő, 

> vegyes választási rendszer, 

 a választójog általános és egyenlő, 
 a szavazás közvetlen és titkos. 

Az országgyűlési képviselők száma összesen háromszáznyolcvanhat. 

176 képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, 

152 képviselői helyet a területi (megyei) listákon szerezhetnek meg a pártok. 

58 képviselői mandátum sorsa az aránytalanságokat kiegyenlítő országos listákon dől el. 
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Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. Megközelítőleg 60 000 

lakosonként kell egy választókerületet kialakítani. A választókerületeket a főváros és a 

megye területén belül kell kialakítani, nem vághatják át a megye határokat. A fővárosban az 

egyéni választókerület két vagy több kerületi önkormányzat területére is kiterjedhet. 

A választók közvetlenül az egyéni jelöltekre és a pártok területi (19 megyei és 1 fővárosi) 

listáira szavaznak, lakóhely szerint. Az országos listákra közvetlenül nem lehet szavazni: 

ezeken az úgynevezett töredékszavazatok alapján oszlanak el a mandátumok. A választás 

hivatalos végeredményét nyolc nappal a szavazás lezárulása után közli az Országos 

Választási Bizottság, a nem hivatalos eredmény azonban már a választások napjának 

éjszakáján ismertté válik. 

Aktív választójog: 

A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul, vagyis nem kötelező. 

Garanciális eleme a törvénynek, hogy minden nagykorú magyar állampolgárnak választójoga 

van, kizárólag a törvény alapján, bírósági ítélet alapozhatja meg a választójogból való 

kizárást. 

A szavazásban akadályozott az, akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhelye 

Magyarországon. 

Nincs választójoga annak:  

a) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, 

b) aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, 

c) aki szabadságvesztés büntetését tölti, 

d) aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. 

Passzív választójog (választható ság): 

Minden választójogosult választható, akinek állandó lakóhelye Magyarországon van. 

Jelölés 

Az egyéni választókerületben a választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek 

jelölhetnek, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény 

rendelkezéseinek. Két vagy több párt közösen is ajánlhat és jelölhet. 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárnak az 

aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. A választópolgár érvényesen csak egy egyéni 

választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben a 

lakóhelye van. Az ajánlószelvények gyűjtését a szavazás előtti 23. napig kell befejezni, és a 

19. napon kell bejelenteni a jelölteket. 

A területi választókerületben - területi listán - pártok jelölhetnek. Az a párt állíthat területi 

listát, amely a területi választókerületben az egyéni választókerületek egynegyedében, de 

legalább két egyéni választókerületben jelöltet állított. 

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább hét területi választókerületben állított 

listát. 

Magyarország területén a választás napját megelőző nap 0.00 órától a szavazás napján 

urnazárásig kampányc send lép életbe. Közvélemény-kutatási eredményeket két nappal a 
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magyarországi szavazás megkezdése előtt lehet utoljára nyilvánosságra hozni (a korábbi 8 

napos határidőt előíró jogszabályt az Alkotmánybíróság 2007 márciusában hatályon kívül 

helyezte). Külföldön nyolc nappal, illetve egy héttel a hazai szavazás napja előtt adhatják le 

voksaikat a névjegyzékbe vett szavazók. 

Az első fordulóban minden választónak két szavazata van: egy-egy voksot lehet leadni az 

egyéni jelöltek, illetve a területi pártlisták valamelyikére. Az első szavazási forduló akkor 

érvényes, ha a választók több mint fele leadta szavazatát, és akkor eredményes, ha 

valamelyik egyéni jelölt megszerzi a szavazatok több, mint ötven százalékát. 

Az egyéni választókerületben az első választási fordulóban tehát az a jelölt lesz 

országgyűlési képviselő, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több, mint a felét, feltéve, 

hogy a szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott. 

Ha az első választási fordulóban nem szavazott a választókerület választópolgárainak több 

mint a fele, (érvénytelen választási forduló) második választási fordulóra kerül sor. 

Második szavazási fordulót, az elsőt követő 14. napon kell tartani azokban a kerületekben, 

ahol nem dőlt el az egyéni mandátumok sorsa. Ha az első forduló érvényes volt, de 

eredménytelen, a három legtöbb szavazatot kapott jelölt, illetve mindazok, akik 1 5%-nyi 

szavazatot szereztek, indulhatnak a második fordulóban; ekkor az érvényességhez huszonöt 

százalékot meghaladó részvétel, az eredményességhez pedig, relatív többség is elegendő. 

A második fordulóban a pártok a szavazás napján reggel hat óráig írásban jelezhetik, ha 

jelöltjüket más javára visszaléptetik. 

Az egyéni választókerületben, ha a választás második fordulója is érvénytelen, illetőleg, ha 

egyéni választókerületi képviselői megbízatás megszűnt, időközi választást kell tartani. 
Nem lehet időközi választást tartani az általános választások évében. 

A pártok a területi listákra leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot. A területi 

listákon a mandátumok elosztása a Hagenbach-Bischoff matamatikai formula segítségével 

történik. 

Az országos listán szerezhető mandátumokat a töredékszavazatok alapján osztják el. A 

töredékszavazatoknak a leadott, de mandátumot nem eredményező szavazatok számítanak. A 

töredékszavazatok mandátumra váltása az országos listákon a d’Hondt-mátrix segítségével 

történik. 

Az országos választások, országos népszavazás előkészítéséről, szervezéséről és 

lebonyolításáról gondoskodni az állam feladata. Ennek az állami feladatnak az országos 

szervezését, irányítását a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal végzi. A Hivatal e 

feladat végrehajtása során elsősorban arra törekszik, hogy a polgárok probléma mentes, 

természetes, egyszerű ügyintézés keretében találkozzanak az állam szolgáltatásaival: 

értesítés a szavazás helyéről, módjairól; tájékoztatás a lakóhelytől távol történő szavazás 

szabályairól; jelöltajánlás szabályának ismertetése; szavazás kellékeinek megléte; szavazáson 

történő megjelenés regisztrálása; gyors tájékoztatás a választás eredményéről rádióban, 

televízióban, Interneten; végleges, hiteles eredmény közzététele a Magyar Közlönyben. 

A választásokat lebonyolító és felügyelő szervek a választási bizottságok és ezek végrehajtó 

apparátusai, a választási irodák. 

Ötféle választási bizottság van: 

a) a szavazatszámláló bizottság (azokon a településeken, ahol csak egy szavazókör van, 

nem választanak ilyet), 

b) a helyi választási bizottság, 
c) az egyéni választókerületi -,  
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d) a területi- és 

e) az Országos Választási Bizottság (OVB). 

A választási bizottságok független, csak a törvénynek alárendelt szervek. Feladatuk az 

eredmények megállapítása, a választások törvényességének biztosítása, a pártatlanság 

érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási 

eredmény megállapítását követően a választási bizottságok adják át a megbízatást a 

képviselőknek. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 

A választójogosultság szabályai már az Alkotmány 2002. évi módosítása során is változtak, 

2010. évben pedig az országgyűlésben 2/3-os képviseti többség alapján a kormánypárt az őszi 

önkormányzati választásokat már új választójogi törvény alapján bonyolítatta le. 

> A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben 

- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma a lakosság számától 

függően 2-8 fő. 

> A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes 

választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak 

mandátumhoz, tehát a képviselők egy részét egyéni választókerületekben választják, 

másik része kompenzációs listáról jut mandátumhoz. 

> Budapest főváros közgyűlésének és a megyei közgyűlésnek tagjait megyei listán 

választják meg. A fővárosi közgyűlés tagjainak számát a főváros lakosságszáma 

alapján kell meghatározni oly módon, hogy minden 50 000 lakos után egy képviselő 

választható (2010-ben ez 33 fő volt). 

> A polgármestert, a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül 

választják. 

> Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes 

szavazatot kapta, tehát a választás 2010. évben már egyfordulós volt 

> Helyi kisebbségi önkormányzati választások szabályai is megváltoztak. Egy-egy 

adott településen csak úgy alakulhatott meg kisebbségi önkormányzat, ha legalább 30 

személy feliratkozott a kisebbségi névjegyzékbe. Önkormányzatot az a kisebbség 

alakíthat, amelynek jelöltjeire a tízezernél nagyobb lélekszámú településeken 

legalább száz, az ennél kisebb lélekszámúakon legalább ötven választó adott le 

érvényes szavazatot. Az 1300 főnél kevesebb lakosú települések kisebbségi 

önkormányzatai legfelj ebb három, az ennél nagyobbaké legfelj ebb öt képviselőből 

állhatnak. 2010. januárban csaknem ezerhatszáz településén, tizenhárom 

magyarországi kisebbség elektorai 745 képviselőt választottak a megyei és az 

országos önkormányzatokba. A legnagyobb kisebbségi önkormányzat a cigány 53 

taggal, a legkisebb a szlovén 15 taggal. A többi kisebbségnél 21 és 37 között változik 

a létszám. 
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az Európai Parlament tagjainak választása 

A szavazás joga - amennyiben azt kéri -, valamint a jelöltként indulás joga megilleti azt a 

nagykorú, más európai uniós tagállam állampolgárát is, aki Magyarországon lakóhellyel 

rendelkezik. Az Alkotmány 2002 decemberében történt módosításának megfelelően az 

európai parlamenti választás során a választópolgárok külföldön is leadhatják szavazatukat, 

amely a hagyományos módon, a külképviseleteken felállított szavazatszámláló bizottságok 

és külképviseleti választási irodák közreműködésével történik. 

A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. 

A választáson a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot. 

A törvény elvi éllel deklarálja, hogy a választójog gyakorlása a választópolgár szabad 

elhatározásán alapul, nem jelent jogi kötelezettséget a szavazásra. 

A választópolgár csak egy uniós tagállamban élhet aktív, illetőleg passzív választójogával: 

ennek megfelelően, ha egy magyar választópolgár egy másik uniós tagállamban kérte, hogy 

ott szavazhasson, és kérelme alapján felvették a névjegyzékbe, Magyarországon nem 

szavazhat; ugyanakkor egy másik uniós tagállam Magyarországon lakóhellyel rendelkező 

választópolgára kérheti, hogy magyarországi lakóhelyén szavazhasson. 

Listát kizárólag pártok állíthatnak. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a pártok közös 

listákat állítsanak. 

XIV fejezet A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei 

A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest. 

A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye, Erkel Ferenc 

zenéjével. 

A Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő szélességű piros, fehér és zöld színű 

vízszintes sávból áll. 

A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel 

hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő 

középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik. 
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Önellenőrző kérdések 

1) Melyek egy alkotmány fő szabályozási területei? 

2) Mi a történeti alkotmány? 

3) Néhány történeti példával mutasson rá az oktrojált alkotmány jellegzetességére! 

4) Melyek az angol történeti alkotmány sarkalatos szabályai? 

5) Milyen elvek fogalmazódtak meg a második világháború utáni modern 

alkotmányokban? 

6) Melyek az alkotmányfejlődés mai jellemzői? 

7) Mi a Magyar Köztársaság Alkotmányának szerepe? 

8) Milyen a Magyar Köztársaság Alkotmányának szerkezete? 

9) Mit értünk a közösségi jog elsőbbsége (szupremáciája, primátusa) kifejezésen? 

10) Hogyan határozza meg az Alkotmány a pártok szerepét? 

11) Melyek az országgyűlés Alkotmányban rögzített főbb jogkörei? 

12) Mely területek főbb szabályait kell az országgyűlésnek törvényben megállapítani? 

13) Mi jelent a képviselői felelőtlenség? 

14) Mi jelent a képviselői sérthetetlenség? 

15) Hogyan csoportosíthatjuk az államfői (köztársasági elnöki) jogosítványokat? 

16) Mit jelent a köztársasági elnök általános, „politikai” is vétója? 

17) Mit jelent a köztársasági elnök alkotmányossági vétó joga? 

18) Milyen szerepet tölt be az Alkotmánybíróság? 

19) Mi jellemzi az országgyűlési biztos eljárását? 

20) Milyen feladatot tölt be az Állami Számvevőszék? 

21) Mi a Magyar Nemzeti Bank feladata? 

22) Mi a Kormány szerepe és kik a tagjai (nem név szerint!)? 

23) Milyen önkormányzatokat különböztetünk meg? 

24) Milyen ügycsoportok különböztethetők meg a bíróságok munkájában? 

25) Milyen szinteket különböztetünk meg a bírósági szervezeti rendszerben? 

26) Milyen jogegységi tanácsok működnek a Legfelsőbb Bíróságon? 

27) Mi az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szerepe? 

28) Mi jellemzi az ügyészi szervezet felépítését, és milyen feladatokat tölt be? 

29) Milyen módon választják az országgyűlési képviselőket? 

30) Milyen közös jellegzetessége van a személyiségi és kollektív szabadságjogoknak? 

31) Mely alkotmányos jogokat sorolhatjuk a személyiségi és kollektív szabadságjogok 

közé? 

32) Melyek az állam tevékenységében részvételt biztosító alkotmányos jogok? 

33) Milyen fő típusokba sorolhatók a választási rendszerek? 

34) Mit jelent a többségi választási rendszert? 

35) Mit jelent az arányos választási rendszert? 

36) Milyen választási bizottságokat ismer? 

37) Mit értünk a választójog egyenlősége alatt? 

38) Mit értünk a szavazás közvetlensége alatt? 

39) Hogyan történik az országgyűlési képviselők választásánál a képviselők jelölése? 
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IV. Rész: Az állampolgárság 

Az állampolgárság általános értelemben az államfogalom részelemeként jelenik meg, ezért 

szabályai az alkotmányjog körébe sorolhatók. 

A mai értelemben vett állampolgárság a modern polgári állam fejlődésének eredménye. 

Az állampolgárság, mint jogintézmény a természetes személyeknek egy bizonyos államhoz 

fűződő, elsősorban jogi kapcsolatát testesíti meg, de nem mentes érzelmi mozzanatoktól sem. 

Az állampolgársági státus ugyanakkor az Alkotmány és más jogszabályok által garantált 

jogok és kötelezettségek teljességét jelenti az érintett számára. 

Az állampolgársági törvény egy adott állam 

> állampolgárainak körét, 

> az állampolgárság keletkezését, illetőleg 

> megszűnését szabályozza. 

Bár az állampolgársági jog megalkotása az állami szuverenitás egyik markáns kifejeződése, 

az államok belső jogalkotásuk mellett a nemzetközi szerződések rendelkezéseit (ajánlásait) is 

figyelembe veszik. 

Szabályozási elvek: 

a) leszármazás elve 

> Ius sanguinis (vér szerinti leszármazás) elve 

Az állampolgárság keletkezése Európában hagyományosan a leszármazás, a „ius 

sanguinis” elve alapján történik. Ez a természetes személy oldaláról biztosítja az 

állampolgárság átöröklésének lehetőségét, vagyis azt a jogot, hogy a gyermek a születés 

tényével automatikusan, ex lege felmenője állampolgárságát szerezze meg. A ius 

sanguinis elve alapján a megszületett gyermek a belső jog szerint születési helyétől 

függetlenül alanyi jogon lesz állampolgár. 

> Ius soli (terület szerinti leszármazás) elve  

A leszármazás elvével szemben főként az angolszász területeken illetve a tengeren túlon 

(USA, Kanada, Ausztrália) kialakult az állampolgárság megszerzésének egy másik, az állam 

területén történő születés tényéhez kötött rendszere. A „ius soli” elve szerint a megszületett 

gyermek felmenői állampolgárságától függetlenül a születés helye szerinti állam 

állampolgárságát szerzi meg. E, már visszaszorulóban levő szabályozás mögött az ún. 

befogadó államok bevándorlási politikája állt. 

A magyar állampolgársági jog a leszármazás során főszabályként a ius sanguinis, kisegítő 

szabályként a ius soli elvét követi. 

b) Egyenjogúság elve  

Megtiltja, hogy az állampolgárok között a keletkezés, illetve a megszerzés jogcíme 

alapján különbséget lehessen tenni. A leszármazás elvéből következően minden gyermek 

alanyi joga szülei állampolgárságának megszerzése. 

Európában hagyományosan az általános szabály az volt, hogy a házasságban született 
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gyermek a ius sangunis elve alapján apja állampolgárságát szerzi meg (ius sangunis a 

patre). 

A gyermek anyja jogán akkor szerzett állampolgárságot (ius sangunis a matre), ha 

házasságon kívül született. 

A hatályos magyar állampolgársági törvényben a vér szerinti leszármazás elve korlátok 

nélkül érvényesül (vagyis nincs különbség a ius sangunis a patre és a ius sangunis a matre 

elve alapján). 

„Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke”. 

Az egyenjogúság elve nem zárja ki, hogy az állampolgársági jogban pozitív 

diszkriminációt is alkalmazzon egy állam a honosításnál. 

Ilyen kedvezményre okot adó körülmény lehet pl.: 

– külföldi állampolgárral kötött házasság ténye, 

– a gyermek állampolgársága a szülő számára, 

– a felmenő magyar állampolgársága a magát magyar nemzetiségűnek valló 

számára, 

– az örökbefogadó állampolgársága a gyermek számára, 

– a területen születés gyermek számára, 

– a hontalanság, a menekültként elismerés az érintett személy számára 

c) család egysége 

Az elv célja a családtagok azonos állampolgárságának biztosítása. Ez az elv ütközhet a 

nemek közti egyenjogúság elvével, ha a gyermek szülei eltérő állampolgárságúak. Az egyre 

jobban domináló emberi jogi követelmények hatására a család egységének elve a modern 

jogban a honosítási kedvezmények körében érvényesül. 

d) diszkrecionalitás elve 

Az állampolgár államának hatalma alatt áll. Ez jogszabályokon keresztül érvényesül. A 

magyar szabályozásban a legmagasabb közjogi méltóság, a köztársasági elnök a honosítás 

iránti kérelem elbírálásakor szabadon mérlegelheti, hogy a kérelmező honosítása 

eredményezhet-e a Magyar Köztársaságnak érdeksérelmet, vagy ellenkezőleg, a 

kérelmező honosítása kívánatos. A honosítási kérelmet elutasító határozatot nem kell 

indokolni, ellene mindenfajta jogorvoslati lehetőség kizárt. 

e) hontalanság kiküszöbölése  

Hontalan az a személy, akit egyetlen állam sem tekint polgárának. A hontalan csupán a 

legáltalánosabb értelemben vett emberi jogok illetik meg. A hontalanság nem kívánatos 

jelenség az egyén, és az állam szempontjából egyaránt. A magyar állampolgárok 

hontalanná válását a törvény azzal előzi meg, hogy az állampolgárságról való lemondás 

feltételeként a külföldi állampolgárság megszerzésének igazolását írja elő. 

f) visszamenő hatály tilalma 

Az állampolgársági jogban nincs visszamenőleges hatály, minden újabb törvény a már 

fennálló állampolgársággal tényként szembesül, a már létező jogi helyzetet el kell 

ismernie. 

A státuszjogok 
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Az állampolgárság létrejöttével a természetes személy államában az emberi jogok alkotta 

helyzethez képest közjogi státuszt is nyer. 

A magyar állampolgár státuszjogai: 

> jog a magyar állampolgársághoz 

> jog a nemzeti és etnikai kisebbségi státuszhoz 

> jog az állampolgársági regisztrációhoz 

> jog a területen való tartózkodáshoz (kiutasítás tilalmát jelenti) 

> jog az államterület elhagyásához és hazatéréshez 

> jog a védelemhez törvényes külföldi tartózkodás esetén 

> jog a közügyek gyakorlásához 

> jog a szociális státusz fenntartásához 

 az állampolgár közjogi kötelezettségei (honvédelmi kötelezettség, közteherviselés) 

A magyar állampolgárság  

 

A magyar állampolgárságról az 1993. évi LV. törvény rendelkezik. 

Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, 

aki e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar 

állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg. Azt a magyar állampolgárt, 

aki egyidejűleg más államnak is állampolgára - ha törvény másként nem rendelkezik -, a 

magyar jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni. 

A magyar állampolgárság keletkezése 

> a magyar állampolgár gyermeke (születésénél fogva); 

> a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született 

gyermekét (ellenkező bizonyításig); 

> az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket (ellenkező 

bizonyításig); 

> akit kérelmére honosítottak; 

> akit kérelmére visszahonosítottak. 

Honosítás 

Alapeset: kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha öt feltételnek megfelel: 

1) a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon 

lakott; 

2) a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar 

bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban; 

3) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított; 

4) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és 
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5) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát 

tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül. 

Kedvezményes honosítást kérhető (ötévi folyamatos Magyarországi lakóhely esetén) 

1) az ország területén született; 

2) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet; 

3) hontalan. 

Kiemelten kedvezményes honosítás kérhető (háromévi folyamatos Magyarországi lakóhely 

esetén) 

1) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy 

házassága a házastárs halálával szűnt meg; 

2) kiskorú gyermeke magyar állampolgár; 

3) magyar állampolgár fogadta örökbe, vagy 

4) magyar hatóság menekültként elismerte 

 

A nem magyar állampolgárok honosításának általános feltétele, hogy a kérelmezőnek 

alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát kell tennie. 

Praktikussági és érzelmi okokból: 

Nem köteles vizsgát tenni: 

a) a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy; 

b) aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben 

végzettséget szerzett; 

c) aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte; 

d) aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt 

képtelen a vizsga letételére. 

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi 

meg. Az eskütétel, illetve fogadalomtétel tényét és napját a honosítási okiraton fel kell 

tüntetni. 

Felmentés alapján történő honosítás  

A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára a feltételek alól felmentést adhat, ha a 

kérelmező honosításához a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fűződik. 

Kettős vagy többes állampolgárság 

Minden szuverén állam önmaga határozza meg saját államában az állampolgárság 

keletkezésének és megszűnésének feltételeit. A kettős állampolgárság létrejöttét az államok 

belső joga általában nem zárja ki. (Jellemző kivétel, pl. Németország és Ukrajna) Az államok 

alapvetően azonban a kettős állampolgárságot olyan jelenségnek tekintik, amelyből kezelést 

igénylő konfliktusok származhatnak mind az egyén, mind az állam számára. Az államnak 

például diplomáciai védelemben kellene részesítenie polgárát olyan állammal szemben, 

amelynek a védeni kívánt személy szintén polgára, vagy a kettős állampolgárságú személy 

ugyanazon állampolgári kötelezettségeket (pl. katonai szolgálat) mindkét államban köteles 

lenne teljesíteni?! 

A Maastrichti szerződés által létrehozott EU állampolgárságra is tekintettel az Európa 



 

 81 

Tanács nem foglal állást (semleges) abban a kérdésben, hogy a kettős állampolgárság 

kívánatos-e, vagy sem. 

A határon túli magyaroknak adható kettős állampolgárság 

Az Európai Állampolgársági Egyezmény is rendelkezik a kedvezményes állampolgárság-

szerzési esetekről. Az új magyar szabályozás pozitív tartalmú megkülönböztetést fed le az 

állampolgársági jogban. 

Az állampolgárság jellege már önmagában is megköveteli az államoktól, hogy 

megállapítsanak bizonyos kritériumokat saját állampolgáraik meghatározásához. Ezek a 

kritériumok adott esetben kedvezőbb elbánást eredményezhetnek az állampolgárság 

vonatkozásában. 

A határon túli magyaroknak adható kettős állampolgárságról, - különösen az ehhez 

hozzákapcsolható választójog miatt, Magyarországon több éve – politikai viták folytak. 

2010. augusztus 20-án hatálybalépett a kettős állampolgárságról szóló törvény, mely 

értelmében 2011. január 1-jétől kedvezményes, egyszerűsített eljárás keretében, három 

hónapon belül állampolgársághoz juthatnak a határon túli magyarok. 

A törvény szövege szerint „kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, 

akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyar származását, és 

magyar nyelvtudását igazolja”. További feltétel a büntetlen előélet, illetve a honosítás nem 

sértheti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. A honosítás egyéni kérelemre 

indul, nem automatikus. 

A határon túli magyaroknak nem kell bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezniük és 

az alkotmányos alapismeretek vizsgát sem kell letenniük. 

Az állampolgársági kérvényeket a magyarországi települések anyakönyvvezetőihez vagy a 

magyar konzuli tisztviselőkhöz lehet eljuttatni. Az illetékes miniszter a kérelem beérkezését 

követő három hónapon belül előterjeszti azt a köztársasági elnöknek. Ebben a jogszabályban 

nem szerepel a választójog kérdése, azt külön jogszabályban kívánják rendezni.. 

A jelenlegi szabályok szerint az országgyűlési képviselői választáshoz állandó 

magyarországi lakcím szükséges, de az új alaptörvényből kimaradt ez a kitétel, ami 

megnyithatja az utat a választójog kiterjesztése felé, 

A választójog kiterjesztése technikai és politikai kérdéseket is felvet. 

Technikai kérdés a szavazás lebonyolítása: hol szavaznának a határon túliak, melyik 

körzethez számítana a szavazatuk, illetve ugyanannyit érne-e a voksuk, mint az 

anyaországiaké? 

A politikai kérdés pedig az, hogyan borítaná fel az erőviszonyokat akár több százezer új 

szavazó megjelenése? 

EU állampolgárság 

Elméleti oldalról az EU „másodlagos állampolgárság”, mivel nemzeti állampolgárság nélkül 

nem áll meg inkább „EU polgárságnak” nevezhető, tehát a nemzeti állampolgárságon felüli 

többlet jog. 

EU polgár státuszjogai: 

a) A személyek szabad mozgása, a lakóhely szabad megválasztása; 

b) Az EU működéséhez kapcsolódó jogok; 

Aktív és passzív választójog az EU Parlament megválasztásában 

Petíció és panasz benyújtásának joga az EU Parlamenthez, az EU ombudsmanhoz és az EU 

közig szervekhez 
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Saját nyelv használatának joga a petíció és panasz benyújtásánál 

c) Helyhatósági választások esetén aktív és passzív választójog más EU 

tagállamban; 

d) Diplomáciai és konzuli védelem, elsődlegesen ott, ahol nincs a saját államának 

képviselete. 
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Önellenőrző kérdések 

1. Mit értünk a „ius sanguinis” elvén? 

2. Mit értünk a „ius soli” elvén? 

3. Hogyan keletkezik a magyar állampolgárság? 

4. Melyek a magyar állampolgár státuszjogai? 

5. Melyek az EU polgár státuszjogai? 

6. Kik szerezhetik meg honosítással a magyar állampolgárságot, úgy, hogy alkotmányos 

alapismeretekből nem kell vizsgát tenniük? 

7. Mikor adható kettős állampolgárság a hatátron túli magyaroknak? 
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V. Rész: Társadalmi-, politikai szervezetek 

1) Politikai rendszer 

A politikai rendszer a modern társadalmak szülötte és jellemzője. 

Létrejöttének történelmi feltétele a társadalomirányítási funkció fokozatos önállósulása. 

A politikai tevékenységre szakosodott szervezetek elváltak a gazdaságtól és létrehozták a 

modern társadalmak irányítási rendszerét, a politikai rendszert. 

A politikai rendszer a társadalmi alrendszerek egyike. 

A politikai rendszer feladatai: 
 Háborút viselnek, békére buzdítanak, 

 Élénkítik, vagy visszafogják a nemzetközi kereskedelmet, 

 Megnyitják, vagy lezárják a határokat eszmék és műalkotások előtt, 

 Igazságosan vagy igazságtalanul adóztatják a polgáraikat, 

 Szabályozzák állampolgáraik magatartását (szigorúan vagy kevésbé szigorúan), 

 Oktatás, egészségügy, kutatás stb. területeire erőforrásokat biztosítanak (vagy 

nem), 

 Természeti erőforrásokra figyelnek (vagy nem). 

A politikai rendszer két fő feladata: 

 Az egész társadalomra kötelező döntések meghozatala 

(ha nem érvényesül irányítási válság) 

 a döntések elfogadtatása a társadalom tagjaival szankciók mellett 

( ha nem érvényesül bizalmi vagy legitimációs válságról van szó) 

A politikai rendszerelmélet első jelentős kutatója Parsons amerikai szociológus. 

A politikai rendszer jelentős alkotó elmei az ismert politikai intézmények és hivatalok: 
 Politikai pártok, 

 Érdekcsoportok, 

 Törvényhozás, 

 Végrehajtás szervei, 
 Bürokrácia,  

 Bíróságok.  

A politikai rendszer két alaptípusa 

 A nem demokratikus rendszerek (diktatúrák) 
 Demokráciák 
 

A két alaptípus különbözik egymástól: 

 A politikai rendszerek struktúrájában 
 Az uralom állami szervezetében, 

 A hatalomgyakorlás módjában és terjedelmében, 

 A hatalomgyakorlás eszközeiben. 

2) A társadalmi szervezetek 

Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető alkotmányos szabadságjog, amely alapján 

mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösséget hozzon létre 
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vagy azok tevékenységében részt vegyen. 

Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint ezek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetei – tevékenységük célja és alapítóik szándéka 

szerint – társadalmi szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek. 

Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely 

összhangban áll az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Társadalmi szervezet 

elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. A 

társadalmi szervezet, a társadalmi szervezetek szövetsége, továbbá – ha az alapszabály így 

rendelkezik – a társadalmi szervezetek szervezeti egysége jogi személy. A társadalmi 

szervezetnek az a szervezeti egysége nyilvánítható jogi személlyé, amelynek önálló 

ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal (önálló 

költségvetéssel) rendelkezik. 

A társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, 

amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és 

céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A társadalmi szervezet alapításához az 

szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát 

megállapítsa, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza. 

A társadalmi szervezet alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról és 

székhelyéről, valamint szervezetéről. A társadalmi szervezet megalakulását követően kérni 

kell annak bírósági (de nem cégbírósági) nyilvántartásba vételét. A társadalmi szervezet, a 

köztestület, az alapítvány és a közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételére irányuló 

eljárás illetékmentes. A társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre. A társadalmi 

szervezet szervezeti egysége nem önálló társadalmi szervezet, nyilvántartásba vételét a 

törvény nem teszi lehetővé. 

A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének magyar állampolgár, 

Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező 

nem magyar állampolgár, valamint – a társadalmi szervezet nemzetközi jellege esetén – más 

nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

A tömegmozgalom tevékenységében nem nyilvántartott tagok is részt vehetnek. 

Pártnak és szakszervezetnek csak magánszemélyek lehetnek a tagjai. 

 

A társadalmi szervezet tagja 

a) részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein; 

b) választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe; 

c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 

A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a 

tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 

A társadalmi szervezet szervezeti rendje: 

A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, vagy a tagok által – az 

alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton választott testület. 

A társadalmi szervezet legfelsőbb szervét szükség szerint, de legalább ötévenként kell 

összehívni. A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, 

ha a tagok egyharmada vagy az alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada - az ok 

és a cél megjelölésével – kívánja. 

A társadalmi szervezet legfelsőbb szervének hatáskörébe tartozik: 
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a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 

b) az évi költségvetés meghatározása; 

c) az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása; 

d) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása; 

e) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólag hatáskörébe utal. 

A társadalmi szervezet felügyelete: 

A párt kivételével a társadalmi szervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó 

szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége 

másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. 

A párt törvénysértése esetén az ügyész keresetet indít a párt ellen. 

A társadalmi szervezetet a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi 

Bíróság veszi nyilvántartásba. A bíróság a nyilvántartásba vételről nemperes eljárásban, 

soron kívül határoz. A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát az ügyészségnek is 

kézbesíti. 

Ha a társadalmi szervezet olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételéhez köt 

vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező 

állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet 

gyakorol. 

A társadalmi szervezet gazdálkodása: 

A társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén 

túl – a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A társadalmi 

szervezet vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és 

magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. 

A társadalmi szervezet célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A társadalmi szervezet a vállalkozási 

tevékenységéből származó eredményét a számviteli törvény, illetve az éves beszámoló 

készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó kormányrendelet 

szerint állapítja meg. 

A társadalmi szervezet a társasági adótörvény alapján határozza meg a társasági adó alapját, 

az igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági adót. 

A társadalmi szervezet az adóhatósággal szembeni kötelezettségeinek és igénybe vehető 

támogatásainak bevallása, pénzügyi rendezése önadózás formájában, az adózás rendjéről 

szóló jogszabály szerint történik. 

A társadalmi szervezet megszűnése: 

A társadalmi szervezet megszűnik feloszlatással, más társadalmi szervezettel való 

egyesüléssel, illetőleg megszűnésének megállapításával. 

A társadalmi szervezet megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról az 

alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel 

kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. 

Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a 

vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami 

tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját 
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nyilvánosságra kell hozni. 

3) A pártok 

A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, 

valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak. 

Az Országgyűlés ezért az állampolgárok egyesülési szabadságának és politikai jogainak 

érvényesülése, valamint a társadalomban meglévő különböző érdekek és értékek 

demokratikus megjelenítésének és érvényesítésének előmozdítása érdekében alkott a meg a 

pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényt. 

A pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletbe tartása mellett szabadon 

alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. A pártok közhatalmat közvetlenül nem 

gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt sem irányíthat semmiféle állami szervet. A 

pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében törvény határozza meg azokat a 

tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. Párt 

alapítója és tisztségviselője csak magyar állampolgár lehet. A párt magyar állampolgársággal 

nem rendelkező tagjai a párton belül jelöltállítási és szavazati joggal nem rendelkezhetnek. 

A párt megszűnhet: 

a) más párttal való egyesüléssel, 

b) két vagy több pártra való szétválással, 

c) feloszlással, 

d) a bíróság által való feloszlatással vagy 

e) megszűnésének megállapításával. 

A bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt megszűnését, ha az tevékenységével 

felhagy és vagyonáról nem rendelkezik. 

A bíróság az ügyészség indítványára - a párt társadalmi szervezetként való további 

működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a 

párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. 

A párt vagyona és gazdálkodása 

A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, az állami költségvetésből juttatott 

támogatásból, az állam által e törvény alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, jogi 

személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek 

vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából, a pártnak 

meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik. 

A párt részére - a tv.-beli kivételektől eltekintve - költségvetési szerv, továbbá állami 

vállalat, állami részvétellel működő gazdasági társaság, közvetlen költségvetési 

támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítvány vagyoni 

hozzájárulást nem adhat, a párt költségvetési szervtől, továbbá állami vállalattól, állami 

részvétellel működő gazdasági társaságtól, közvetlen költségvetési támogatásban vagy 

költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítványtól vagyoni hozzájárulást nem 

fogadhat el. 

A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem 

fogadhat el. 

Az a párt, amely a szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak 

értékét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül az állami költségvetésnek 

befizetni. 

Ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak 
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értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. 

A párt e törvény rendelkezései szerint állami költségvetési támogatásra jogosult. 

Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő 

arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell 

felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások 

eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott 

szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, 

amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg. 

Ha a párt jogutóddal szűnik meg, vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén 

a vagyon megosztásának arányát és módját a párt határozza meg. 

Az európai politikai pártok 

Az EP-képviselők nem nemzeti alapon, hanem politikai pártállás szerint szerveződnek; 

különböző frakciókat, európai szintű politikai pártokat alakítva végzik munkájukat. 

Ilyen összeurópai politikai csoport, nemzeti határokon túllépő transznacionális mozgalom 

pl.: a liberálisok, a demokraták, a kereszténydemokraták, a szocialisták avagy a zöldek 

pártja. 

Maastricht óta az EK-Szerződés kifejezetten elismeri e csoportosulások szerepét: "Az 

európai szintű politikai pártok - mint fontos integrációs tényezők az Unión belül - 

hozzájárulnak egy európai öntudat kialakulásához és az Unió állampolgárai politikai 

akaratának kifejezéséhez." Ez a rendelkezés azonban pusztán deklaratív jellegű, és semmi 

konkrétumot nem tartalmaz. Ezért a kormányközi konferencián szükségesnek látták, hogy 

ezt a kérdést is szabályozzák. Ennek megfelelően Nizzában kimondták, hogy a Tanács az 

együttdöntési eljárás keretében megalkotja az európai szintű politikai pártokra vonatkozó 

szabályokat, így különösen a finanszírozásukra vonatkozó előírásokat. 

4) Pártrendszerek 

Kétféle pártrendszert különböztethetünk meg 

> Nem versengő (nem kompetitív) pártrendszer 

 egypártrendszer (pártállam, vagy állampárt elnevezéssel is illetik), 

 hegemon pártrendszer (pl ilyen az Indiai Kongresszus párt), 

 predomináns pártrendszer 

jellemzője, hogy egy párt olyan sokáig van vezető helyzetben, hogy a többi párt 

lassan „elhal” és a szisztéma az egypártrendszerhez közelít. 

> Versengő pártrendszer (kettő vagy több párt versenyez a választásokon a hatalomért) 

 Kétpártrendszer a kormánypárt és az ellenzék időszakonként váltja egymást (pl. USA 

republikánus és demokrata párt), 

 Többpártrendszer 

Korlátozott pluralizmusnak nevezzük, 3-6 párt vetélkedését a hatalomért (jellemzően 

egy „jobboldali” pl. kereszténydemokrata-, egy „baloldali” pl. szocialista vagy 
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szociáldemokrata-, és egy liberális párt (mely gyakran a mérleg nyelve szerepét tölti 

be, és koalíciós partnerként támogatja, és „a közép felé nyomja” a jobb- vagy 

baloldali „nagy” tömegpárt valamelyikét). 

A három jellemző párt mellett parlamenti tényező lehet még a szélsőjobb (nemzeti 

radikális-nacionalista jellegű párt), a szélsőbal (kommunista vagy munkáspárt), és az 

előző kategóriákba nehezen besorolható környezetvédő vagy zöld párt és gyakran egy 

nemzetiségi alapon szervezett kis párt. 

A korlátozott pluralizmusnál a pártok parlamentbe bejutását a jobb működőképesség 

biztosítása érdekében általában választási küszöbhöz kötik (ált. 5 %), 



 

 90 

Önellenőrző kérdések 

1) Mi a társadalmi szervezet? 

2) Ki és hogyan gyakorolja a társadalmi szervezet felett a törvényességi felügyeletet? 

3) Mi a párt? 

4) Milyen pártrendszereket ismerünk? 
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VI. Rész: A jog statikája 

A jog statikája azt mutatja be, ahogy a jog intézményrendszere a legelemibb építőkövekből, a 
jogi normákból felépül, s a legkülönfélébb szinteken megszerveződik. 

1) A jogszabály felépítése, értelmezése 

A jogszabály a jogrendszer legkisebb egysége. A konkrét jogszabályok gyakori változása 

mellett az egyes jogszabályok szerkezeti felépítése azonosnak mondható. A jogszabályok 

szövegének esetenkénti értelmezése szükségessé teszi a jogszabály három szerkezeti 

elemének fogalmi ismeretét. 

A jogszabály három szerkezeti eleme: 

 a tényállás (hipotézis) azokat a körülményeket, feltételeket határozza meg, amelyek 

bekövetkezése esetében kell/vagy tilos a jogalkotó által meghatározott magatartást 

tanúsítani. A tényeknek olyan összességét, amelyhez valamely joghatás fűződik, 

tényállásnak nevezzük. A jogi norma tényállása a hipotézis. 

A hipotézis lehet zárt és nyitott.  

A zárt tényállás azt jelenti, hogy a jogalkotó tételesen, pontosan, kimerítően, jogi 

terminológiával: taxatíve felsorolja azokat a tényálláselemeket, amelyeknek fennállása 

esetén szükséges a normában írott magatartást tanúsítani. Ez a szabályozási mód 

elsősorban a büntetőjogra és a közjogra jellemző. 

A nyitott tényállásoknál a jogalkotó nem írja körül pontosan a jogszabály alkalmazási 

területeit. Példálózó felsorolással jelzi a jogalkalmazók számára azt a szándékot, hogy 

milyen körben kell alkalmazni a normát. A nyitott tényállás a vagyoni viszonyokat 

szabályozó polgári jogban jellemző. (A nyitott tényállású hipotézisben általában erre 

utaló kifejezés van: pl. „legalább”, „legfeljebb”, különösen”). 

 a rendelkezés (diszpozíció), amely meghatározza a követendő magatartást a tényállás 

bekövetkezése esetére; 

A diszpozíció jellege alapján megkülönböztethetünk kogens (kötelező) és megengedő 

(hézagpótló vagy mérlegelést engedő) szabályokat. 

A kogens szabály feltétel nélkül kötelez (eltérni nem lehet tőle), attól függetlenül, hogy a 

felek rendelkeztek-e az adott kérdésben, sőt a kogens jogszabály a felek eltérő akarata 

ellenére is érvényesül. 

A kogens szabály lehet tiltó és parancsoló. 

A kogens szabály azokban a viszonyokban is kötelez, amelyekben a jogalanyt megilleti az 

akaratszabadság. Ha a hipotézisben körülírt tényállás bekövetkezik, a jogviszony 

alanyainak a diszpozícióban leírt magatartást kell tanúsítaniuk. A kogens szabályt be kell 

tartani, függetlenül attól, hogy a jogviszony alanyai az adott kérdésről rendelkeztek-e vagy 

sem. A kogens szabály része lesz a felek viszonyának, akár akarják, akár nem. A kogens 

szabálytól még egyező akarattal sem térhetnek el. Ha a felek megállapodásukban mégis 

eltérnek a kogens szabálytól, akkor ez a kikötés érvénytelen. A kogens szabály 

megfogalmazódhat 
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parancsként is, pl. hatósági ár meghatározása, vagy tilalomként is, pl. versenykorlátozó 

megállapodás megkötésének tilalma. 

A megengedő diszpozíció két legjellemzőbb megjelenési formája a diszpozitívitás (eltérést 

engedő, hézagpótló) és a diszkréció (mérlegelési jogkör). 

A jogalkotó törvényben leírja a szerződésre vonatkozó általa követendőnek tartott 

szabályokat, ugyanakkor felhatalmazza a szerződéskötő feleket arra, hogy a szerződéskötés 

során e szabályok helyett más megoldást válasszanak. A felek választása tehát arra irányul, 

hogy követik-e a jogalkotó elképzelését, vagy nem. Ha nem követik, akkor a szerződésükben 

ki kell dolgozni a csak saját magukra irányadó szabályokat. 

A megengedő diszpozíció másik megjelenési formája a diszkréció. A diszkréció az állami 

szervek számára döntésükhöz biztosított mérlegelési jogkör. A diszkrecionális jogkör a 

közjog területét szabályozó normákban fordul elő. A jog már kifejtett sajátossága, hogy 

kötelezi a jogalanyokat, s az állam a jogi norma kikényszerítésére apparátusát is 

rendelkezésre bocsátja. A közigazgatási szerveket ruházza fel azzal a jogosultsággal, hogy 

ezt a kényszert a jog keretei között, a köz érdekében alkalmazza. A diszkrecionális jogkör 

jogi szabályozásával azonban a jogalkotó felhatalmazást ad a jogalkalmazó szervnek arra, 

hogy a kényszer alkalmazását „visszafogja”, egészben vagy részben mérsékelje, ha a konkrét 

ügyben úgy látja ezt indokoltnak. A jogalkotó a közigazgatási szervek számára azért bizto sít 

diszkrecionális jogkört, mert a jogi norma merev struktúráját oldani akarja. 

Diszkrecionális jogkört biztosít a jogszabály, pl. az adóhatóság számára az adó megfizetése 

tekintetében. Itt ugyanis a hatóság kérelemre részletfizetési kedvezményt adhat annak, 

akinek vagyoni viszonyai alapján az adó megfizetése aránytalan terhet jelent. Az adó 

kivetésétől nem tekinthet el, az adót el nem engedheti, de a kifizetés ütemezéséről dönthet. E 

norma tehát alternatívát enged a hatóság számára arra, hogy eldöntse, megadja vagy nem 

adja meg a kedvezményt. 

• jogkövetkezmény, amely kétféle lehet: szankció vagy joghatás. 

szankció a joghátrányt (büntetést) jelenti, amit a törvény a rendelkezés megsértése 

miatt kilátásba helyez, 

joghatás pedig akkor áll be, ha valaki a rendelkezésnek megfelelő magatartást tanúsít. 

Ritkábban előfordul olyan jogszabály is (önállótlan vagy csonka jogszabály), amelyikből a 

jogszabály három eleméből valamelyik hiányzik vagy összevontan szerepel. 

2) A jogalkalmazás 

A jogalkalmazást kétféle értelemben szokásos használni. 

Egyrészt jogalkalmazásnak minősül a jogalanyok jogkövető magatartása. Ebben az esetben a 

jogi normában foglaltakat az egyes jogalanyok önként betartják. 

A jogalkalmazásnak másik, szűkebb értelemben vett fogalmán az állami szervek olyan 

tudatos magatartását értjük, amely során az állami szervek egyedi jogviszonyt 

keletkeztetnek, módosítanak vagy megszüntetnek. E tevékenység valamely döntésben jelenik 

meg (ítélet, határozat), s a döntés kikényszerítésére az állami kényszerítő apparátus igénybe 

vehető. 
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A jogrendszer alapvető követelménye, hogy a jogi előírások (jogszabályok) a gyakorlatban is 

érvényesüljenek. A jogszabályok érvényre juttatásának legfőbb és államilag szervezett módja 

a hivatalos jogalkalmazás. 

A jogalkalmazásra általában állami szervek jogosultak, ez jellemzően a bíróságok feladata. 

Jogszabály társadalmi szervet is felruházhat jogalkalmazói tevékenységgel (pl.választott 

bíróság, gazdasági kamarák). Ebben az esetben is kapcsolat van az állami jellegű 

jogalkalmazással, hiszen a társadalmi szerv döntésének végrehajtását az állam garantálja. 

A jogalkalmazás jelenti az egyedi döntés meghozatalát az eseti jogvitában, tehát a jog 

konkretizálását, értelmezését, egyben továbbfejlesztését is. A bírósági döntés a többi hatalmi 

ágtól függetlenül születik meg, törvényben szabályozott eljárásban. Az egyedi döntés 

végleges, az érintettekre kötelező és a jogerős bírósági határozat végrehajtható. 

A jogalkalmazás körében gyakran felmerül a jogszabály értelmezésének módja, hiszen az 

életviszonyok bonyolultsága miatt az általános esetre alkotott jogszabályok nem mindig 

„illenek” az egyedi esetre. Az önkényes jogalkalmazást a jogrend nem tűrheti, ezért szigorú 

előírás, hogy ki és milyen körben adhat jogértelmezést. Ha a jogalkotói értelmezés során (pl. 

a jogszabály függelékeként feltüntetett értelmező rendelkezések között) valamely jogszabály 

az adott, vagy egy másik jogszabályt értelmez (részletezi tartalmát), akkor ez köti a 

jogalkalmazó szerveket és a jogviszony alanyait. 

A bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása a Legfelsőbb Bíróság által hozott 

jogegységi határozattal (korábbi elnevezése irányelv, elvi döntés) és elvi jelentőségű bírósági 

határozatok közzétételével történik, melyek kötik az alsóbb szintű jogalkalmazói bírói 

szerveket. Az egyes eseti bírói döntések között ugyanis nem kívánatos jelentős eltérés olyan 

esetekben, ahol a vizsgált jogviszonyok hasonlóak. Fontos leszögezni azonban, hogy a 

kontinentális jogokra, s köztük a magyar jogrendszerre is az a jellemző, hogy a bíróságok 

nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó szervek, ők csak a felmerült konkrét esetekre 

alkalmazzák az állami jogalkotó szervek által meghozott jogszabályokat. 

A jogállamiság követelményeként az államigazgatási és egyéb szervek határozatai – a 

törvényben rögzített néhány kivételtől eltekintve – bíróság előtt keresettel megtámadhatók, 

így végső fokon ezekben az ügyekben is a független bíróság ítélete dönti el a jogvitát. 

A jogalkalmazás folyamatán belül három fő szakaszt különböztetünk meg ezek: 

a) a tényállás megállapítása 

b) a jogszabály értelmezése 

c) a határozathozatal 

a). a tényállás megállapítása 

keretében a jogalkalmazó feladata a jogilag releváns tények (jogi tények) megállapítása. 

Fontos, hogy a tényállás úgy nyerjen megállapítást, ahogy a valóságban megtörtént, vagyis 

megfeleljen az objektív igazság követelményeinek. 

b). a jogszabály értelmezéséről 

beszélünk, ha a jogszabályok valódi, pontos tartalmát próbálják megállapítani. Ez néha nem 

is olyan könnyű feladat! 
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A jogszabály értelmezés eszköze lehet: 

Egy másik jogszabály 

Előfordul, hogy egy jogszabály tartalmát egy másik jogszabály állapítja meg. Elvileg 

lehetséges, hogy a jogszabályt magasabb rangú jogforrás értelmezze, de erre ritkán kerül sor. 

Jogalkotói értelmezés  

Jogalkalmazó szervek által konkrét eset eldöntése során a jogszabály értelmének feltárását 

jelentő jogalkalmazói aktus, határozat, illetve annak indokolása formájában. Csak az adott 

esetre, az abban érintett szervekre, személyekre kötelező. 

Jogirodalmi értelmezés  

A hatályos jogszabályok tartalmának a tudomány módszereivel való feltárása. Alanya bárki 

lehet, aki ahhoz szükséges tudományos felkészültséggel, szakmai tapasztalattal rendelekezik. 

Jogi kötelező erővel nem bír. 

A jogszabály-értelmezés négy módszere: 

1). Nyelvtani (interpretatio grammatica) 

A jogszabály tartalmát a nyelvtani szabályok segítségével értelmezi, a szavak általánosan 

elfogadott jelentése alapján. Fontos a jogi nyelv, mint szaknyelv, a jogi kifejezések pontos, 

egyértelmű meghatározása. Egy kifejezés csak egyetlen fogalmat fedjen le. 

2). Logikai (interpretatio logica) 

A formális logika szabályainak alkalmazását jelenti a jogszabály valóságos tartalmának 

feltárásában. 

3). Rendszertani értelmezés (interpretatio systematica) A jogszabály elhelyezkedését 

vizsgálja a jogrendszeren, jogágon belül. 

4). Történeti értelmezés (interpretatio historica) 

A jogszabály keletkezési körülményeit, fejlődését, társadalmi körülményeit vizsgálja, ebből 

következtet a valódi tartalmára. 

A nyelvtani és logikai értelmezés a jogértelmezés első, a rendszertani és a történeti 

értelmezés a jogszabály értelmezés második szakasza. 

c). határozathozatal 

Határozathozatalnak tartalmaznia kell, a tényállás normatív minősítését, és a 

jogkövetkezményre való utalást. A bírósági határozatnak két formáját különböztetjük az 

ítéletet és a végzést. 
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Önellenőrző kérdések 
1) Sorolja fel a jogszabály szerkezeti elemeit! 

2) Mi a különbség a kógens és a diszpozitív jogszabály között? 

3) Mi a hipotézis? 

4) Mi a jogkövetkezmény? 

5) Melyek a jogszabály értelmezés eszközei? 

6) Melyek a jogszabály-értelmezés módszerei? 
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I. Melléklet: 

1949. évi XX. törvény 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való 

békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - 

Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § Magyarország: köztársaság. 

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, 

valamint közvetlenül gyakorolja. 

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg 

kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles 

fellépni. 

2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi 

szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító 

szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, 

Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás 

megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez és kihirdetéséhez az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben 

tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek. 

(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. 

(3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt sem irányíthat 

semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében törvény határozza meg azokat a 

tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. 

4. § A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok 

és a vállalkozók érdekeit. 

5. § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét és területi 

épségét, valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait. 

6. § (1) A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és 

tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az 

erőszakkal való fenyegetéstől. 

(2) A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. 

(3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a 

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. 

(4) A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése 

érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. 

7. § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, 

biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját. 

(2) 

7/A. § (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel 

rendelkező szerv által kiadott jogszabály állapíthat meg. 

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, a miniszterelnöki 

rendelet, a miniszteri rendelet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a 

Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kibocsátott 

rendelete. 
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(3) A jogszabályt a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában ki kell hirdetni. Az önkormányzati rendelet, a 

Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök és a Kormány 35. § (3) bekezdés szerinti rendelete kihirdetésének 

szabályait a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény eltérően is 

megállapíthatja. 

(4) A jogalkotásról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. 

8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek 

tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. 

(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja 

meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. 

(3)  
(4) Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása - az 54-56. §- 

ban, az 57. § (2)-(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69. §-ban és a 70/E. §-ban megállapított alapvető jogok 

kivételével - felfüggeszthető vagy korlátozható. 

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú 

és egyenlő védelemben részesül. 

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. 

10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. 

(2) Az állam kizárólagos tulajdonának, valamint kizárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény 

határozza meg. 

11. § Az állam tulajdonában álló vállalatok és gazdálkodó szervezetek a törvényben meghatározott módon és 

felelősséggel önállóan gazdálkodnak. 

12. § (1) Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek 

önállóságát. 

(2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát. 

13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. 

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, 

teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. 

14. § Az Alkotmány biztosítja az öröklés jogát. 

15. § A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. 

16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, 

védelmezi az ifjúság érdekeit. 

17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik. 

18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

II. fejezet 

Az Országgyűlés 

19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés. 

(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos 

rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. 

(3) E jogkörében az Országgyűlés 

a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát; 

b) törvényeket alkot; 

c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét; 

d) megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását; 

e) dönt a Kormány programjáról; 

f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi 

szerződéseket; 

g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről; 

h) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén 

kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre; 

i) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres 

cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy 

felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a 

továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki; 

j) az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével dönt a Magyar Honvédség országon belüli vagy 

külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló  
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alkalmazásáról, valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők magyarországi 

állomásozásáról; 

k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési 

biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt; 

l) a Kormány javaslatára feloszlatja azt a tanácsot, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes; 

m) közkegyelmet gyakorol; 

n) külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében 

meghatározott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi helyzetet, és felhatalmazza a Kormányt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

(4) A (3) bekezdés g), h) és i) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési képviselők 

kétharmadának a szavazata szükséges. 

(5)  
(6) A (3) bekezdés j) és n) pontja szerinti döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának a 

szavazata szükséges. 

19/A. § (1) Ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök 

jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, 

továbbá a szükségállapot kihirdetésére. 

(2) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása 

az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események 

miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. 

(3) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a 

szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a 

miniszterelnök együttesen állapítja meg. 

(4) Az Országgyűlés a hadiállapot, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát 

az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések 

jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. 

19/B. § (1) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt 

a) a Magyar Honvédség országon belüli, vagy külföldi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, 

külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról, 

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, illetve 

magyarországi állomásozásáról, 

c) a külön törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. 

(2) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az Országgyűlés elnöke, az Országgyűlésben 

képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási 

joggal a Honvéd Vezérkar főnöke. 

(3) A Honvédelmi Tanács gyakorolja: 

a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat, 

b) a köztársasági elnök jogait, 

c) a Kormány jogait. 

(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, ebben egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, illetőleg 

törvényi rendelkezésektől eltérhet, továbbá egyéb különleges intézkedéseket hozhat, az Alkotmány 

alkalmazását azonban nem függesztheti fel. 

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszünésével hatályát veszti, kivéve ha az 

Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

(6) Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható. 

19/C. § (1) A szükségállapot kihirdetésekor az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök 

dönt a Magyar Honvédség 40/B. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról. 

(2) A szükségállapot idején a külön törvényben megállapított rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a 

köztársasági elnök vezeti be. 

(3) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés 

elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés Honvédelmi 

Bizottsága - folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés, illetőleg az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága a 

köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. 

(4) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve ha 

hatályukat az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága - 

meghosszabbítja. 

(5) A szükségállapotra egyébként a rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

19/D. § A rendkívüli állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó részletes szabályokról szóló törvény 

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
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19/E. § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás 

elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való 

oltalmazására, az alkotmányos rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme 

érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a támadással arányos és erre 

felkészített erőkkel - a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal 

intézkedni köteles. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az 

Országgyűlést, a köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele érdekében. 

(3) A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

20. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása 

miatti választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május 

hónapjában kell megtartani. 

(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik. 

(3) Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben szabályozottak 

szerint - mentelmi jog illeti meg. 

(4) Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. Az országgyűlési 

képviselők javadalmazásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. 

(5) A képviselő nem lehet köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, bíró, ügyész, közigazgatási 

szerv alkalmazottja - a Kormány tagja, az államtitkár és a kormánymegbízott kivételével -, továbbá a Magyar 

Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja. Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit is 

megállapíthatja. 

(6) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

20/A. § (1) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik: 

a) az Országgyűlés működésének befejezésével, 

b) a képviselő halálával, 

c) az összeférhetetlenség kimondásával, 

d) lemondással, 

e) a választójog elvesztésével. 

(2) Az összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelen lévő képviselők kétharmadának 

szavazatával határoz. 

(3) A képviselő az Országgyűléshez intézett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás 

érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata nem szükséges. 

21. § (1) Az Országgyűlés elnököt, alelnököket és jegyzőket választ tagjai sorából. 

(2) Az Országgyűlés állandó bizottságokat alakít tagjaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottságot 

küldhet ki. 

(3) Az országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg 

köteles előttük vallomást tenni. 

22. § (1) Az Országgyűlés évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június 

tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig. 

(2) Az Országgyűlés alakuló ülését - a választást követő egy hónapon belüli időpontra - a köztársasági elnök 

hívja össze; egyébként az Országgyűlés ülésszakának és ezen belül az egyes üléseknek az összehívásáról az 

Országgyűlés elnöke gondoskodik. 

(3) A köztársasági elnök, a Kormány, vagy a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére az Országgyűlést 

rendkívüli ülésszakra vagy rendkívüli ülésre össze kell hívni. A kérelemben az összehívás indokát, továbbá a 

javasolt időpontot és napirendet meg kell jelölni. 

(4) A köztársasági elnök az Országgyűlés ülését egy ülésszak alatt egy alkalommal - legfeljebb harminc 

napra - elnapolhatja. 

(5) Az elnapolás tartama alatt az Országgyűlés elnöke a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére - a 

kérelem kézhezvételétől számított nyolc napnál nem távolabbi időpontra - köteles az Országgyűlést összehívni. 

23. § Az Országgyűlés ülései nyilvánosak. A köztársasági elnök, a Kormány, továbbá bármely képviselő 

kérelmére az Országgyűlés a képviselők kétharmadának a szavazatával zárt ülés tartását is elhatározhatja. 

24. § (1) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőknek több, mint a fele jelen van. 

(2) Az Országgyűlés a határozatait a jelen lévő képviselők több, mint a felének szavazatával hozza. 

(3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések 

meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. 
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(4) Az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott 

Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. 

(5) A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) végrehajtásához szükséges törvényeket az 

Országgyűlés az Alaptörvényben meghatározott szavazataránnyal fogadja el. 

25. § (1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely 

országgyűlési képviselő kezdeményezhet. 

(2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg. 

(3) Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a köztársasági 

elnöknek. 

26. § (1) A köztársasági elnök a megküldött törvényt annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az 

Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül aláírja, és elrendeli annak kihirdetését. 

(2) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás 

előtt az (1) bekezdésben említett határidőn belül megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldheti 

az Országgyűlésnek. 

(3) Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke 

által ezt követően megküldött törvényt a köztársasági elnök öt napon belül köteles aláírni és elrendelni annak 

kihirdetését. 

(4) A köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt az (1) bekezdésben említett határidőn belül véleményezésre 

megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja. 

(5) Ha az Alkotmánybíróság - soron kívüli eljárásban - az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági 

elnök a törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként öt napon belül köteles a törvényt aláírni és 

elrendelni annak kihirdetését. 

(6) A népszavazásra bocsátott törvényt a köztársasági elnök csak akkor írja alá, ha azt a népszavazás 

megerősítette. 

27. § Az Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 

biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez, a legfőbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez 

kérdést, a Kormányhoz és a Kormány bármely tagjához interpellációt és kérdést intézhetnek a feladatkörükbe 

tartozó minden ügyben. 

28. § (1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik. 

(2) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta előtt is. 

(3) A köztársasági elnök a választások kitűzésével egyidejűleg feloszlathatja az Országgyűlést, ha 

a) az Országgyűlés - ugyanazon Országgyűlés megbízatásának idején - tizenkét hónapon belül legalább négy 

esetben megvonja a bizalmat a Kormánytól, vagy 

b) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt 

személyt az első személyi javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg. 

(4) 

(5) Az Országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, az 

Országgyűlés elnökének és az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai vezetőinek 

véleményét. 

(6) Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatásától számított három hónapon belül új Országgyűlést kell 

választani. 

(7) Az Országgyűlés működése az új Országgyűlés alakuló üléséig tart. 

28/A. § (1) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki a feloszlását és 

nem oszlatható fel. 

(2) Ha az Országgyűlés megbízatása rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején jár le, a megbízatás a 

rendkívüli állapot, illetőleg a szükségállapot megszűnéséig meghosszabbodik. 

(3) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést a köztársasági elnök hadiállapot, háborús veszély állapota 

vagy szükséghelyzet esetén ismét összehívhatja. Megbízatásának meghosszabbításáról az Országgyűlés maga 

határoz. 

28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés 

lehet. 

(2) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény elfogadásához a jelen lévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

28/C. § (1) Országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a 

népszavazás elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor. 

(2) Országos népszavazást kell tartani legalább 200 000 választópolgár kezdeményezésére. 

(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az 

Országgyűlésre kötelező. 

(4) Mérlegelés alapján országos népszavazást a köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési képviselők 

egyharmada vagy 100 000 választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés rendelhet el. 
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(5) Nem lehet országos népszavazást tartani: 

a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, 

valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról, 

b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó 

törvények tartalmáról, 

c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről, 

d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) 

kérdésekről, 

e) az Országgyűlés feloszlásáról, 

f) a Kormány programjáról, 

g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, 

h) a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról, 

i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról, 

j) a közkegyelem gyakorlásáról. 

(6) Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint 

fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ 

adott. 

28/D. § Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi 

kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés tűzze a 

napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles 

megtárgyalni. 

28/E. § Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig, 

országos népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást gyűjteni. 

III. fejezet 

A köztársasági elnök 

29. § (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az 

államszervezet demokratikus működése felett. 

(2) A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. 

29/A. § (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 

(2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki a 

választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. 

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfelj ebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 

29/B. § (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az Országgyűlés 

legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökénél a szavazás 

elrendelése előtt kell benyújtani. Az Országgyűlés minden tagja csak egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több 

jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. 

(2) Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A szükséghez képest többszöri 

szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők 

kétharmadának szavazatát elnyeri. 

(3) Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, az (1) bekezdésnek megfelelő új 

ajánlás alapján újból szavazást kell tartani. A második szavazás alapján való megválasztáshoz ugyancsak a 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(4) Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt többséget, harmadszori 

szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre lehet szavazni, akik a második szavazás 

alkalmával a legtöbb szavazatot kapták. A harmadik szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, 

aki - tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára - a szavazatok többségét elnyerte. 

(5) A szavazási eljárást legfeljebb három egymásra következő nap alatt be kell fejezni. 

29/C. § (1) A köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 30 nappal, ha 

pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani. 

(2) Az elnökválasztást az Országgyűlés elnöke tűzi ki. 

29/D. § A megválasztott köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízás 

idő előtti megszűnése esetén a kiírt választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalába; 

hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz. 

29/E. § (1) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén, vagy ha a köztársasági elnök megbízatása 

valamely okból idő előtt megszűnik, az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnöki jogkört az 

Országgyűlés elnöke gyakorolja, azzal a korlátozással, hogy törvényt az Országgyűlésnek megfontolás végett, 
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illetőleg az Alkotmánybíróságnak megvizsgálás céljából nem küldhet meg, az Országgyűlést nem oszlathatja 

fel, és a kegyelmezés jogával csak a jogerősen elítéltek javára élhet. 

(2) A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorolhatja, és 

helyette az Országgyűlés elnökének feladatát az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. 

30. § (1) A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi és politikai 

tisztséggel vagy megbízatással. A köztársasági elnök más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb 

tevékenységéért - a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet kivéve - díjazást nem fogadhat el. 

(2) A köztársasági elnök tiszteletdíjáról, kedvezményeiről és az őt megillető költségtérítés összegéről szóló 

törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

30/A. § (1) A köztársasági elnök 

a) képviseli a magyar államot, 

b) a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt, ha a szerződés tárgya a törvényhozás 

hatáskörébe tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges, 

c) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket, 

d) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános 

választását, valamint az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás időpontját, 

e) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein, 

f) javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére, 

g) népszavazást kezdeményezhet, 

h)  
i) külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti 

Bank elnökét, alelnökeit, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét és az egyetemi tanárokat; 

megbízza és felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornokokat; megerősíti tisztségében a 

Magyar Tudományos Akadémia elnökét, 

j) adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi 

viselésüket, 

k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát, 

l) dönt az állampolgársági ügyekben, 

m) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal. 

(2) A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésében meghatározott minden intézkedéséhez és rendelkezéséhez - 

az a), d), e), f) és g) pontban foglaltak kivételével - a miniszterelnöknek vagy az illetékes miniszternek az 

ellenjegyzése szükséges. 

31. § (1) Az elnöki megbízatás megszűnik: 

a) a megbízatás idejének lejártával, 

b) az elnök halálával, 

c) a feladatkör ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapottal, 

d) az összeférhetetlenség kimondásával, 

e) lemondással, 

f) az elnöki tisztségtől való megfosztással. 

(2) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok [30. § (1) 

bekezdés] merül fel, bármely képviselő indítványára az Országgyűlés határoz az összeférhetetlenség 

kimondásáról. A határozat meghozatalához a képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. A szavazás 

titkos. 

(3) A köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás 

érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. Az Országgyűlés tizenöt napon belül 

kérheti a köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja meg. Ha a köztársasági elnök elhatározását 

fenntartja, az Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg. 

(4) A köztársasági elnök a tisztségétől megfosztható, ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy 

valamely más törvényt szándékosan megsérti. 

31/A. § (1) A köztársasági elnök személye sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja. 

(2) A tisztsége gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt megsértő köztársasági elnökkel 

szemben az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a felelősségre vonást. 

(3) A felelősségre vonási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata 

szükséges. A szavazás titkos. 

(4) Az Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a felelősségre vonási eljárás befejezéséig az 

elnök a hatáskörét nem gyakorolhatja. 

(5) A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. 

(6) Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a törvénysértés tényét megállapítja, a köztársasági 

elnököt tisztségétől megfoszthatja. 

(7)  



 

 104 

(8)   
32. § (1) Ha a köztársasági elnök ellen a felelősségre vonási eljárás a hivatali ideje alatt a hivatali 

tevékenységével összefüggésben elkövetett, büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt indult, az 

Alkotmánybíróság eljárásában a büntető eljárás alapvető rendelkezéseit is alkalmazni kell. A vádat az 

Országgyűlés által a saját tagjai közül választott vádbiztos képviseli. 

(2) A köztársasági elnök ellen egyéb cselekménye miatt büntetőeljárást csak megbizatásának megszűnése 

után lehet indítani. 

(3) Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök bűnösségét szándékos bűncselekmény elkövetésében 

megállapítja, az elnököt a tisztségétől megfoszthatja, s egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvben az adott 

cselekményre meghatározott bármely büntetést és intézkedést alkalmazhatja. 

IV. fejezet 

Az Alkotmánybíróság 

32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja a 

jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat. 

(2) A költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a 

vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor 

vizsgálhatja felül, ha az erre irányuló indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi 

méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, 

vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 69. § szerinti jogok sérelmét jelöli meg, és nem tartalmaz egyéb 

okot. 

(3) Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más 

jogszabályokat. A költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, illetékekről és 

járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket az Alkotmánybíróság 

akkor semmisíti meg, ha azok tartalma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a személyes adatok 

védelméhez való jogot, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar állampolgársághoz 

kapcsolódó 69. § szerinti jogokat sérti. 

(4) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti. 

(5) Az Alkotmánybíróság tizenöt tagját az Országgyűlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira - a 

képviselőcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve - az Országgyűlésben képviselettel rendelkező 

pártok képviselőcsoportjainak tagjaiból álló jelölő bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak 

megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(6) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és az Alkotmánybíróság hatásköréből adódó 

feladatokon kívül politikai tevékenységet nem folytathatnak. 

(7) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

V. fejezet 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és etnikai 

kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 

32/B. § (1) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal 

kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében 

általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. 

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy a nemzeti és etnikai 

kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és 

orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. 

(3) Az országgyűlési biztos eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti. 

(4) Az állampolgári jogok, illetőleg a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosait a 

köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával választja. Az 

Országgyűlés egyes alkotmányos jogok védelmére külön biztost is választhat. 

(5)  
(6) Az országgyűlési biztos tevékenységének tapasztalatairól évente beszámol az Országgyűlésnek. 

(7) Az országgyűlési biztosokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 
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VI. fejezet 

Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank 

32/C. § (1) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Feladatkörében 

ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a 

felhasználások szükségességét és célszerűségét, ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó 

szerződéseket; előzetesen felülvizsgálja az állami költségvetés felhasználásának a törvényességét; ellenőrzi az 

állami költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást; ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami 

tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét; ellátja a 

törvénnyel hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

(2) Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok 

szerint végzi. Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzésekről jelentésben tájékoztatja az 

Országgyűlést. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a zárszámadás 

ellenőrzéséről készült jelentést a zárszámadással együtt terjeszti az Országgyűlés elé. 

(3) Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásához az országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

(4) Az Állami Számvevőszék szervezetéről és működésének alapelveiről szóló törvény elfogadásához a 

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

32/D. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztársaság központi bankja. A Magyar Nemzeti Bank külön 

törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért. 

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. 

(3) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. 

(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet bocsát ki, 

amely törvénnyel nem lehet ellentétes. A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában az általa 

rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti. 

VII. fejezet 

A Kormány 

33. § (1) A Kormány (Kormány) 

a) miniszterelnökből és 

b) miniszterekből áll. 

(2) A miniszterelnök a miniszterek közül rendeletben miniszterelnök-helyettest jelöl ki. 

(3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával 

választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés 

egyszerre határoz. 

(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. 

(5) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai a Kormány megalakulása után az 

Országgyűlés előtt esküt tesznek. 

33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik: 

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával, 

b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával, 

c) a miniszterelnök halálával, 

d) a miniszterelnök választójogának elvesztésével, 

e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával, illetőleg 

f) ha a 39/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat 

megvonja és új miniszterelnököt választ. 

33/B. § A miniszter megbízatása megszűnik: 

a) a Kormány megbízatásának megszűnésével, 

b) lemondásával, 

c) felmentésével, 

d) halálával, 

e) választójogának elvesztésével, 

f) összeférhetetlenségének megállapításával. 

34. § (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza. 

(2) Törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási szerv megjelölésére vonatkozó rendelkezését a 
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jelenlévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazatával elfogadott törvény módosíthatja. 

35. § (1) A Kormány 

a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait; 

b) biztosítja a törvények végrehajtását; 

c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja 

tevékenységüket; 

d) biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését; 

e) biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósulásukról; 

f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek 

megvalósulásához szükséges feltételeket; 

g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás anyagi 

fedezetéről; 

h) irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését; 

i) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges 

intézkedéseket; 

j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a Magyar Köztársaság Kormánya nevében nemzetközi 

szerződéseket köt; 

k) képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben; 

l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal; 

m) a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar 

Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be; az így 

bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés döntéséig, de legfelj ebb 60 napig tart, azokról a Kormány a 

köztársasági elnököt és az Országgyűlés illetékes bizottságait folyamatosan tájékoztatja. 

(2) A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki és határozatot hoz, amelyek törvénnyel nem lehetnek 

ellentétesek. 

(3) Veszélyhelyzetben és megelőző védelmi helyzetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján 

egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A veszélyhelyzetben és a 

megelőző védelmi helyzetben alkalmazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(4) A Kormány - jogszabály kivételével - az alárendelt szervek által hozott minden olyan határozatot vagy 

intézkedést megsemmisít, illetőleg megváltoztat, amely törvénybe ütközik. 

35/A. § (1) Az európai integrációval összefüggő ügyekben az Országgyűlés vagy bizottságai ellenőrzési 

jogkörének, az Országgyűlés és a Kormány között folytatott egyeztetésnek, továbbá a Kormány tájékoztatási 

kötelezettségének részletes szabályairól a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 

elfogadott törvény rendelkezik. 

(2) A Kormány az Országgyűlés részére megküldi azokat a javaslatokat, amelyek az Európai Unió 

kormányzati részvétellel működő intézményeinek döntéshozatali eljárásában napirenden szerepelnek. 

36. § Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel. 

37. § (1) A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit, gondoskodik a Kormány rendeleteinek és 

határozatainak végrehajtásáról. 

(2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően vezetik az 

államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket. A tárca nélküli 

miniszterek ellátják a Kormány által meghatározott feladataikat. 

(3) A Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörében 

eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet ad ki, amely törvénnyel és kormányrendelettel 

nem lehet ellentétes. 

38. § 
39. § (1) Működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelős. Munkájáról az Országgyűlésnek rendszeresen 

köteles beszámolni. 

(2) A Kormány tagjai a Kormánynak és az Országgyűlésnek felelősek, tevékenységükről kötelesek a 

Kormánynak és az Országgyűlésnek beszámolni. A Kormány tagjai, az államtitkárok és a kormánymegbízottak 

jogállását, díjazását, továbbá felelősségre vonásuk módját törvény szabályozza. 

(3) A Kormány tagjai részt vehetnek és felszólalhatnak az Országgyűlés ülésein. 

39/A. § (1) A képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki 

tisztségre jelölt személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A miniszterelnökkel szemben 

benyújtott bizalmatlansági indítványt a Kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell 

tekinteni. Ha az indítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki, az új 

miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni. 
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(2) Az indítvány feletti vitát és szavazást legkorábban a beterjesztéstől számított három nap után, legkésőbb a 

beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani. 

(3) A Kormány - miniszterelnök útján - bizalmi szavazást javasolhat a (2) bekezdésben előírt határidők 

szerint. 

(4) A Kormány - miniszterelnök útján - azt is javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés feletti 

szavazás egyben bizalmi szavazás legyen. 

(5) Ha az Országgyűlés a (3)-(4) bekezdésben foglalt esetekben nem szavaz bizalmat a Kormánynak, a 

Kormány köteles lemondani. 

39/B. § Ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban 

marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Kormányt megilletik; nemzetközi szerződést azonban 

nem köthet, és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. 

39/C. § (1) Ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával vagy a 

miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával szűnt meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök 

megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja a hatáskörét, de új miniszter kinevezésére, illetőleg 

miniszter felmentésére javaslatot nem tehet, és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján 

halaszthatatlan esetben alkothat. 

(2) Ha a miniszterelnök megbízatása halála, választójogának elvesztése, illetőleg összeférhetetlenségének 

megállapítása miatt szűnik meg, az új miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét - az (1) 

bekezdésben írt korlátozásokkal - a miniszterelnök-helyettes gyakorolja; több miniszterelnök-helyettes esetén 

pedig az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes. 

40. § (1) A Kormány meghatározott feladatkörök ellátására kormánybizottságokat alakíthat. 

(2) A Kormány jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön 

szerveket létesíteni. 

(3) A minisztériumok és a Kormány alá rendelt szervek alkalmazottainak jogállását, díjazását, továbbá 

felelősségre vonásuk módját külön törvény szabályozza. 

VIII. fejezet 

A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek 

40/A. § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből 

eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. 

(2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. 

(3)  
(4) A Magyar Honvédség feladatairól és a rá vonatkozó részletes szabályokról szóló, továbbá a 

Rendőrségről, a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásáról, valamint a nemzetbiztonsági 

tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló törvények elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

40/B. § (1) 

(2) A Magyar Honvédséget az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére 

irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, 

fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén, az Alkotmány 

rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor, ha a rendőrség 

alkalmazása nem elegendő. 

(3) A Magyar Honvédség irányítására - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az 

Alkotmányban meghatározott keretek között kizárólag az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi 

Tanács, a Kormány és az illetékes miniszter jogosult. 

(4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem 

lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása 

alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését követő három évig nem indulhatnak jelöltként az 

országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán. 

(5) A Magyar Honvédség nem hivatásos katonai állományú tagjának pártban való tevékenységére a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátokat állapíthat meg. 

40/C. § (1) A Kormány engedélyezi a Magyar Honvédség, illetve külföldi fegyveres erők 19. § (3) bekezdés 

j) pontja szerinti, az Európai Unió vagy az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazását, 

valamint más csapatmozgásait. 
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(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján, valamint a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének 

vagy a külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában hozott 

döntéséről haladéktalanul beszámol az Országgyűlésnek a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett. 

VIII/A. fejezet 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

40/D. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Magyar Köztársaság pénzügyi közvetítő rendszert 

felügyelő, ellenőrző és szabályozó szerve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete törvényben 

meghatározott módon felelős a pénzügyi közvetítő rendszer zavartalan működéséért. 

(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, 

alelnökeit a miniszterelnök nevezi ki hat évre. 

(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a Felügyelet tevékenységéről évente beszámol az 

Országgyűlésnek. 

(4) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke törvényben meghatározott feladatkörében, 

törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet bocsát ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a 

Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. A Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletének elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti. 

VIII/B. fejezet 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

40/E. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Köztársaság elektronikus hírközlési piac 

felügyelő és ellenőrző szerve. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felelős az elektronikus hírközlési piac 

zavartalan működéséért. 

(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét a miniszterelnök nevezi ki 9 évre. 

(3) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. 

(4) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke törvényben meghatározott feladatkörében, törvényben 

kapott felhatalmazás alapján rendeletet bocsát ki, amely más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

IX. fejezet 

A helyi önkormányzatok 

41. § (1) A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. 

(2) A főváros kerületekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók. 

42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a 

helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, 

demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. 

43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §) egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei 

eltérőek lehetnek. 

(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat 

hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az 

Alkotmánybírósághoz fordulhat. 

44. § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg 

helyi népszavazással gyakorolják. 

(2) A képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek a választását - az időközi választás kivételével - az 

előző általános választást követő negyedik év október hónapjában kell megtartani. 

(3) A képviselő-testület megbízatása az önkormányzati általános választás napjáig tart. A jelöltek hiányában 

elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A 

polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart. 

(4) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt - a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 

meghatározott feltételek szerint - kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás [19. § (3) bek. l) pont] a 

polgármester megbízatását is megszünteti. 

44/A. § (1) A helyi képviselőtestület: 
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a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból 

vizsgálható felül, 

b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat 

bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat, 

c) az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, 

továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül, 

d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, 

e) törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét, 

f) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, 

g) a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez, 

h) szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati 

érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja 

lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek. 

(2) A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más 

jogszabállyal. 

44/B. § (1) A helyi képviselőtestület elnöke a polgármester. A képviselőtestület a polgármester 

helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem 

tagja a képviselőtestületnek, de a polgármestert a képviselőtestület elnökeként csak olyan alpolgármester 

helyettesítheti, aki a képviselőtestület tagja. 

(2) A képviselőtestület bizottságot választ, és hivatalt hoz létre. 

(3) A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló 

kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladatokat és hatásköröket is elláthat. 

(4) Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek, 

és kivételesen a képviselőtestület hivatala ügyintézőjének is. 

44/C. § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. Ugyanilyen szavazataránnyal elfogadott törvényben korlátozhatók az 

önkormányzatok alapjogai. 

X. fejezet 

A bírói szervezet 

45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, az 

ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják. 

(2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesítését is elrendelheti. 

46. § (1) A bíróság - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - tanácsban ítélkezik. 

(2) A törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. 

(3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tartozó, 

törvény által meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, aki e tevékenysége során 

független, csak a törvénynek van alárendelve. 

47. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a Magyar Köztársaság legfőbb bírósági szerve. 

(2) A Legfelsőbb Bíróság biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a 

bíróságokra kötelezőek. 

48. § (1) A Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, 

elnökhelyetteseit a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A Legfelsőbb 

Bíróság elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(2) A hivatásos bírákat törvényben meghatározott módon a köztársasági elnök nevezi ki. 

(3) A bírákat tisztségükből csak törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani. 

49. § 
50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes 

személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, 

büntetik a bűncselekmények elkövetőit. 

(2) A bíróság ellenőrzi a közgazgatási határozatok törvényességét. 

(3) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és 

politikai tevékenységet nem folytathatnak. 

(4) A bíróságok igazgatását az Országos Igazságszolgáltatási Tanács végzi, az igazgatásban bírói 

önkormányzati szervek is közreműködnek. 

(5) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
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XI. fejezet 

Az ügyészség 

51. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a 

jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az 

alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény 

következetes üldözéséről. 

(2) Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a 

vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. 

(3) Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki megtartsa a törvényeket. 

Törvénysértés esetén - törvényben meghatározott esetekben és módon - fellép a törvényesség védelmében. 

52. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 

választja, a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A legfőbb 

ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(2) A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős, és működéséről köteles beszámolni. 

53. § (1) Az ügyészeket a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki. 

(2) Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. 

(3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja. 

(4) Az ügyészségről, valamint az ügyészek szolgálati viszonyáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

XII. fejezet 

Alapvető jogok és kötelességek 

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 

(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és 

különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. 

55. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit 

sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a törvényben meghatározott 

eljárás alapján megfosztani. 

(2) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül 

vagy szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles az elé állított személyt meghallgatni és 

írásbeli indokolással ellátott határozatban szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul 

dönteni. 

(3) Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre jogosult. 

56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes. 

57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független 

és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. 

(2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a 

bíróság jogerős határozata nem állapította meg. 

(3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő 

nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 

(4) Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés 

idején a magyar jog vagy - a határozatok kölcsönös elismerése elvének érvényesülése céljából az Európai Unió 

jogi aktusai által meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát nem korlátozva - a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásában közreműködő más állam joga szerint nem 

volt bűncselekmény. 

(5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan 

bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati 

jogot - a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan - a jelen lévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja. 

58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - törvényben meghatározott esetek 

kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve a 

lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is. 
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(2) A Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit csak a törvénynek megfelelően hozott 

határozat alapján lehet kiutasítani. 

(3) Az utazási és letelepedési szabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, 

valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. 

(2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 

szabadságára. 

(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy 

elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, 

szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy 

magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. 

(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. 

(4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, 

továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez. 

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét. 

(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a 

közügyek tekintetében. 

(4) A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazonosság és az 

európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gazdagításában, a nemzeti 

összetartozás megerősítésében, illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek 

kielégítésében. A közszolgálati médiaszolgáltatást az Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm 

közigazgatási hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az 

állampolgárok egyes, törvényben meghatározott közösségei őrködnek. 

(5) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól rendelkező törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény 

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

62. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását. 

(2) A gyülekezési jogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. 

63. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem 

tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. 

(2) Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre. 

(3) Az egyesülési jogról szóló, valamint a pártok gazdálkodásáról és működéséről szóló törvény 

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

64. § A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban 

kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé. 

65. § (1) A Magyar Köztársaság törvényben meghatározott feltételek szerint - ha sem származási országuk, 

sem más ország a védelmet nem biztosítja - menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar állampolgároknak, 

akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, 

meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek vagy 

üldöztetéstől való félelmük megalapozott. 

(2) A menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. 

66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai, 

valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében. 

(2) A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések szerint 

támogatást és védelmet kell nyújtani. 

(3) A munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják. 

67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom 

részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges. 

(2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. 

(3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön rendelkezések 

tartalmazzák. 
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68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: 

államalkotó tényezők. 

(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív 

részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját 

nyelven való névhasználat jogát. 

(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét 

biztosítják. 

(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

69. § (1) A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától önkényesen megfosztani, 

vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani. 

(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. 

(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar 

Köztársaság védelmét élvezze. 

(4) Az állampolgárságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. 

70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt 

megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint 

országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. 

(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az 

Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát 

megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - 

amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó 

legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi 

főpolgármesterré magyar állampolgár választható. 

(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert 

nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán - 

amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó 

legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. 

(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az 

Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát 

megillet az a jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen. 

(5) Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 

gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy 

büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az Európai Unió más tagállamának a Magyar 

Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem választható, ha az 

állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájában kizárták e 

jog gyakorlásából. 

(6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai 

tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. 

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, 

illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai 

vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül. 

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan 

bünteti. 

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 

intézkedésekkel is segíti. 

70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad 

megválasztásához. 

(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. 

(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és 

minőségének. 

(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz. 

70/C. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából 

másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon. 

(2) A sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között lehet gyakorolni. 

(3) A sztrájkjogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. 
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70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabbszintű testi és lelki 

egészséghez. 

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás 

megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet 

védelmével valósítja meg. 

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, 

rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz 

szükséges ellátásra jogosultak. 

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények 

rendszerével valósítja meg. 

(3) Az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a 

nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött 

személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően 

folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, 

munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. 

70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. 

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 

kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, 

továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg. 

70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet 

szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. 

(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a 

tudomány művelői jogosultak. 

70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége. 

(2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő 

képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, 

nagykorú magyar állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak szerint - hadkötelezettség terheli. Akinek 

lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít. 

(3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára 

törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. 

(4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. 

(5) A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

70/I. § (1) Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. 

(2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam 

többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részéről juttatott jövedelemre, az adott adóévet 

megelőző ötödik adóévtől kezdődően, törvény a jövedelem mértékét el nem érő kötelezettséget állapíthat meg. 

70/J. § A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról 

gondoskodni. 

70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével 

kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők. 

XIII. fejezet 

A választások alapelvei 

71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati 

képviselőket, valamint a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő 

választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják. 

(2) A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés tagjai titkos szavazással választják. A megyei közgyűlés 

elnökévé magyar állampolgár választható. 

(3) Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament képviselői, továbbá a helyi önkormányzati képviselők 

és a polgármesterek választásáról külön törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(4) A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról külön törvény rendelkezik, amelynek 

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

72-73. § 
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XIV. fejezet 

A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei 
74. § A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest. 

75. § A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével. 

76. § (1) A Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő szélességű piros, fehér és zöld színű vízszintes 

sávból áll. 

(2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer 

vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst 

kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona nyugszik. 

 
(3) A Magyar Köztársaság címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló törvény elfogadásához az 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

XV. fejezet 

Záró rendelkezések 

77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye. 

(2) Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek. 

(3)  
78. § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány 

gondoskodik. 

(2) A Kormány köteles az Alkotmány végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé 

terjeszteni. 

79. § 
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II. melléklet 

Magyarország Alaptörvénye  

A jegyzet a hatályos Alkotmányt tartalmazza. Az Országgyűlés kormánypárti képviselői 

2011. április 25.-én elfogadták Magyarország Alaptörvényét, de ez csak 2012. január 1-jén 

lép hatályba. 

Az új alaptörvény a 2011 őszén elfogadni tervezett több tucat sarkalatos törvénnyel együtt 

lesz elemezhető. Addig is tájékoztatásul mellékelem az Alaptörvényt és az Alaptörvényről a 

kormány álláspontját tükröző MTI Közleményt: 

Magyarország Alaptörvénye 

(2011. április 25.) 

Isten, áldd meg a magyart! 

NEMZETI HITVALLÁS 

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, 

kinyilvánítjuk az alábbiakat: 

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar 

államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. 

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. 

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. 

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával 

gyarapította közös értékeit. 

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. 

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki 

egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. 

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek 

nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. 

Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával 

védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. 

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez. 

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. 

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. 

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. 

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a 

hűség, a hit és a szeretet. 

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem 

teljesítménye. 

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. 

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság 

kiteljesítése. 

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és 

részrehajlás nélkül intézi. 

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország 

alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. 
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Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. 

Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt 

elkövetett embertelen bűnök elévülését. 

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért 

kinyilvánítjuk érvénytelenségét. 

Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai 

szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki. 

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május 

másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk 

új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének. 

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk 

van a lelki és szellemi megújulásra. 

Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és 

unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. 

Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely 

kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. 

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk. 

ALAPVETÉS 

A) cikk 

HAZÁNK neve Magyarország. 

B) cikk 

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam. 

(2) Magyarország államformája köztársaság. 

(3) A közhatalom forrása a nép. 

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. 

C) cikk 

(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. 

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve 

kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. 

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult. 

D) cikk 

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül 

élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére 

irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a 

szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. 

E) cikk 

(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében 

közreműködik az európai egység megteremtésében. 

(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés 

alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei 

útján gyakorolhatja. 

(3) Az Európai Unió joga - a (2) bekezdés keretei között - megállapíthat általánosan kötelező magatartási 

szabályt. 
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(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz az 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

F) cikk 

(1) Magyarország fővárosa Budapest. 

(2) Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik. A városokban kerületek 

alakíthatók. 

G) cikk 

(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos törvény a magyar 

állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is meghatározhatja. 

(2) Magyarország védelmezi állampolgárait. 

(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani. 

(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

H) cikk 

(1) Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar. 

(2) Magyarország védi a magyar nyelvet. 

(3) Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét. 

I) cikk 

(1) Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. 

Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős 

kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik. 
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(2) Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, 
vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remény jelképe. 

 

 
(3) Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével. 

(4) A címer és a zászló a történelmileg kialakult más formák szerint is használható. A címer és a zászló 

használatának részletes szabályait, valamint az állami kitüntetéseket sarkalatos törvény határozza meg. 

J) cikk 

(1) Magyarország nemzeti ünnepei: 

a) március 15. napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére; 

b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére; 

c) október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére. 

(2) A hivatalos állami ünnep augusztus 20. napja. 

K) cikk 

Magyarország hivatalos pénzneme a forint. 

L) cikk 

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött 

életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. 

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. 

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. 

M) cikk 

(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. 

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel 

való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait. 

N) cikk 

(1) Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a Kormány felelős. 

(3) Az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek feladatuk ellátása 

során az (1) bekezdés szerinti elvet kötelesek tiszteletben tartani. 

O) cikk 

Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok 

ellátásához hozzájárulni. 

P) cikk 
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A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen 

a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 

védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 

Q) cikk 

(1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható 

fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. 

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a 

magyar jog összhangját. 

(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai 

jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. 

R) cikk 

(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. 

(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. 

(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti 

alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. 

S) cikk 

(1) Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslatot a köztársasági elnök, a 

Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő terjeszthet elő. 

(2) Alaptörvény elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

(3) Az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke aláírja, és megküldi a 

köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását a 

kézhezvételétől számított öt napon belül aláírja, és elrendeli a hivatalos lapban való kihirdetését. 

(4) Az Alaptörvény módosításának kihirdetés során történő megjelölése a címet, a módosítás sorszámát és a 

kihirdetés napját foglalja magában. 

T) cikk 

(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező 

szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is 

megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének 

szabályait. 

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar 

Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati 

rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök 

szükségállapot idején kiadott rendelete. 

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. 

(4) A sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a jelen lévő országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG 

I. cikk 

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam 

elsőrendű kötelezettsége. 

(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. 

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más 

alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges 

mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 

korlátozható. 

(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket is 

terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak. 
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II. cikk 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat 

életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

III. cikk 

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint 

szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet 

végezni. 

(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú 

felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás. 

IV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 

(2) Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben 

meghatározott eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, 

erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. 

(3) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül 

szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. A bíróság köteles az elé állított személyt meghallgatni és 

írásbeli indokolással ellátott határozatban szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul 

dönteni. 

(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult. 

V. cikk 

Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy 

az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához. 

VI. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét 

tiszteletben tartsák. 

(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és 

terjesztéséhez. 

(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését 

sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 

VII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a 

vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását 

vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 

egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását 

mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. 

(2) Az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok 

érdekében együttműködik az egyházakkal. 

(3) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

VIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. 

(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. 

(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok 

közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem 

gyakorolhatnak. 

(4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 
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(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és 

tevékenykedhetnek. 

IX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus 

közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. 

(3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét 

ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

X. cikk 

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető 

legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között 

a tanítás szabadságát. 

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére 

kizárólag a tudomány művelői jogosultak. 

(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és 

művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően 

önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza. 

XI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 

kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján 

mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben 

meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 

XII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. 

Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség 

gyarapodásához. 

(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni 

akar, dolgozhasson. 

XIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. 

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, 

teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. 

XIV. cikk 

(1) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. 

Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani. Tilos a csoportos 

kiutasítás. 

(2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, 

hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá. 

(3) Magyarország - ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet - kérelemre 

menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos 

tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz 

tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük 

megalapozott. 

XV. cikk 
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(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 

fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 

születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez 

és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük 

taníttatását. 

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 

XVII. cikk 

(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és 

más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással. 

(2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek 

joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, 

érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, vagy munkabeszüntetést tartsanak. 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez. 

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. 

XVIII. cikk 

(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben 

meghatározott esetek kivételével - tilos. 

(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. 

XIX. cikk 

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, 

betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden 

magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális 

intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a 

közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami 

nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé 

tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének 

követelményére tekintettel is megállapíthatja. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 

mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. 

XXI. cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 
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(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a 

helyreállítás költségét viselni. 

(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. 

XXII. cikk 

Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 

XXIII. cikk 

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó 

és választható legyen. 

(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú 

állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az 

európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. 

(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú 

személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó 

legyen. 

(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot 

további feltételekhez kötheti. 

(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy 

bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett 

tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének 

korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának 

magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági 

vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. 

(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán 

választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán választó. 

(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai 

tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt 

tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. 

XXIV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű 

határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. 

(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során 

neki jogellenesen okozott kár megtérítésére. 

XXV. cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy 

javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez. 

XXVI. cikk 

Az állam - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb 

átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a 

tudomány eredményeinek az alkalmazására. 

XXVII. cikk 

(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és 
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tartózkodási helye szabad megválasztásához. 

(2) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt Magyarország 

védelmét élvezze. 

XXVIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 

kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, 

ésszerű határidőn belül bírálja el. 

(2) Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata 

nem állapította meg. 

(3) A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. A védő nem 

vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 

(4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az 

elkövetés idején a magyar jog vagy - nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által 

meghatározott körben - más állam joga szerint nem volt bűncselekmény. 

(5) A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és elítélését olyan 

cselekményért, amely elkövetése idején a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai szerint bűncselekmény 

volt. 

(6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható büntetőeljárás 

alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy - nemzetközi szerződés, 

illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben - más államban törvénynek megfelelően már 

jogerősen felmentették vagy elítélték. 

(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási 

döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

XXIX. cikk 

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó 

magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő 

nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi 

névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 

(3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a helyi és 

országos önkormányzataik megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 

XXX. cikk 

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a 

közös szükségletek fedezéséhez. 

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a 

gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. 

XXXI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. 

(2) Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn. 

(3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a 

magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot 

teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése 

összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes 

szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 

(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára rendkívüli állapot 

idejére - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - honvédelmi munkakötelezettség írható elő. 

(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és 

katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - polgári 

védelmi kötelezettség írható elő. 

(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak 

szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. 
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AZ ÁLLAM 

Az Országgyűlés 

1. cikk 

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés. 

(2) Az Országgyűlés 

a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét; 

b) törvényeket alkot; 

c) elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását; 

d) felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának 

elismerésére; 

e) megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria elnökét, a legfőbb 

ügyészt, az alapvető jogok biztosát és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét; 

f) megválasztja a miniszterelnököt, dönt a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről; 

g) feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet; 

h) határoz a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről; 

i) különleges jogrendet érintő, valamint katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos döntéseket hoz; 

j) közkegyelmet gyakorol; 

k) az Alaptörvényben és törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

2. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és 

titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben 

meghatározott módon választják. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos törvény 

szabályozza. 

(3) Az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti 

választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában 

kell megtartani. 

3. cikk 

(1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig 

tart. Az alakuló ülést - a választást követő harminc napon belüli időpontra - a köztársasági elnök hívja össze. 

(2) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását. 

(3) A köztársasági elnök a választások egyidejű kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, ha 

a) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt 

személyt az Országgyűlés az első személyi javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül nem 

választja meg, vagy 

b) az Országgyűlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 3 1-ig nem fogadja el. 

(4) Az Országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, az 

Országgyűlés elnökének és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőinek véleményét. 

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés a) pontja szerinti jogát addig gyakorolhatja, amíg az Országgyűlés 

meg nem választja a miniszterelnököt. A köztársasági elnök a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogát addig 

gyakorolhatja, amíg az Országgyűlés a központi költségvetést nem fogadja el. 

(6) Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatásától számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell 

választani. 

4. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében 

végzik, e tekintetben nem utasíthatók. 

(2) Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. 

Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgyűlési képviselő nem tölthet be, 

valamint más összeférhetetlenségi eseteket is megállapíthat. 
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(3) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik 

a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével; 

b) halálával; 

c) összeférhetetlenség kimondásával; 

d) lemondásával; 

e) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; 

f) ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában. 

(4) Az országgyűlési képviselő megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról, az 

összeférhetetlenség kimondásáról, valamint annak megállapításáról, hogy az országgyűlési képviselő egy even 

keresztül nem vett részt az Országgyűlés munkájában, az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával határoz. 

(5) Az országgyűlési képviselők jogállására és javadalmazására vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos 

törvény határozza meg. 

5. cikk 

(1) Az Országgyűlés ülései nyilvánosak. A Kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kérelmére az 

Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával zárt ülés tartásáról határozhat. 

(2) Az Országgyűlés tagjai sorából elnököt, alelnököket és jegyzőket választ. 

(3) Az Országgyűlés országgyűlési képviselőkből álló állandó bizottságokat alakít. 

(4) Az országgyűlési képviselők tevékenységük összehangolására a Házszabályban meghatározott feltételek 

szerint országgyűlési képviselőcsoportot alakíthatnak. 

(5) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen az országgyűlési képviselőknek több mint a fele 

jelen van. 

(6) Ha az Alaptörvény eltérően nem rendelkezik, az Országgyűlés határozatait a jelen lévő országgyűlési 

képviselők több mint a felének szavazatával hozza meg. A Házszabály egyes döntések meghozatalát minősített 

többséghez kötheti. 

(7) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott 

Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. 

(8) Az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezéseket sarkalatos törvény határozza meg. 

6. cikk 

(1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő 

kezdeményezhet. 

(2) Az Országgyűlés - a törvény kezdeményezője, a Kormány, illetve az Országgyűlés elnöke zárószavazás 

előtt megtett indítványára - az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára 

megküldheti az Alkotmánybíróságnak. Az Országgyűlés az indítványról a zárószavazást követően határoz. Az 

indítvány elfogadása esetén az Országgyűlés elnöke az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való 

összhangjának vizsgálatára haladéktalanul megküldi az Alkotmánybíróságnak. 

(3) Az elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke öt napon belül aláírja, és megküldi a köztársasági 

elnöknek. A köztársasági elnök a megküldött törvényt öt napon belül aláírja, és elrendeli annak kihirdetését. Ha 

az Országgyűlés a (2) bekezdés szerint a törvényt az Alaptörvénnyel való összhangja vizsgálatára megküldte az 

Alkotmánybíróságnak, az Országgyűlés elnöke csak akkor írhatja azt alá, és küldheti meg a köztársasági 

elnöknek, ha az Alkotmánybíróság nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. 

(4) Ha a köztársasági elnök a törvényt vagy annak valamely rendelkezését az Alaptörvénnyel ellentétesnek 

tartja - és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatra nem került sor -, a törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának 

vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldi. 

(5) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, és a (4) 

bekezdés szerinti jogával nem élt, a törvényt az aláírás előtt észrevételeinek közlésével egy alkalommal 

megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja, és 

elfogadásáról ismét határoz. A köztársasági elnök e jogával akkor is élhet, ha az Országgyűlés határozata 

alapján lefolytatott vizsgálat során az Alkotmánybíróság nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. 

(6) Az Alkotmánybíróság a (2) és a (4) bekezdés szerinti indítványról soron kívül, de legkésőbb harminc 

napon belül határoz. Ha az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenességet állapít meg, az Országgyűlés a törvényt 

az alaptörvény-ellenesség megszüntetése érdekében újratárgyalja. 

(7) Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök kezdeményezésére lefolytatott vizsgálat során nem állapít 

meg alaptörvény-ellenességet, a köztársasági elnök a törvényt haladéktalanul aláírja, és elrendeli annak 

kihirdetését. 
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(8) Az Országgyűlés által a (6) bekezdés szerint megtárgyalt és elfogadott törvény Alaptörvénnyel való 

összhangjának vizsgálata a (2) és a (4) bekezdés szerint ismételten kérhető az Alkotmánybíróságtól. Az 

Alkotmánybíróság az ismételt indítványról soron kívül, de legkésőbb tíz napon belül határoz. 

(9) Ha a köztársasági elnök egyet nem értése folytán visszaküldött törvényt az Országgyűlés módosítja, az 

Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata a (2), illetve (4) bekezdés szerint kizárólag a módosított rendelkezések 

tekintetében vagy arra hivatkozással kérhető, hogy a törvény megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben 

foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. Ha a köztársasági elnök egyet nem értése folytán visszaküldött 

törvényt az Országgyűlés változatlan szöveggel fogadja el, a köztársasági elnök a törvény megalkotására 

vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesülésére tekintettel kérheti az 

Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatát. 

7. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselő kérdést intézhet az alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék 

elnökéhez, a legfőbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez a feladatkörükbe tartozó bármely 

ügyben. 

(2) Az országgyűlési képviselő interpellációt és kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához a 

feladatkörükbe tartozó bármely ügyben. 

(3) Az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységét, a bizottságok előtti megjelenés kötelezettségét 

sarkalatos törvény szabályozza. 

Országos népszavazás 

8. cikk 

(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel 

el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos 

népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre 

kötelező. 

(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. 

(3) Nem lehet országos népszavazást tartani 

a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről; 

b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről, 

járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról; 

c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai 

parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról; 

d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; 

e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről; 

f) az Országgyűlés feloszlásáról; 

g) képviselő-testület feloszlatásáról; 

h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, valamint megelőző 

védelmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról; 

i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről; 

j) közkegyelem gyakorlásáról. 

(4) Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és 

eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos 

választ adott. 

A köztársasági elnök 

9. cikk 

(1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az 

államszervezet demokratikus működése felett. 

(2) A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. 

(3) A köztársasági elnök 

a) képviseli Magyarországot; 

b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; 

c) törvényt kezdeményezhet; 
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d) országos népszavazást kezdeményezhet; 

e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás időpontját; 

f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz; 

g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését; 

h) feloszlathatja az Országgyűlést; 

i) az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldheti az 

Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek; 

j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére; 

k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét; 

l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét; 

m) kialakítja hivatala szervezetét. 

(4) A köztársasági elnök 

a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát; 

b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket; 

c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó szerv vezetőjét 

és az egyetemi tanárokat; 

d) megbízza az egyetemek rektorait; 

e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat; 

f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint engedélyezi külföldi 

állami kitüntetések viselését; 

g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát; 

h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben; 

i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben; 

j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

(5) A köztársasági elnöknek a (4) bekezdésben meghatározott minden intézkedéséhez és döntéséhez a 

Kormány tagjának ellenjegyzése szükséges. Törvény rendelkezhet úgy, hogy a törvény által a köztársasági 

elnök hatáskörébe utalt döntéshez ellenjegyzés nem szükséges. 

(6) A köztársasági elnök a (4) bekezdés b)-e) pontjában foglaltak teljesítését megtagadja, ha a jogszabályi 

feltételek hiányoznak, vagy alapos okkal arra következtet, hogy az az államszervezet demokratikus 

működésének súlyos zavarát eredményezné. 

(7) A köztársasági elnök a (4) bekezdés f) pontjában foglaltak teljesítését megtagadja, ha az az Alaptörvény 

értékrendjét sértené. 

10. cikk 

(1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 

(2) Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét 

betöltötte. 

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfelj ebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 

11. cikk 

(1) A köztársasági elnököt a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejárta előtt legalább harminc, 

legfelj ebb hatvan nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított harminc napon 

belül kell megválasztani. A köztársasági elnök választását az Országgyűlés elnöke tűzi ki. Az Országgyűlés a 

köztársasági elnököt titkos szavazással választja. 

(2) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési 

képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökéhez a szavazás 

elrendelése előtt kell benyújtani. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet 

ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. 

(3) Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatát megkapta. 

(4) Ha az első szavazás eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. A második szavazás során a két 

legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. Ha az első szavazáskor az első helyen szavazategyenlőség 

alakul ki, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a legmagasabb számú szavazatot kapták. Ha az első 

szavazáskor csak a második helyen áll elő szavazategyenlőség, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a két 

legmagasabb számú szavazatot kapták. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki - 

tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára - a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második 

szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. 

(5) A szavazási eljárást legfeljebb két egymást követő nap alatt be kell fejezni. 
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(6) A megválasztott köztársasági elnök a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejártakor, a megbízatás 

idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, 

hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz. 

 
12. cikk 

(1) A köztársasági elnök személye sérthetetlen. 

(2) A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi, gazdasági és politikai 

tisztséggel vagy megbízatással. A köztársasági elnök más keresőfoglalkozást nem folytathat, és egyéb 

tevékenységéért - a szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével - díjazást nem fogadhat el. 

(3) A köztársasági elnök megbízatása megszűnik 

a) megbízatási idejének lejártával; 

b) halálával; 

c) ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására; 

d) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; 

e) összeférhetetlenség kimondásával; 

f) lemondásával; 

g) a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztással. 

(4) A köztársasági elnök feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapotának és a 

megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról, valamint az összeférhetetlenség 

kimondásáról az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával határoz. 

(5) A köztársasági elnök jogállásának részletes szabályait és javadalmazását sarkalatos törvény határozza 

meg. 

13. cikk 

(1) A köztársasági elnök ellen büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet indítani. 

(2) Az Alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsértő, 

illetve szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők 

egyötöde indítványozhatja a tisztségtől való megfosztást. 

(3) A megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 

szükséges. A szavazás titkos. 

(4) Az Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a megfosztási eljárás befejezéséig a 

köztársasági elnök nem gyakorolhatja hatásköreit. 

(5) A megfosztási eljárás lefolytatása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. 

(6) Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a köztársasági elnök közjogi felelősségét 

megállapítja, a köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja. 

14. cikk 

(1) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnéséig vagy a 

köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a 

köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. 

(2) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét a köztársasági elnök, a Kormány vagy bármely 

országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapítja meg. 

(3) A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke országgyűlési képviselői jogait nem 

gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. 

A Kormány 

15. cikk 

(1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit 

az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A Kormány az 

Országgyűlésnek felelős. 

(2) A Kormány a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben meghatározottak szerint államigazgatási szerveket 

hozhat létre. 

(3) Feladatkörében eljárva a Kormány törvényben nem szabályozott tárgykörben, illetve törvényben kapott 

felhatalmazás alapján rendeletet alkot. 
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(4) A Kormány rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes. 

16. cikk 

 
(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek. 

(2) A miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-helyettest jelöl ki. 

(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. 

(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata 

szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. 

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés szerinti javaslatát, 

a) ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnt meg, az új 

Országgyűlés alakuló ülésén teszi meg; 

b) ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával, halálával, összeférhetetlenség kimondásával, a 

megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt vagy azért szűnt meg, mert az Országgyűlés a bizalmi 

szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, a miniszterelnök megbízatása 

megszűnésétől számított tizenöt napon belül teszi meg. 

(6) Ha az (5) bekezdés szerint miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választotta meg, a 

köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg. 

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a kinevezésében 

megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. 

(8) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. 

(9) A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz. 

17. cikk 

(1) A minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik. 

(2) Tárca nélküli miniszter a Kormány által meghatározott feladatkör ellátására nevezhető ki. 

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és megyei kormányhivatal. 

(4) Sarkalatos törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási szerv megjelölésére vonatkozó 

rendelkezését törvény módosíthatja. 

(5) A kormánytisztviselők jogállását törvény szabályozza. 

18. cikk 

(1) A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját. 

(2) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítja az államigazgatásnak a 

feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket, valamint ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök 

által meghatározott feladatokat. 

(3) A Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, feladatkörében 

eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet alkot, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a 

Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. 

(4) A Kormány tagja tevékenységéért felelős az Országgyűlésnek, valamint a miniszter a miniszterelnöknek. 

A Kormány tagja részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein. Az Országgyűlés és az országgyűlési 

bizottság az ülésén való megjelenésre kötelezheti a Kormány tagját. 

(5) A Kormány tagja jogállásának részletes szabályait, javadalmazását, valamint a miniszterek 

helyettesítésének rendjét törvény határozza meg. 

19. cikk 

Az Országgyűlés tájékoztatást kérhet a Kormánytól az Európai Unió kormányzati részvétellel működő 

intézményeinek döntéshozatali eljárásában képviselendő kormányálláspontról, és állást foglalhat az eljárásban 

napirenden szereplő tervezetről. A Kormány az európai uniós döntéshozatal során az Országgyűlés 

állásfoglalásának alapulvételével jár el. 

20. cikk 

(1) A miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a Kormány megbízatása megszűnik. 

(2) A miniszterelnök megbízatása megszűnik 
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a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával; 

b) ha az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új miniszterelnököt választ; 

c) ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel 

szemben bizalmatlanságát fejezi ki; 

d) lemondásával; 

e) halálával; 

f) összeférhetetlenség kimondásával; 

g) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. 

(3) A miniszter megbízatása megszűnik 

a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével; 

b) a miniszter lemondásával; 

c) felmentésével; 

d) halálával. 

(4) A miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról és az 

összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazatával határoz. 

21. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre 

javasolt személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. 

(2) Ha az Országgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel bizalmatlanságát fejezi ki a 

miniszterelnökkel szemben, egyben miniszterelnöknek megválasztja a bizalmatlansági indítványban 

miniszterelnöki tisztségre javasolt személyt. Az Országgyűlés döntéséhez az országgyűlési képviselők több 

mint a felének szavazata szükséges. 

(3) A miniszterelnök bizalmi szavazást indítványozhat. Az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben 

bizalmatlanságát fejezi ki, ha a miniszterelnök javaslatára tartott bizalmi szavazáson az országgyűlési 

képviselők több mint a fele nem támogatja a miniszterelnököt. 

(4) A miniszterelnök indítványozhatja, hogy a Kormány által benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben 

bizalmi szavazás legyen. Az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, ha a 

Kormány által benyújtott előterjesztést nem támogatja. 

(5) Az Országgyűlés bizalmi kérdésről való döntését a bizalmatlansági indítvány vagy a miniszterelnöknek a 

(3) és (4) bekezdés szerinti indítványa beterjesztésétől számított három nap után, de legkésőbb a beterjesztéstől 

számított nyolc napon belül hozza meg. 

22. cikk 

(1) A Kormány a megbízatása megszűnésétől az új Kormány megalakulásáig ügyvezető kormányként 

gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát azonban nem ismerheti el, rendeletet csak 

törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. 

(2) Ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával vagy az újonnan megválasztott Országgyűlés 

megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető 

miniszterelnökként gyakorolja hatáskörét, miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére azonban 

javaslatot nem tehet, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. 

(3) Ha a miniszterelnök megbízatása halálával, összeférhetetlenség kimondásával, a megválasztásához 

szükséges feltételek hiánya miatt vagy azért szűnt meg, mert az Országgyűlés bizalmi szavazáson a 

miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, az új miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök 

hatáskörét a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal a miniszterelnök-helyettes vagy - több 

miniszterelnök-helyettes esetén - az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes gyakorolja. 

(4) A miniszter a miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől az új miniszter kinevezéséig vagy az új 

Kormány más tagjának a miniszteri feladatok ideiglenes ellátásával való megbízásáig ügyvezető miniszterként 

gyakorolja hatáskörét, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothat. 

Önálló szabályozó szervek 

23. cikk 

(1) Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök 

ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre. 

(2) Az önálló szabályozó szerv vezetőjét a miniszterelnök vagy - a miniszterelnök javaslatára - a köztársasági 



 

 132 

elnök nevezi ki sarkalatos törvényben meghatározott időtartamra. Az önálló szabályozó szerv vezetője kinevezi 

helyettesét vagy helyetteseit. 

(3) Az önálló szabályozó szerv vezetője az önálló szabályozó szerv tevékenységéről évente beszámol az 

Országgyűlésnek. 

(4) Az önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben 

meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnöki 

rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. Az 

önálló szabályozó szerv vezetőjét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt helyettese helyettesítheti. 

Az Alkotmánybíróság 

24. cikk 

(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 

(2) Az Alkotmánybíróság 

a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett 

törvényeket; 

b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel 

való összhangját; 

c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az 

Alaptörvénnyel való összhangját; 

d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját; 

e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére 

felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját; 

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; 

g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

(3) Az Alkotmánybíróság 

a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes 

jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; 

b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést; 

c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző 

jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; 

illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg. 

(4) Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagjait az Országgyűlés az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja. Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatása az 

alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart. Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem 

folytathatnak politikai tevékenységet. 

(5) Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait sarkalatos törvény 

határozza meg. 

A bíróság 

25. cikk 

(1) A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. 

(2) A bíróság dönt 

a) büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; 

b) a közigazgatási határozatok törvényességéről; 

c) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről; 

d) a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. 

(3) A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a 

bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. 

(4) A bírósági szervezet többszintű. Az ügyek meghatározott csoportjaira - különösen a közigazgatási és 

munkaügyi jogvitákra - külön bíróságok létesíthetők. 

(5) A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában. 

(6) Törvény egyes jogvitákban más szervek eljárását is lehetővé teheti. 

(7) A bíróságok szervezetének és igazgatásának, a bírák jogállásának részletes szabályait, valamint a bírák 

javadalmazását sarkalatos törvény határozza meg. 
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26. cikk 

(1) A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem 

utasíthatóak. A bírákat tisztségükből csak sarkalatos törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet 

elmozdítani. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 

(2) A hivatásos bírákat - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - a köztársasági elnök nevezi ki. 

Bíróvá az nevezhető ki, aki a harmincadik életévét betöltötte. A Kúria elnöke kivételével a bíró szolgálati 

jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn. 

(3) A Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja. A 

Kúria elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

27. cikk 

(1) A bíróság - ha törvény másképpen nem rendelkezik - tanácsban ítélkezik. 

(2) Törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. 

(3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Törvény által meghatározott 

ügyekben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, akire e tevékenysége során alkalmazni kell a 26. 

cikk (1) bekezdését. 

28. cikk 

A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 

összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan 

észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. 

Az ügyészség 

29. cikk 

(1) A legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét 

érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal 

szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését. 

(2) A legfőbb ügyész és az ügyészség törvényben meghatározottak szerint 

a) jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben; 

b) képviseli a közvádat a bírósági eljárásban; 

c) felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett; 

d) törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

(3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja, kinevezi az ügyészeket. A legfőbb ügyész 

kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn. 

(4) A legfőbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc 

évre. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(5) A legfőbb ügyész évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. 

(6) Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 

(7) Az ügyészség szervezetének és működésének, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállásának részletes 

szabályait, valamint javadalmazásukat sarkalatos törvény határozza meg. 

Az alapvető jogok biztosa 

30. cikk 

(1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. 

(2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja 

vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. 

(3) Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazatával hat évre választja. A helyettesek a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét látják el. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei nem lehetnek tagjai 

pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 
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(4) Az alapvető jogok biztosa évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. 

(5) Az alapvető jogok biztosára és helyetteseire vonatkozó részletes szabályokat törvény határozza meg. 

A helyi önkormányzatok 

31. cikk 

(1) Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi 

önkormányzatok működnek. 

(2) A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben meghatározottak szerint helyi 

népszavazást lehet tartani. 

(3) A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

32. cikk 

(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

a) rendeletet alkot; 

b) határozatot hoz; 

c) önállóan igazgat; 

d) meghatározza szervezeti és működési rendjét; 

e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; 

f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; 

g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül 

vállalkozást folytathat; 

h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről; 

i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat; 

j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt 

nyilváníthat; 

k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, feladat- és 

hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati 

szervezetnek; 

l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

(4) A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a 

fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendeletet 

vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatát. 

(5) A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen 

alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a jogalkotási 

kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a 

bíróság a fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához 

szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal 

vezetője alkossa meg. 

(6) A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja. 

33. cikk 

(1) A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. 

(2) A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A megyei képviselő-testület elnökét a megyei 

képviselő-testület saját tagjai közül választja megbízatásának időtartamára. 

(3) A képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt 

hozhat létre. 

34. cikk 
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(1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi 

önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező 

feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra 

jogosult. 

(2) Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását. 

(3) A polgármester és a megyei képviselő-testület elnöke önkormányzati feladatain kívül törvény vagy 

törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört is 

elláthat. 

(4) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletét. 

(5) Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott 

mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához 

kötheti. 

35. cikk 

(1) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános és egyenlő 

választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító 

választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. 

(2) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket sarkalatos törvényben meghatározottak szerint 

öt évre választják. 

(3) A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásának napjáig tart. Jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása 

meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása az új polgármester 

megválasztásáig tart. 

(4) A képviselő-testület - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - kimondhatja feloszlását. 

(5) Az Országgyűlés a Kormány - az Alkotmánybíróság véleményének kikérését követően előterjesztett - 

indítványára feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet. 

(6) A feloszlás és a feloszlatás a polgármester megbízatását is megszünteti. 

A közpénzek 

36. cikk 

(1) Az Országgyűlés minden évre vonatkozóan törvényt alkot a központi költségvetésről és a központi 

költségvetés végrehajtásáról. A központi költségvetésről és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló 

törvényjavaslatokat a Kormány törvényben előírt határidőben az Országgyűlés elé terjeszti. 

(2) A központi költségvetésről és az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslatoknak azonos szerkezetben, 

átlátható módon és ésszerű részletezettséggel kell tartalmazniuk az állami kiadásokat és bevételeket. 

(3) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt az 

abban meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére. 

(4) Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek 

eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. 

(5) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Országgyűlés csak olyan 

központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes hazai össztermékhez 

viszonyított arányának csökkentését tartalmazza. 

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltaktól csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó körülmények okozta 

következmények enyhítéséhez szükséges mértékben, vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése 

esetén, a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni. 

(7) Ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 

Kormány jogosult a jogszabályok szerinti bevételeket beszedni és az előző naptári évre a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadásokat időarányosan 

teljesíteni. 

37. cikk 

(1) A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és 

az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani. 
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(2) A központi költségvetés végrehajtása során - a 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel - 

nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amely azt eredményezné, hogy 

az államadósság meghaladja a teljes hazai össztermék felét. 

(3) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja - a 36. cikk (6) 

bekezdésében meghatározott kivételekkel - a központi költségvetés végrehajtása során nem vehető fel olyan 

kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek következtében az államadósságnak a teljes 

hazai össztermékhez viszonyított aránya a megelőző évben fennállóhoz képest növekedne. 

(4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. 

cikk (2) bekezdés b)-e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésről, a központi költségvetés 

végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók 

központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi 

méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 

szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja 

felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is 

korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az 

Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. 

(5) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36. cikkben és az (1)-(3) 

bekezdésben foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozza meg. 

38. cikk 

(1) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és 

védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, 

valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének 

és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. 

(2) Az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, valamint a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait és feltételeit az 

(1) bekezdés szerinti célokra tekintettel sarkalatos törvény határozza meg. 

(3) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott 

kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. 

(4) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, 

amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti 

vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. 

(5) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott 

módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei 

szerint. 

39. cikk 

(1) A központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés 

alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló 

tevékenysége átlátható. 

(2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre 

vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve 

szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. 

40. cikk 

A közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályait a közös szükségletek kielégítéséhez való 

kiszámítható hozzájárulás és az időskori létbiztonság érdekében sarkalatos törvény határozza meg. 

41. cikk 

(1) A Magyar Nemzeti Bank Magyarország központi bankja. A Magyar Nemzeti Bank sarkalatos törvényben 

meghatározott módon felelős a monetáris politikáért. 

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét és alelnökeit a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. 

(3) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Nemzeti Bank tevékenységéről évente beszámol az 

Országgyűlésnek. 
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(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben 

meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel nem lehet ellentétes. A Magyar Nemzeti Bank 

elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti. 

(5) A Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza 

meg. 

42. cikk 

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza 

meg. 

43. cikk 

(1) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Az Állami 

Számvevőszék törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az 

államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon 

kezelését. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok 

szerint végzi. 

(2) Az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazatával tizenkét évre választja meg. 

(3) Az Állami Számvevőszék elnöke az Állami Számvevőszék tevékenységéről évente beszámol az 

Országgyűlésnek. 

(4) Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos törvény 

határozza meg. 

44. cikk 

(1) A Költségvetési Tanács az Országgyűlés törvényhozó tevékenységét támogató szerv, amely a központi 

költségvetés megalapozottságát vizsgálja. 

(2) A Költségvetési Tanács törvényben meghatározott módon közreműködik a központi költségvetésről szóló 

törvény előkészítésében. 

(3) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához a 36. cikk (4) és (5) bekezdésében foglaltak 

betartása érdekében a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása szükséges. 

(4) A Költségvetési Tanács tagja a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és az 

Állami Számvevőszék elnöke. A Költségvetési Tanács elnökét a köztársasági elnök nevezi ki hat évre. 

(5) A Költségvetési Tanács működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.  

A Magyar Honvédség 

45. cikk 

(1) Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség alapvető feladata 

Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből 

eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban 

humanitárius tevékenység végzése. 

(2) A Magyar Honvédség irányítására - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az 

Alaptörvényben és sarkalatos törvényben meghatározott keretek között az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a 

Honvédelmi Tanács, a Kormány, valamint a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter jogosult. A Magyar 

Honvédség működését a Kormány irányítja. 

(3) A Magyar Honvédség közreműködik a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és 

felszámolásában. 

(4) A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak 

politikai tevékenységet. 

(5) A Magyar Honvédség szervezetére, feladataira, irányítására és vezetésére, működésére vonatkozó 

részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
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46. cikk 

(1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a 

közrend és az államhatár rendjének védelme. 

(2) A rendőrség működését a Kormány irányítja. 

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének 

védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése. 

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja. 

(5) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és 

nem folytathatnak politikai tevékenységet. 

(6) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működésére vonatkozó részletes 

szabályokat, a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait, valamint a nemzetbiztonsági 

tevékenységgel összefüggő szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

Döntés katonai műveletekben való részvételről 

47. cikk 

(1) A Kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó 

csapatmozgásairól. 

(2) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt - a (3) 

bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi 

alkalmazásáról, külföldi állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy 

Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, magyarországi állomásozásáról. 

(3) A Kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők (2) bekezdés szerinti, az Európai 

Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásáról, valamint más 

csapatmozgásáról. 

(4) A Kormány - a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett - haladéktalanul beszámol az 

Országgyűlésnek a (3) bekezdés alapján, valamint a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének 

vagy külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában hozott 

döntéséről. 

A KÜLÖNLEGES JOGREND 

A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok 

48. cikk 

(1) Az Országgyűlés 

a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús 

veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre; 

b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres 

cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy 

felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki. 

(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend 

kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a 

Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az Országgyűlés e döntések 

meghozatalában akadályoztatva van. 

(4) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása 

az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események 

miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. 

(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a 

szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a 

miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg. 

(6) Az Országgyűlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot 

kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az 
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alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 

szükséges. 

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem 

oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején 

nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot 

megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési 

képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági 

elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli 

időpontra hívja össze. 

(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács, 

szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja. 

A rendkívüli állapot 

49. cikk 

(1) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési 

képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és - tanácskozási joggal - a Honvéd Vezérkar 

főnöke. 

(2) A Honvédelmi Tanács gyakorolja 

a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat; 

b) a köztársasági elnök jogait; 

c) a Kormány jogait. 

(3) A Honvédelmi Tanács dönt 

a) a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, 

külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról; 

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint 

magyarországi állomásozásáról; 

c) sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. 

(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - 

egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 

intézkedéseket hozhat. 

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az 

Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

A szükségállapot 

50. cikk 

(1) A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a 

nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. 

(2) A szükségállapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar 

Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról. 

(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a 

köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével - sarkalatos törvényben meghatározottak 

szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb 

rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés 

elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi 

ügyekkel foglalkozó bizottsága - folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az 

Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága - a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli 

intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. 

(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha 

hatályukat az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó 

bizottsága - meghosszabbítja. 

(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti. 

A megelőző védelmi helyzet 
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51. cikk 

(1) Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése 

érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 

Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A megelőző védelmi 

helyzet időtartama meghosszabbítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

(3) A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a 

közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő 

intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és 

hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az 

Országgyűlés megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfelj ebb hatvan napig tart. 

(4) A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, 

valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(5) A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével hatályát veszti. 

A váratlan támadás 

52. cikk 

(1) A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a 

támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel 

való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme 

érdekében - szükség esetén a köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint - a 

szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra 

felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést 

és a köztársasági elnököt. 

(3) A Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket 

vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes 

törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 

intézkedéseket hozhat. 

(4) A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti. 

A veszélyhelyzet 

53. cikk 

(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, 

valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben 

meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. 

(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak 

szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb 

rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

(3) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az 

Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja. 

(4) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 

A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok 

54. cikk 

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása - a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)- 

(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével - felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése 

szerinti mértéken túl korlátozható. 
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(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság 

működése nem korlátozható. 

(3) A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének 

feltételei már nem állnak fenn. 

(4) A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lép hatályba. 

2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) 

bekezdése alapján fogadja el. 

3. Az ezen Alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket az Országgyűlés a 2. pont szerinti 

eljárásban, külön fogadja el. 

4. A Kormány köteles az Alaptörvény végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé 

terjeszteni. 

Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk 

tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes Alaptörvényét a fentiek szerint 

állapítjuk meg. 

Legyen béke, szabadság és egyetértés. 
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III. Mellékelt 

MTI Közleménye a Magyar Alaptörvényről 
 

MTI 2011. március 14., hétfő 12:42 

Az összefogás, az egymásra találás alapdokumentuma lehet az alaptörvény, amelyet a 

nemzet szerethet, magáénak érez, és amely a legfontosabb értékeit képes megvédeni - 

olvasható a hétfőn a parlamentnek benyújtott javaslat általános indoklásában, amely kitér 

arra is, hogy először jelenik meg ilyen szinten többek között a hatalommegosztás, az 

állampolgárság keletkezése, a magyar nyelv védelme és a gyermekvállalás támogatása. 

Az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentum szerint a nemzeti himnusz első soránál 

aligha lehetne méltóbb kezdete Magyarország Alaptörvényének, amely az ország első 

egységes, demokratikus, írott alaptörvényeként illeszkedik a magyar történeti alkotmány ezer 

éves történetébe. A Nemzeti hitvallás, amely nemzeti imánkhoz hasonlóan hitet, vallomást 

tesz azon értékek mellett, amelyek a magyar nemzet tagjait összekötik. 

Felidézve az 1949-es alkotmány megszületését és az 1989-es, szintén a "sztálini 

alapkövetelményeknek megfelelő alkotmányt", az előterjesztők kiemelik: az alkotmányozás 

szükségessége az elmúlt húsz évben rendre felmerült, sőt az 1994-98-as országgyűlési 

ciklusban az új alkotmány megalkotása előrehaladott állapotba került, mégis a megalkotási 

szándék megfogalmazása óta eltelt húsz év során a magyar politikai elit nem tudott egy, a 

magyar nemzet számára méltó alaptörvényt elfogadni. 

Az indoklás rámutat: az 1949. évi XX. törvény több fogyatékosságban szenved, így 

szerkezete elavult alkotmányjogi szemléletet tükröz, egyes részei, rendelkezései 

egyenetlenek, értelmezési nehézségeket is felvetnek. Erre utal, hogy alkalmazásához az 

Alkotmánybíróság gyakori értelmezésére volt szükség, és ezeket a problémákat tükrözi 

módosításainak egy része is. 1989. október 23-a óta az Országgyűlés harmincnégy 

alkalommal módosította az Alkotmányt. 2010-ben olyan történelmi lehetőséget, választói 

felhatalmazást kapott az új Országgyűlés, amellyel hiba lenne nem élnie. 

Az alaptörvény szerkezete megfelel a modern, demokratikus alaptörvénytől elvárható 

követelményeknek, egyben értékrendet is kifejez - olvasható a honlapon. 

Az általános indoklás rögzíti, hogy az alaptörvényt a nemzet akaratának 

megnyilvánulásaként meghatározó és az emberek által személyesen leginkább megélhető 

Nemzeti hitvallást az Alapvetés rész követi, amely Magyarországra mint államra vonatkozó 

alapvető rendelkezéseket, az alapértékeket és alkotmányos alapelveket, államcélokat,  

valamint az alaptörvényre és az egyéb jogszabályokra vonatkozó alapvető rendelkezéseket 

tartalmazza. 

Először jelenik meg alaptörvényi szinten a hatalommegosztás, valamint az állami 

erőszakmonopólium elvének rögzítése, az állampolgárság keletkezése, a magyar nyelv 

védelme, nemzeti és állami ünnepeink, a gyermekvállalás támogatása, az értékteremtő 

munkára alapuló gazdaság deklarációja, a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható 

költségvetési gazdálkodás, valamint az egészséges környezet fenntartásának, megőrzésének 

elve. 

Az alaptörvény a Szabadság és felelősség címet viselő második részének középpontjában az 

ember és az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogai állnak. Az alapvető jogok 

katalógusának példaadója az Európai Unió Alapjogi Chartája. Ennek mintájára jelenik meg 

többek között a munkavállalók és munkaadók egyes jogainak rögzítése, a gyermekmunka és 

az emberi egyedmásolás tilalma, a fogyatékkal élők külön védelme, valamint a tisztességes 

hatósági eljáráshoz való jog. A magzati élet védelmét végre méltó módon, kifejezetten 
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rögzíti az alaptörvény - olvasható az indoklásban. 

Az állam és egyház elválasztásának elve mellett megjelenik a közösségi célok érdekében 

való együttműködésük is, s e szinten fogalmazódik meg a szülők gondoskodási 

kötelezettsége kiskorú gyermekükről, valamint a nagykorú gyermek ugyanilyen kötelessége 

rászoruló szüleivel szemben, továbbá a munkavégzésre vonatkozó kötelezettség. 

A már korábban is alaptörvényben megjelenő honvédelmi kötelezettség mellett a javaslat 

rögzíti az önkéntes tartalékos rendszerben való szerepvállalás lehetőségét is. A jövőben az 

alaptörvény mondja ki az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásának kötelezettségét az 

öngondoskodás lehetőségének biztosítása mellett. Államcélként fogalmazódik meg a teljes 

foglalkoztatottság, az emberhez méltó lakhatás feltételeinek, valamint a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a biztosítása. A közteherviselés mellett megjelenik 

az alaptörvényben a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevétele a közös szükségletekhez 

történő hozzájárulás mértékének meghatározása során. 

Az Állam címet viseli az alaptörvény javaslat szerinti harmadik része, amely a Magyarország 

államszervezetére vonatkozó legalapvetőbb szabályokat tartalmazza korszerű, a 

jogalkalmazó számára világosan értelmezhető formában. Az Országgyűlésre vonatkozó 

korábbi szabályok korszerűsítése mellett új elemként jelenik meg a feloszlatás lehetősége a 

költségvetési törvény határidőben történő elfogadása hiányában, a képviselőcsoportok 

meghatározása. 

A köztársasági elnökre vonatkozó fejezetben egymástól elkülönítve szerepelnek az államfő 

ellenjegyzés nélkül, illetve a kormány tagjának ellenjegyzésével gyakorolható hatáskörei; 

pontosították megválasztásának, felelősségre vonásának és helyettesítésének szabályait. 

A javaslat szerint az alaptörvény átrendezi az Alkotmánybíróság hatásköreit, az előzetes 

normakontroll szélesebb körben történő alkalmazása mellett az utólagos normakontroll 

kezdeményezőinek köre szűkül. Az utólagos normakontrollra azonban továbbra is széles 

lehetőség van alkotmányjogi panasz formájában. 

Az Alkotmánybíróság hatáskörének bővítését jelenti, hogy az alkotmányjogi panasz folytán 

már nemcsak a jogszabályok, de a bírói döntések alaptörvénybe ütközését is vizsgálhatja a 

testület. Az alkotmánybírák megbízatási ideje a javaslat szerint - a stabilitás és a 

függetlenség garanciájaként - tizenkét évre nő, a testület elnökét pedig az Országgyűlés 

választja. 

A legfőbb bírósági szerv elnevezését a nyelvtanilag is pontatlan Legfelsőbb Bíróságról 

Kúriára változtatnák a közjogi hagyományokkal összhangban, hatáskörét pedig kibővítenék 

az önkormányzati rendeletek jogszabályba ütközésének vizsgálatával. A Kúria elnökének 

megbízatási ideje - a legfőbb ügyészhez igazodóan - kilenc évre nő, amely a stabilitás és a 

függetlenség további biztosítéka. A javaslat az ügyészséget elsősorban az állam  

büntetőigényének érvényesítőjeként rögzíti az alaptörvényben. A javaslat szerint - a 

hatékonyabb és egységes gyakorlat biztosítása érdekében - egységes szervezetben határoznák 

meg az ombudsmani alapjogvédelmi tevékenységet, amelyet az alapvető jogok biztosa lát el. 

Feladatkörébe tartozik a jövő nemzedékek érdekeinek és a hazai nemzetiségek és 

népcsoportok jogainak védelme is, tevékenységét helyettesek segítik. 

Az alaptörvény a helyi közügyek intézése és a közhatalom gyakorlása érdekében működő 

intézményként határozza meg az önkormányzatokat, törvényes és az alaptörvénnyel 

összhangban álló működésük őrei a fővárosi, vármegyei kormányhivatalok, amelyek a 

hagyományos törvényességi felügyelet mellett - a jogalkotás minőségének biztosítása 

érdekében - az önkormányzati rendeletalkotás törvényességét is ellenőrzik. Az alaptörvény öt 

évben határozná meg az önkormányzati képviselő-testületek megbízatási idejét. 

Új fejezetben, egységesen jelennek meg az alaptörvényben a közpénzügyekről szóló 

rendelkezések, amelyek a hiteltelen költségvetési és felelőtlen, az országot eladósító 
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gazdaságpolitikával való végleges szakítás érdekében fokozott jelentőséggel bírnak. Az 

alaptörvény rögzítené a központi költségvetésre vonatkozó alapvető szabályokat, ennek 

keretében adósságkorlátot állít fel. Az alaptörvény fokozott védelmet biztosít a 

közpénzeknek és a nemzeti vagyonnak, valamint garanciákat rögzít az ezekkel való felelős és 

átlátható gazdálkodás érdekében. A Magyar Nemzeti Bank elnöki tisztségének stabilitása 

érdekében - más alkotmányos intézmények vezetőinek megbízási idejéhez igazodóan - kilenc 

évre emelnék az elnök megbízatási idejét. 

Az alaptörvény csak a legszükségesebb körben tartalmazza az Országgyűlés pénzügyi és 

gazdasági ellenőrző szervére, az Állami Számvevőszékre vonatkozó szabályokat, s 

alaptörvényi szintre emeli az Országgyűlés törvényhozó tevékenységét támogató 

Költségvetési Tanácsot, hatáskörét pedig tovább erősíti azáltal, hogy vétójogot biztosít 

számára a központi költségvetési törvénnyel szemben, ha az nem felel meg az alaptörvény 

államadósság mértékére vonatkozó rendelkezéseinek. 

Az alaptörvény a Magyar Honvédség és a rendőrség mellett önálló rendelkezéseket állapít 

meg a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozóan, így rögzíti Magyarország fegyveres 

ereje mellett a legfontosabb fegyveres rendvédelmi szerveket. 

Végül az általános indoklás kiemeli: a "Legyen béke, szabadság és egyetértés" záró mondat, 

az 1848-as forradalom tizenkét pontjának második mondatán keresztül kapcsolódik az 

alaptörvény szövege történelmünk kiemelkedő pillanatához, 1848. március 1 5-éhez. 

A részletes indoklás kitér az ország hivatalos nevének Magyarországra változtatására. Ezzel 

kapcsolatban azt írja: "hazánkat ezer éve ezzel a névvel illették itthon és külföldön egyaránt. 

Ez a meghatározás kijavítja azt a következetlenséget, amely a most hatályon kívül helyezett 

1949. évi XX. törvény szövegében az elnevezéssel kapcsolatban található". 

Az államadósság szabályairól szólva rögzíti, hogy a parlamentnek olyan költségvetést kell 

elfogadnia, hogy az államadósság ne növekedjen, de mivel az alkotmányjavaslat idején az 

államadósság szintje "a múltbeli körülmények folytán" a javaslatban előirányzott 50 

százalékos szintnél jóval magasabb, ezen körülmények fennállásáig az államadósság 

csökkentésére irányuló költségvetés elfogadását tűzi ki célul. 

A záró rendelkezések magyarázatában kifejtik: az Országgyűlés az új alaptörvényt - a 

jelenleg hatályos alkotmány passzusai alapján - alkotmányozó hatalomként alkotja meg. 

Rögzíti a javaslat azt is, hogy az ugyancsak alkotmányozó hatalomként megalkotandó, az 

alaptörvény részét képező, de attól fizikailag különváló átmeneti rendelkezéseket külön 

dokumentumként később fogadja el. Arról is rendelkezik, hogy az alkotmány 

végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat a kormány terjeszti az Országgyűlés elé. 


