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Bevezetés a Közjogtanba vizsga tételei 
 
 
 
1. Ön ügyvédi irodában dolgozik. A megjelenő ügyfél az államot 
kívánja perelni. Az ügyvéd kérésére az ügyfelet világosítsa fel az 
állam fogalmáról! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- Az állam fogalma 
- Az államterület 
- Az állam népessége 
- A főhatalom 
- Az állam szuverenitása 
 
 
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 
sajátossága, hogy működésük során közhatalmat gyakorolnak. 
Az állam a politikai rendszer elemeként – a demokratikus társadalmakban az emberek (a 
választók) által ellenőrzötten – közhatalom birtokában szervezi a társadalom életét, amelynek 
keretében főbb funkciókat lát el: 

 megalkotja a társadalmi együttélés alapvető jogi szabályait és gondoskodik azok 
betartatásáról, 
 társadalmi, gazdasági programokat dolgoz ki az emberek életkörülményeinek 
alakítására (gazdaságpolitikai, egészségügyi, közművelődési stb. politika meghatározása és 
végrehajtásának szervezése), 
 összegyűjti a jövedelemmel, vagyonnal rendelkezőktől a társadalmi közös 
szükségletek kielégítéséhez szükséges pénzt (adóztatási jog), és ebből gondoskodik a 
közszolgáltatások megszervezéséről (iskolák, kórházak, közutak, szociális intézmények stb. 
létesítése, működtetése és támogatása), 
 ellátja a közbiztonsági és honvédelmi feladatokat, 
 együttműködik más államokkal a közös feladatok megoldásában (külpolitika). 

A demokratikus politikai rendszerekben az állam a jogszabályok által meghatározott keretek 
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 
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állampolgári jogok érvényesülését. Az állam felépítésére, működésére vonatkozó alapvető 
szabályokat – általában – az alkotmánytörvény, illetve az alkotmányos szabályok 
tartalmazzák. 

Az államterület:  
 
Az államterület azt a térséget jelenti, amelyen az állam főhatalma, szuverenitása érvényesül. 
Az államterület az állam létének természetes feltétele, ugyanis terület nélkül állam nem 
létezhet. Az állam területi főhatalma mindenkire kiterjed, aki az állam területén tartózkodik, 
tehát a külföldiekre, hontalanokra is.  
 
- szárazföldi terület 
 
Általában összefüggő terület, de állhat szigetekből is, vagy a területek közé ékelődhet egy 
másik állam is. Ide tartozik még az ún. „úszó” és a „repülő” államterület az állam lobogóját 
vagy felségjelét viselő hajók, és repülők.  
 
- vízi terület 
 
Az állam vízi területéhez tartoznak a belvizek (folyók, tavak, csatornák) és a tenger bizonyos 
részei.  
 
A nemzetközi jog szerint minden parti államot megillet a parti tenger, illetve a csatlakozó 
övezet felügyelete, és hasznosításának joga. Az államok a saját területükön szabadon 
halászhatnak, a talajból kitermelhetik az ásványkincseket. A tengeri határ általában a 
szárazföldi határ meghosszabbítása.  
A parti tenger a tengernek a szárazföldi terület melletti része, amely teljesen a parti állam 
szuverenitása alatt áll. Szélessége maximum 12 tengeri mérföld az alapvonaltól számítva.  
A parti tengeren túli részeken (csatlakozó övezet, kontinentális talapzat) a parti állam még 
bizonyos mértékű szuverenitást gyakorolhat (tenger alatti nyersanyagok kiaknázása). 
Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye szerint ugyanis egy tengerparttal rendelkező országot 200 
tengeri mérföldes rész (kb. 370 kilométer) kizárólagos gazdasági övezetként illeti meg.  
 
Ugyanakkor, ha egy ország bizonyítani tudja, hogy kontinentális talapzata túlnyúlik ezen a 
távolságon, úgy maximum 350 tengeri mérföldes (650 kilométeres) szélességben formálhat 
igényt a tengerfenék kiaknázására. Ehhez bizonyítania kell az ENSZ-bizottság előtt, hogy a 
tengerfenék szárazföldi területének természetes meghosszabbodása. 
 
Folyami határok esetében, ha a határfolyó hajózható, a határ rendszerint nem a meder 
közepén, hanem a folyó sodorvonalán szokott húzódni, azaz azon a vonalon, ahol a meder a 
legmélyebb, és ez a vonal esetenként hol az egyik, hol a másik parthoz van közelebb. A hajók 
ugyanis általában a meder legmélyebb vonulata fölött szoktak haladni, ennek különösen 
alacsony vízállás esetén van jelentősége, mivel a határ ezt a hajózható részt osztja ketté. Nem 
hajózható folyó esetén a határ rendszerint a folyó középvonalán van, de ez alól kivételek is 
lehetségesek.  
 
- légi terület 
 
Az államokat teljes szuverenitás illeti meg a felettük levő légitérben, kivéve az ezzel 
ellentétes nemzetközi szerződéseket. 
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Az államterület addig a magasságig terjed, amíg a levegő felhajtó erejével közlekedő 
repülőgépek haladni tudnak. E magasság felett a járműnek már el kell érnie az első kozmikus 
sebességet (7,9 km/s) a fent maradáshoz. Ezt a vonalat Haley amerikai tudós 83 km 
magasságban jelölte meg, és a magyar származású amerikai tudósról, Kármán Tódorról 
Kármán-vonalnak nevezte el. Az államok ma már maguk határozzák meg, hogy biztonsági 
érdekeiknek megfelelően milyen magasságig kívánnak felségjogot gyakorolni. Az államok 
többsége ezt a magasságot kerekítéssel 80-100 km-ben állapítja meg. 
A Kármán vonal feletti terület a világűr, a világ olyan térsége, amely nem áll területi felségjog 
alatt. Ennek megfelelően a Holdra és a a naprendszer más égitesteire nem érvényesíthetők 
területi igények. A Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség javát szolgálja. 
 
- 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 hajóznak.  
Államjogi szempontból sajátos területnek tekinthetjük az Antarktiszt, ami a Föld egyetlen, 
állandó lakosság nélküli földrésze, ennek következtében állampolgárságról vagy 
kormányzatról sem lehet beszélni. Az Antarktisz nemzetközi jogi viszonyait külön 
egyezmény szabályozza. Az Antarktisz-egyezményt gyakran az emberiség közös örökségének 
egyik példájaként emlegetik. 
Az egyezmény definíciója értelmében Antarktisz a 60. déli szélességtől délre eső szárazföld 
és jégmező együttesen. Az Antarktisz területén élő bármely személy valamely másik állam 
fennhatósága alá tartozik, nem létezik antarktiszi fennhatóság. Az Antarktisz területének nagy 
részére egy vagy több, összesen hét ország tart fenn igényt, de az országok többsége nem 
ismeri el határozottan ezt a területi követelést.  
A földrészen (a nyugati hosszúság 90. és 150. foka közé eső részen) található a Föld egyetlen 
olyan nagyobb területe, melyre egyetlen ország sem tart fenn igényt. 
Az államterület változhat hódítás, területelcsatolás, uratlan terület elfoglalása, természeti 
események hatására. 
 
 
Az állam népessége: 
 
 
Az állam főhatalma elvileg mindenkire kiterjed, aki az állam területén tartózkodik. 
Ebbe a tágabb értelemben vett népesség fogalmába beletartoznak: 
 az állampolgárok, 
 az állam területén tartózkodó külföldiek, 
 az állam területén tartózkodó hontalanok (hontalan az a személy, akit egyetlen állam 

sem tekint polgárának. 
 
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. 
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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 Alaptörvény (Alkotmány) és más jogszabályok által 
garantált jogok és kötelezettségek teljességét jelenti az érintett számára. 
Bár az állampolgársági jog megalkotása az állami szuverenitás egyik markáns kifejeződése, 
az államok belső jogalkotásuk mellett a nemzetközi szerződések rendelkezéseit (ajánlásait) is 
figyelembe veszik. 
 
 
Az állampolgárság keletkezésénél két fő szabályozási elvet ismerünk. ezek: 
 
 
 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 (a törvény erejénél fogva) felmenője állampolgárságát 
szerezze meg. A ius sanguinis elve alapján a megszületett gyermek a belső jog szerint 
születési helyétől függetlenül alanyi jogon lesz állampolgár. Tilos az állampolgárok között 
a keletkezés, illetve a megszerzés jogcíme alapján különbséget tenni. A leszármazás 
elvéből következően minden gyermek alanyi joga szülei állampolgárságának megszerzése. 

       Európában a múltban az általános szabály hagyományosan az volt, hogy a házasságban 
született gyermek a ius sangunis elve alapján apja állampolgárságát szerzi meg (ius 
sangunis a patre). A gyermek anyja jogán a régmúltban csak 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). Tehát, ha a gyermek születésekor akár csak az egyik szülője megyar 
állampolgár a megszületett gyermek magyar állampolgár lesz 
 Ius soli (terület szerinti leszármazás) elve 

A leszármazás elvével szemben főként az angolszász területeken illetve a tengerentúlon 
(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 (vér szerinti 
leszármazás) elvét követi. A ius soli (a terület szerinti leszármazás) elve csak kisegítő 
jelleggel kivételesen érvényesül. 

 
Így például az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket (ellenkező 
bizonyításig) magyar állampolgárnak kell tekinteni. 
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A főhatalom: 
 
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.  
A demokratikus állami főhatalomnak korlátozhatónak és korlátozottnak kell lennie.  
Az állam főhatalma az állam területén: teljes és kizárólagos hatalmat gyakorol. 
 
Az állam szuverenitása: 
A szuverenitás az államhatalom gyakorlásának kérdése „kit illet a főhatalom?” 
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 demokratikus állami főhatalomnak 
korlátozhatónak és korlátozottnak kell lennie.  
 
A népszuverenitás fogalmát Rousseau dolgozta ki a Társadalmi szerződés c. művében. A 
modern alkotmányok a népszuverenitás elvét fogadják el. A népszuverenitás szerint minden 
hatalom birtokosa a nép, amely hatalmát ritkábban közvetlenül gyakorolja, (pl. népszavazások 
útján), jellemzően közvetve, választott tisztségviselői útján (országgyűlési, önkormányzati 
képviselők) gyakorolja. 
A szuverenitásnak kétféle típusa van: belső és külső szuverenitás. 
 
 Belső szuverenitás: az alkotmány és más jogszabályok meghozatalának és közhatalmi 
kikényszerítésének lehetősége, 
 
 Külső szuverenitás: az állam más államokkal azonos jogú alanya a nemzetközi jognak, 
döntéseit külső kontroll nélkül hozza meg (tehát a múltban egy gyarmat nem minősült 
államnak). A külső szuverenitás a nemzetközi közjog szabályozási területe. 
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2. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. Az ügyfélszolgálaton 
megjelenő ügyfelet tájékoztassa az állam szerkezetéről! 
 
Információtartalom vázlata 
- Az államszerkezet fogalma 
- Centralizáció, decentralizáció 
- Unitárius állam 
- Föderatív állam 
- Konföderáció 
 
Az államszerkezet fogalma  
 
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. 
 
Az államforma összetevői:  
 
 Kormányforma 
A legfelsőbb állami szervek rendszere, azok egymáshoz és a lakossághoz való viszonya. A 
kormányforma lehet monarchia és köztársaság. Machiavelli is ezt a két alapvető formát 
különböztette meg.  
A monarchia lehet (abszolút, alkotmányos, parlamentáris). 
A monarchiában az államfő tisztségét egy természetes személy (császár, király, cár) 
életfogytiglan tölti be. Eredetileg az egyeduralom egyik változataként jelent meg (abszolút 
monarchia), majd az alkotmányos monarchia, később a parlamentáris monarchia vált a 
jellemzővé.  
A köztársaság lehet (parlamentáris, prezidenciális) 
A 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 prezidenciális 
formában a köztársasági elnök erős jogosítványokkal rendelkezik. 
 
 Államszerkezet 
 
Államszerkezet: Magában foglalja az állam, mint egész és részei közötti viszonyok 
rendszerét, valamint az állam területi struktúráját, az állam adminisztratív és területi 
egységekre való belső tagozódását. 
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Centralizáció, decentralizáció 
 
Az államszerkezet fontos jellemzője: centralizáltság, decentralizáltság, ez mutatja, hogy az 
egyes részek milyen fokú önállósággal rendelkeznek. Magyary Zoltán nevéhez fűződik 
többek közt a közigazgatás főbb szervezési elveinek meghatározása: 
  
● centralizáció: az állami döntési jogosítványok a központi államigazgatási szerveknél 
összpontosulnak; a területi és helyi szervek a központi államigazgatási szervekkel 
hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonyban állnak; 
 
● decentralizáció: a feladat- és hatáskörök, a döntési jogosítványok megoszlanak a központi 
szervek és a területi/helyi közigazgatási szervek között. Ebben az esetben a feladat- és 
hatáskörök egy része a helyi önkormányzati szervekhez kerül. 
 
Az államokat szerkezetileg ötféleképpen csoportosíthatjuk: 
 
- Unitárius állam 
- Föderáció 
- Konföderáció 
- Perszonálunió 
- Reálunió 
 
 Unitárius állam 
Az állam területi egységei nem rendelkeznek a szuverenitás részjogosítványaival  
(pl. Magyarország, Franciaország) Például Magyarországon a megyék nem rendelkeznek 
szuverenitással. 
 
Föderáció (szövetségi állam) 
 
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.  
A föderáció kialakulásának jellemző okai: 

 történelmi okokból (pl. a német egység kialakulási folyamata), 



8 
 

 a nagy kiterjedésű államoknál szükségessé válhatott az egyes területrészeknek 
biztosított bizonyos fokú önállóság pl. USA, Ausztrália, Kanada, India), 

 vagy olyan. akár kisebb területű államoknál fordul elő, ahol különböző faji, nyelvi 
nemzeti vagy vallási kisebbségek élnek (pl. Svájc a sajátos kanton rendszerével, vagy 
Belgium a francia és a flamand népesség megoszlásával). 

Konföderáció (államszövetség)  
 
 A 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 tagállamok egy közös államfő kapcsolja össze. 
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 1102-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 1867és 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. 
 



9 
 

9. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Az irodába bejövő és 
érdeklődő ügyfélnek magyarázza el részletesen a jogalkalmazás 
szakaszait! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A jogalkalmazás fogalma 
- A tényállás megállapításának szakasza 
- A jogszabály értelmezésének szakasza 
- Alanyaik szerinti csoportosítás és jellemzők (ki végzi, milyen 

formában, milyen kötelező erővel) 
- A jogszabály-értelmezés eredménye 
- Határozathozatal szakasza 
 
 
Jogalkalmazás fogalma: Egyrészt a jogalanyok jogkövető magatartása, másrészt az állami 
szervek olyan tudatos magatartása, mely során egyedi jogviszonyt keletkeztetnek, 
módosítanak, vagy szüntetnek meg, s tevékenység valamely döntésben jelenik meg. 
 
A jogalkalmazás akkor kerül előtérbe, ha a jogot érvényesíteni kell, ha vita kapcsán 
jogsérelmet kell orvosolni.  
 
A jogalkalmazás lényege: az absztrakt módon megfogalmazott jogi normákat (anyagi és 
eljárásjogi normákat) konkrét életviszonyokra alkalmazzák. 
 

A jogalkalmazás főbb jellemzői: 
 
 Állami monopólium:  
Közhatalommal felruházott szervek közhatalmi minőségükben eljárva hoznak kötelező 
döntést a jogalany számára. 
 
 Állami szerv közreműködése nélkülözhetetlen a jog érvényesüléséhez:  
Feltétlenül: büntetőjogi jogérvényesítés esetén 
Feltételesen: ha az érintettek kezdeményezik, viták eldöntésére 
 
 A jogalkotó jogi akaratát egyedi esetre kell vonatkoztatni 
 
 A döntések az érintettek között jogviszonyokat keletkeztetnek, módosítanak, 
vagy megszüntetnek, megállapítják. 
 
 A jogalkalmazás jogilag szabályozott eljárás keretében megy végbe. 
(eljárásjogi törvények) 
 
 A jogalkalmazás során hozott döntés nem teljesítése kényszerintézkedést von 
maga után (végrehajtási eljárás) 
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A jogalkalmazás csoportosítható: 
 
Az eljárás jogilag szabályozott rendje szerint: 
 
 alapeljárás 
 jogorvoslati 
 végrehajtási (valamennyi eljárásra érvényes!) 
 
Az alapeljárás a jogalkalmazás szükségszerű eleme, ami mindig ezzel kezdődik, és olykor be 
is fejeződik. A jogorvoslati szakaszban az alapeljárásban hozott döntés felülvizsgálata 
történik. A végrehajtási eljárásra csak akkor kerül sor, ha a jogerős döntésben foglaltakat az 
érintettek nem tartják be. A végrehajtás akár kényszerrel is biztosítható.   

A jogalkalmazás folyamatán belül három fő szakaszt különböztetünk meg ezek:  

a) a tényállás megállapítása  
b) a jogszabály értelmezése  
c) a határozathozatal  
 
 
A tényállás megállapításának szakasza 

A tényállás megállapítása keretében a jogalkalmazó feladata a jogilag releváns tények (jogi 
tények) feltárása. A jogi tények hatása abban van, hogy a jogalanyok között jogviszonyt 
keletkeztetnek, módosítanak, vagy megszüntetnek. A jogszabály ad útmutatást a 
jogalkalmazónak, hogy konkrét egyedi jogesetnek melyek a társadalmi, s ennek 
következtében jogilag is lényeges elemei. 

A jogszabályi értelmezésnek szakasza  
 
 
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. A jogalkotó akaratára 
abból következtetünk, hogy az adott jogszabály más jogintézményekkel, jogággal és 
jogrendszerrel milyen összefüggésben van. 
 
4). Történeti értelmezés (interpretatio historica)  
A jogszabály keletkezési körülményeit, fejlődését, társadalmi körülményeit vizsgálja, ebből 
következtet a valódi tartalmára és arra, hogy vajon mi is lehetett a jogalkotó akarata? 
 
A nyelvtani és logikai értelmezés a jogértelmezés első (mindig előforduló), a rendszertani és a 
történeti értelmezés a jogszabály értelmezés második (csak esetenként szükséges) szakasza.  
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A jogalkalmazás alanyaik szerinti csoportosítás és jellemzői (ki végzi, milyen formában, 
milyen kötelező erővel) 
 
 
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. 
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. 
 
Az állami szervek jogalkalmazó tevékenységén belül alapvetően:  
 bírói és  
 közigazgatási jogalkalmazást különböztethetünk meg,  

de ezekhez kapcsolódik az ügyészségi, rendőrségi, munkaügyi jogalkalmazás is. 
 
 
a) Bírói jogalkalmazás 
 
 
Alapja szigorúan az írott jog, bírói igazságszolgáltatást az alábbi ügyszakokra bonthatjuk: 
büntető, polgári, közigazgatási ügyszak. 
A bírósági jogalkalmazás egységéről a Kúria gondoskodik jogegységi határozataival.  
 
 
Polgári bírói jogalkalmazást jellemzi 
 
 Felperes és az alperes konfliktusa, ez követelésben és védekezésben nyilvánul 

meg 
 Csak az érintett kezdeményezheti, a bíróság kötve van a felek 

megegyezéséhez, (kivétel: kogens szabály!) 
 A felek jogilag egyenrangúak 
 
Büntető bírói jogalkalmazás 
 
 Vádlott és a közvádló ügyész konfliktusa 
 A bíróság jogszabályok alapján dönt, a felek nem egyezhetnek meg (kivéve: 

vádalku) 
 A vádlott jogait biztosítani kell 
 
Közigazgatási bírói jogalkalmazás  
 
 Közigazgatási jogalkalmazás kapcsán a közigazgatás rendszerén belül már 

kimerített jogorvoslati igénybevétele után lehetséges 
 A bíróság a döntés törvényességét vizsgálja (nem a tényeket!) 
 
 
 
b) Közigazgatási jogalkalmazás 
 
A közigazgatási szervek jogalkalmazói tevékenysége a hatósági jogalkalmazás, a 
közigazgatási szerv hivatalból vagy az ügyfél kérelmére eljár, és döntést hoz. 
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A döntés irányulhat az ügyfelet érintő jog vagy kötelezettség megállapítására, adat 
igazolására, nyilvántartás vezetésével, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos döntésre. 
Szabálysértési ügyekben is eljárhat.  Itt nagyobb szerepe van a méltányosságnak, és a 
célszerűségnek, mint a bírósági eljárásban. Jellemzi még a keretszabályozás.. 
 
Jogszabály értelmezés eredménye: 
 

1. megállapító értelmezésről beszélünk minden olyan esetben, amikor értékelést igénylő 
tényállási elemek meglétéről vagy hiányáról kell dönteni 

2. megszorító értelmezésről beszélünk olyan esetben, amikor a jogszabály alkalmazási 
körét a látszólagosnál szűkebben állapítják meg 

3. kiterjesztő értelmezésről beszélünk olyan esetben, amikor a jogszabály alkalmazási 
körét a látszólagosnál tágabban vonják meg, vagyis a nyelvtani értelmezéshez képest 
tágabban. 

Lényeges, hogy mihez viszonyítva szólunk az értelmezésnek az eredmény szerint valamilyen 
fajtájáról. Így nincs akadálya a nyelvtani értelmezéshez képest a tágabb vagy szűkebb 
értelmezésnek, ha az egyéb értelmezési módok felhasználásával a jogszabály objektív 
jogalkotói jelentésének, megállapítására szolgál. 
A valódi kiterjesztő vagy megszorító értelmezés a jogszabály jelentésétől, a jogalkotó eredeti 
akaratától való eltérést jelenti.  
 
Határozathozatal szakasza 
 
A jogszabályok érvényre juttatásának módja a hivatalos jogalkalmazás, mely a többi hatalmi 
ágtól független bíróságok feladata. A bíróság döntését törvényben szabályozott kétfokozatú 
eljárásban hozza meg. Az első fokon hozott határozattal (ítélettel) szemben rendes 
perorvoslatnak van helye.  
A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben – beleértve a 
per megszüntetését is – végzéssel határoz.  
 Az ítéletnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, de a 
döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen; ez a szabály a 
főkövetelés járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed. 
Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a saját határozatához abban a 
perben, amelyben azt hozta, kötve van.  
 
Az ítélet tartalmától függően lehet: 
 helyt adó (felperes a pernyertes); 
 elutasító (felperes pervesztes lett); 
 vegyes jellegű részben helyt adó, részben elutasító (felperes csak részben lett pernyertes).  
 
A perorvoslat – miként az a nevéből is kitűnik – a bírósági határozatok megtámadásának 
eszköze. Két fő csoportja van: 
 
a) a jogerőre nem emelkedett bírósági határozatok megtámadására szolgáló rendes 
perorvoslat: a fellebbezés 
b) a jogerős bírósági határozatok megtámadásának eszköze a rendkívüli perorvoslat: ilyen a 
perújítás és a felülvizsgálat. 
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10. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Egy adott ügyben hozott 
bírósági ítélet jogerőre emelkedésének a napját kell 
megállapítania. A felek az ítéletet 2222. február 2-án vették át. 
(Jelenleg 2222. március 3-a van.) Magyarázza el az ügyfélnek a 
jogerőre vonatkozó ismereteket! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A jogerő fogalma 
– Az alaki jogerő 
– A stádiumok: első és második 
– A stádiumok: harmadik, negyedik 
– Az anyagi jogerő 
 
Jogerő fogalma: minősített kötőerőnek is nevezhetjük, utalva ezzel arra, hogy az egyszerű 
kötőerőnél magasabb fokú joghatást biztosít a bírósági határozatoknak. Jogerőhatás csak 
azokhoz a határozatokhoz fűződik, amelyek fellebbezéssel már nem támadhatóak meg. 
Legfontosabb tulajdonságai, a megtámadhatatlanság, véglegesség, határozat irányadó volta és 
a végrehajthatóság. 
A bírósági határozatokhoz számos joghatás fűződik. A legfontosabb joghatás a jogerő. 
Jogerőhatás csak azokhoz a határozatokhoz fűződik, amelyek fellebbezéssel már nem 
támadhatók meg.  
A jogerős bírósági határozat:  
 megtámadhatatlan;  
 végleges;  
 végrehajtható. 
 
Alaki jogerő 
 
A megtámadhatatlanságot alaki jogerőnek is nevezik. Ennek megfelelően alakilag jogerőre 
emelkedik az a határozat, mely ellen nincs helye fellebbezésnek, vagy amely ellen 
fellebbezésnek van helye, de a fellebbezésre jogosultak a törvényes határidőn belül nem éltek 
fellebbezéssel, illetve a fellebbezési jogukról lemondtak. 
 
A véglegesség azt jelenti, hogy a határozat tovább már nem vitatható módon rendezi a felek 
jogviszonyát; ezt nevezik anyagi jogerőnek. Az anyagi jogerő pozitív hatása abban áll, hogy 
a felek, a bíróság és más hatóságok egyrészt kötve vannak az anyagi jogerőhöz, másrészt a 
jogerős határozat tartalmát irányadónak kell tekinteniük.  
 
Az anyagi jogerő ítélt dolgot (res iudicata) eredményez, mely szerint ugyanazok a felek (és 
jogutódaik) ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog iránt új pert nem 
indíthatnak. 
 
Kivétel a res iudicata hatása alól, ha az ítélet egyik felet olyan szolgáltatásra kötelezi, amely 
az ítélet meghozatala után jár le. Ilyenkor az ítélet anyagi jogereje nem gátolja azt, hogy a 
felek bármelyike keresetet indíthasson a szolgáltatás mennyiségének vagy időtartamának 
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megváltoztatása iránt, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság az ítéletét alapította, utóbb 
lényegesen megváltoztak. Az ilyen ún. utóperben (pl. tartásdíj vagy kártérítési járadék 
felemelése vagy leszállítása iránti per) a bíróságnak tehát mindenek előtt azt kell vizsgálnia, 
hogy a korábbi ítéletben rögzített tényálláshoz képest a megváltoztatás szempontjából 
releváns tények tekintetében bekövetkezett-e lényeges változás. A lényeges változás 
megítélésénél jelentősége van annak is, hogy a körülmények kedvező vagy kedvezőtlen 
változása átmeneti jellegű vagy huzamosabb időn át fennállónak tekinthető-e. Önmagában 
egy néhány hónapos jövedelemcsökkenés például a tartásdíj leszállítását nem eredményezheti. 
A szolgáltatás mennyiségének, időtartamának megváltoztatása a kereset megindítását 
megelőző hatodik hónaptól igényelhető. A kereset megindításának ideje a keresetlevél 
beadásának időpontjával azonos. 
Az ítélet ellen benyújtott fellebbezésnek nem kell feltétlenül az egész határozat ellen 
irányulnia. Előfordulhat az is, hogy a fél a határozatnak csak egyes részeit sérelmezi, más 
rendelkezésekkel viszont egyetért. Ezzel függ össze a törvénynek a részjogerőre vonatkozó 
rendelkezése.  
Ha a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely része vagy valamely rendelkezése 
ellen él fellebbezéssel, a határozatnak a fellebbezéssel nem érintett része jogerőre emelkedik 
(részjogerő).  
A másodfokú bíróság kérelemre a másodfokú eljárás során végzéssel bármikor 
megállapíthatja, hogy az ítéletnek fellebbezéssel, illetőleg csatlakozó fellebbezéssel meg nem 
támadott része jogerőre emelkedett. 
Megjegyzendő, hogy egy másik jogágban, a közigazgatási (államigazgatási) ügyeknél a 
másodfokú hatóságot nem köti a részjogerő, tehát, ha csak az ügyfél fellebbezett, a 
másodfokú határozat számára akár kedvezőtlenebb is lehet!). 
 
A végrehajthatóság azt jelenti, hogy a teljesítési határidő után önkéntes teljesítés hiányában a 
jogerős bírósági határozatban foglaltak állami kényszer alkalmazásával is kikényszeríthetők. 
Meg kell említeni, hogy van néhány olyan eset is, amikor a törvény megengedi a nem jogerős 
határozatok végrehajtását is (pl. tartásdíjnál), ilyenkor előzetes végrehajthatóságról 
beszélünk. Az előzetes végrehajthatóság révén a jogosult gyorsabban jut a követeléséhez, 
mert nem kell bevárnia a határozat jogerőre emelkedését, amelyet az esetleges fellebbezési 
eljárás jelentősen késleltethetne. Az előzetes végrehajthatóság elrendelése hivatalból történik, 
ahhoz az érdekelt fél kérelmére nincs szükség.   
 
Különbséget tehetünk viszonylagos (relatív) és végleges (abszolút) megtámadhatatlanság 
között. Az alaki jogerő már az előbbi esetében is beáll, mivel azt a határozatot, amely rendes 
perorvoslattal nem támadható meg jogerősnek tekintjük. Ennek megfelelően jogerőre 
emelkedik az a határozat, mely ellen nincs helye a fellebbezésnek vagy olyan esetben, ha a 
fellebbezésre jogosultak nem éltek a fellebbezéssel a törvényes határidőn belül, fellebbezési 
jogukról lemondtak vagy fellebbezésüket visszavonták. 
 
 Alaki jogerő stádiumai:  
 
A fogalomhoz emlékezni kell három rendkívüli jogorvoslati lehetőségre.  
 

a. Igazolási kérelem 
 
Kizárólag a saját hibán kívüli, azaz vétlen mulasztás orvosolható igazolással. Az igazolási 
kérelmet benyújtó félnek nem kell perrendszerűen bizonyítani, elegendő valószínűsíteni a 
mulasztás vétlenségét. Ha például a fél a mulasztás okaként hirtelen rosszullétét, betegségét 
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hozza fel, nemcsak az adott időpontra vonatkozó orvosi igazolás de más olyan a 
gyógykezelésére, betegségére vonatkozó irat is alkalmas a kimentésre, amely a betegséggel 
együttjáró tünetek tényét igazolja. Ha az igazolási kérelem hiányos, a bíróság a felet a hiány 
pótlására írásban is felhívhatja a mulasztás jogkövetkezményére történő utalással, de annak 
sincs akadálya, hogy e körben a felet személyesen meghallgassa. Határidő elmulasztása esetén 
az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.  
Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az elmulasztott 
határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a 
mulasztás csak később jutott a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak 
később szűnt meg (ezt a félnek megfelelően valószínűsítenie kell), az igazolási kérelem 
határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A 
mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. 
Azt, hogy a kérelem előfeltételei fennállnak-e, méltányosan kell elbírálni. 
Az igazolási kérelemnek sem az eljárás folytatására, sem a végrehajtásra nincs halasztó. 
Az igazolási kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás 
történt, fellebbezési határidő elmulasztása esetén pedig a másodfokú bíróság. Az igazolási 
kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. 
 
 

b. A perújítás a jogerős bírósági ítélet megtámadására használható perorvoslat. A 
perújítás az ítélet ténybeli alapja ellen irányul, jogi tévedés nem szolgálhat a 
perújítás alapjául. A perújítás során nem egy új kereset elbírálásáról, hanem a korábbi 
ügy újra tárgyalásáról van szó.   

  
A jogerős ítélet elleni perújításnak 3 esetköre van ezek közül a leggyakrabb, ha a fél oly 
tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra 
hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá 
kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. A perújítás, mint perorvoslat nem 
fellebbviteli jogorvoslat, tehát nem a magasabb fokú bíróság bírálja el, hanem a megtámadott 
határozatot hozó elsőfokú bíróság. A perújítási kérelem előterjesztésének határideje hat 
hónap; ezt a határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől, ha pedig a perújítás okáról 
a fél csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy 
perújítással élhessen, ettől az időponttól kell számítani. Az ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított öt év elteltével perújításnak helye nincs. 
 
 

c. A felülvizsgálat szintén jogerős bírói ítélet megtámadására szolgáló rendkívüli 
perorvoslat. A legfontosabb sajátossága, hogy ezt a perorvoslatot az ügy érdemi 
elbírálására kiható jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni, egyben meg kell 
jelölni azt a jogszabályt, melyet a bíróság jogerős határozata sért. A felülvizsgálati 
kérelmet a határozat közlésétől számított 60 napon belül kell benyújtani a Kúriához. A 
felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező. 

 
 

A stádiumelmélet szerint a bírósági határozatok jogerejének stádiumai: 
első stádium (a fellebbezési határidő lejárta után) 
A fellebbezéssel már nem megtámadható határozat eléri az alaki jogerő elő stádiumát, a 
viszonylagos megtámadhatatlanság legalsó fokát,  
(itt még felülvizsgálati kérelemmel, igazolási kérelemmel vagy perújítási kérelemmel még 
megtámadható) 
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második stádiumot (60 nap után), amikor fellebbezéssel és felülvizsgálattal már nem, de 
igazolással és perújítással még meg lehet támadni 
 
harmadik stádium (3 hónap után) 
3 hónap elteltével már igazolási kérelemmel sem támadható meg a határozat, csak a perújítás 
lehetősége marad meg. 
 
negyedik stádium (5 év eltelte után) 
 
5 évnek kell eltelnie, hogy a határozat elérje a végleges megtámadhatatlanságot, azaz a 
negyedik stádiumot. Az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével ugyanis 
perújításnak helye nincs. 
 
 
1. stádium: Relatív megtámadhatatlanság szakasza:  
Ha már rendes perorvoslattal nem támadható meg a határozat (tehát fellebbezésre már 
nincs lehetőség), akkor csak  
-  felülvizsgálati kérelemmel  
-  igazolási kérelemmel                                          lehet megtámadni, ezeket nevezzük 
-  perújítási kérelemmel                                  rendkívüli perorvoslatnak. 
 
 
2. stádium: 60 nap elteltével lép be a határozat a jogerő II. szakaszába, ahol már nem 
támadható meg a határozat felülvizsgálati kérelemmel sem, marad:  
-  igazolási kérelem 
-  perújítási kérelem 
 
 
3. stádium: 3 hónap elteltével a határozat belép az alaki jogerő III. szakaszába, ahol már 
igazolási kérelemmel sem támadható meg a határozat, csak:  
-  perújítási kérelemmel  
 
 
4.stádium: 5 év múlva  már nincs lehetőség perújítási kérelem beadásának sem, a határozat 
elérkezett az abszolút megtámadhatatlanság szakaszába.  
Itt emelkedik a határozat teljes jogerőre. 
 
Az anyagi jogerő: az ítéletekhez, meghagyáshoz, továbbá egyes végzésekhez anyagi jogerő-
hatás fűződik. Tartalmát egy pozitív és egy negatív hatásban jelöljük meg. 
Pozitív hatás: abban áll, hogy a felek, a bíróság és más hatóság egyrészt kötve vannak az 
anyagi jogerőhöz, másrészt a jogerős határozat tartalmát irányadónak kell tekinteniük. 
Negatív hatás: „res iudicata”( ítélt dolog), mely megakadályozza azt, hogy ugyanazon 
tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek egymás ellen új keresetet 
indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá 
tehessék. 
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Határidők a jogerőre emelkedés kiszámításához 
 
A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani. 
A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, 
amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, 
kihirdetés) esik. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, 
amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában 
hiányzik, a hó utolsó napján. 
 
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő 
legközelebbi munkanapon jár le. A határidő elmulasztásának következményeit nem lehet 
alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott 
küldeményként postára adták. 
A határidő az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésére és a 
bíróság előtt teljesítendő cselekményre megállapított határidő azonban már a hivatali idő 
végével lejár. A bíróság az általa megállapított határidőt fontos okból egyszer 
meghosszabbíthatja; a határidő - meghosszabbítással együtt - negyvenöt napnál hosszabb nem 
lehet, kivéve, ha a szakértői vélemény elkészítése hosszabb határidőt tesz szükségessé.  
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11. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. A főnöke (az ügyvéd) 
megkéri, hogy a jogszabályok közül keressen elő egy 
meghatározott számú törvényt. A feladat teljesítését követően 
vázolja fel a magyar jogforrási hierarchiát, és határozza meg az 
alapelveit! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A jogforrás, jogforrási hierarchia fogalma 
- A jogforrási hierarchia felépítése 

 - A törvények 
 - A rendeletek 

- Az alapelvek 1. 
- Az alapelvek 2. 
- Az alapelvek 3 
 
 
A jogforrás, jogforrási hierarchia fogalma 
 
A jog az állam által alkotott vagy szankcionált, és a társadalom valamennyi tagjára kötelező, 
kikényszerítő magatartási szabályok összessége. A jogot tehát jellemzően állami szervek 
alkotják s egyúttal az állami szervek feladata a jogszabályok érvényesítése, kikényszerítése. 
Ugyanakkor a jogalkotás módját és szabályait is jogszabályok határozzák meg, mert a 
jogszabályok az állami szervek eljárásának kereteit is meghatározzák. 
 
A jogforrás arra a kérdésre ad választ, hogy mely szerv és milyen formában alkothat 
jogszabályokat. 
A jogforrás arra a kérdésre ad választ, hogy mely szerv és milyen formában alkothat 
jogszabályt. Ezen az alapon beszélhetünk belső és külső jogforrásról.  
A belső jogforrás körébe azok a szervek tartoznak, amelyek a jogszabály megalkotására 
felhatalmazást kaptak (pl. Országgyűlés, Kormány, stb.).  
A külső (alaki) jogforrás pedig az a forma, amelyben a jogszabály megjelenik, amelyben 
kötelező ereje és más jogszabályokhoz való viszonya megtestesül (pl. törvény, 
kormányrendelet stb.). 
 
Az Európai Unió rendeletei Magyarország csatlakozása után közvetlenül alkalmazandó 
jogforrásoknak számítanak.  
 
A közösségi jog ilyen előírásai a tagállam jogrendszerének adaptációja nélkül, tehát saját 
erejüknél fogva, közvetlenül érvényesülnek, illetve azokat érvényesíteni kell a tagállami 
jogrendszerben. A közösségi jog rendeletére magánszemélyek a nemzeti bíróságok előtt 
hivatkozhatnak, abból eredő jogaikat közvetlenül érvényesíthetik.  
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A jogforrási rendszer alapelvei 
 
A törvényeknek általánosnak kell lennie, tehát nem vonatkozhat meghatározott személyre.  
1. Azonos szintű, de később meghozott jogszabály közül mindig az utolsó az érvényes.  
2. Különös és általános szabály közül mindig a különös érvényes  
3. A rendelkezéseknek főszabályként nem lehet visszaható hatálya, a visszamenő hatályú 
jogalkotást a jogelmélet csak akkor tartja megengedhetőnek, ha az így hozott jogszabály 
minden téren kedvezőbb az érintetteknek.   
 
A jogforrások nem azonos rangúak, a hierarchia élén az Alkotmány áll, mely az írott jog 
legmagasabb szintű jogszabálya. Alacsonyabb szintű jogszabály nem ütközhet magasabb 
szintű jogszabályba. 
 
A jogforrási hierarchia felépítése 
 
A jogalkotási törvény szerint a jogi normák két csoportja:  
a) a jogszabály és az 
b) állami irányítás egyéb eszköze 
  
a. a jogszabályok (alkotmány, törvény, kormányrendelet, MNB elnökének rendelete 
(jegybanki rendelet), miniszterelnöki rendelet és miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet), 
 
Jogalkotó hatásköre csak azoknak az állami szerveknek van, amelyek erre az Alaptörvényben 
felhatalmazást kaptak.  
A jogalkotó hatásköröket az Alaptörvény és a jogalkotási törvény szabályozza. 
A jogszabály formája törvény vagy rendelet lehet. 
 
A jogszabályok hierarchiája: 
 
 az Alaptörvény (Alkotmány), 
 törvény (ezek egy része ún. sarkalatos kétharmados); 
 a Kormány és az MNB elnökének rendelete; 
 a miniszteri (és a miniszterelnöki) rendeletet; 
 önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete (pl. PSZÁF, Médiahatóság); 
 az önkormányzat rendelete. 
 
A jogforrási hierarchia élén az Országgyűlés által alkotott Alaptörvény áll. Az Alaptörvény az 
írott jog legmagasabb szintű jogszabálya. 
Magyarországon az Alaptörvény megalkotásához és megváltoztatásához az országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  
 
Egy alkotmány fő szabályozási területei:  
 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb szabályok,  
 a legalapvetőbb emberi- és állampolgári jogok és kötelezettségek, 
 nemzeti jelképek, szimbólumok. 
 
Az Alaptörvény az alkotmányjog legfőbb jogforrása. A törvények között és a jogrendben 
elsődlegességet élvez. 
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A jogelmélet szerint egy jogállami alkotmányban 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 államszervezet és a 
jogrendszer kiépítése az alkotmányban rögzített szabályoknak, a kapcsolódó sarkalatos 
törvényeknek és általános jogi garanciákat hordozó alapelveknek megfelelően történhet.  
 
Egy alkotmány és a jogrendszer szoros összefüggésének tere, hogy az alkotmány tételesen 
rögzíti azokat a jogalkotási tárgyköröket (társadalmi viszonyokat) amelyek csak törvényben 
szabályozhatók.  
E tárgykörök alapnormái az alkotmányban rögzítve vannak, részletes szabályai pedig, az 
egyes tárgykört szabályozó külön törvényben szerepelnek. Mindez úgyis megfogalmazható, 
hogy egy alkotmány a törvényalkotás fő irányait és zsinórmértékét is megadja. 
 
2011. április 18-án a magyar Országgyűlés 262 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett elfogadta Magyarország alaptörvényét.  A lényegében csak a Fidesz-
KDNP képviselői által megszavazott alaptörvény  2012. január 1-jén a korábbi alkotmány 
helyére lépett. 
Az alaptörvény szövegét Szájer József (Fidesz) vezette bizottság készítette. A bizottság tagjai 
voltak még: Salamon László (KDNP) és Gulyás Gergely (Fidesz).  
 
Az Alaptörvény 
 

A. Az Alaptörvény 6 részből áll, a Himnusz első sorával kezdődik, majd  

 A PREAMBULUM (nemzeti hitvallás) következik. A preambulumot tartalmazó első rész 
címe a NEMZETI HITVALLÁS 

Mely így kezdődik: „MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, 
felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat”: 
 
 Az ALAPVETÉS című második rész nagybetűkkel jelölt A-T- ig tartó, összesen 19 cikkre 

van osztva.  
 

 A SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG című harmadik rész római számokkal jelölt  
I.-XXXI. cikket tartalmaz, az alapjogok és kötelességek felsorolásával. 
 

 Az ÁLLAM című negyedik rész arab számokkal jelölt 1-47 cikkre oszlik.és az alábbi 13 
címet tartalmazza: 
a) Az Országgyűlés 
b) A köztársasági elnök 
c) A Kormány 
d) Önálló szabályozó szervek 
e) Az Alkotmánybíróság 
f) A bíróság 
g) Az ügyészség 
h) Az alapvető jogok biztosa 
i) A helyi önkormányzatok 
j) A közpénzek 
k) A Magyar Honvédség 
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l) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
m) Döntés katonai műveletekben való részvételről 

 

 A KÜLÖNLEGES JOGREND című ötödik rész szerkezetében folytatja a negyedik rész 
számozását 48-54 cikkig, tehát hét cikkből áll. Ez a rész az alábbi címeket tartalmazza: 
a) A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok 
b) A rendkívüli állapot 
c) A szükségállapot 
d) A megelőző védelmi helyzet 
e) A váratlan támadás 
f) A veszélyhelyzet 
g) A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok 

 
 A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK című a hatodik rész az alábbi pontokat tartalmazza. 

1. Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén lépett hatályba. 
2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) 

pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el. 

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. 
 
Az előterjesztés szerint az alaptörvény végén felsorolták volna az igennel szavazó képviselők 
nevét is, ezt az elfogadott Alaptörvény már nem tartalmazta. 

 

B. Az Alaptörvény még a hatálybalépése előtt kiegészült a Magyarország 
Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) címet kapott 32 cikket 
tartalmazó jogszabállyal. Ez az „átmeneti rendelkezések” című jogszabály önmagát 
sajátos módon az Alaptörvény részének minősítette, de e mellett aggályos volt az is, 
hogy az átmeneti rendelkezések több esetben egyértelműen nem átmeneti jellegű 
szabályokat is tartalmaztak. Az átmeneti rendelkezések az Alaptörvény részét képezik, 
és két fő részből, egyrészt a kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről 
szóló részből (ez tételes jogszabály helyett inkább pártpolitikai véleményt tükröző, 
állásfoglalás jellegű kinyilatkoztatásból), másrészt pedig az Alaptörvény 
hatálybalépéséhez kapcsolódó hagyományos, átmeneti előírásokat magában foglaló, 
jogtechnikai jellegű részből áll.  

 
Ezért az országgyűlés az Alaptörvény első módosítása (2012. június 18.) keretében 
rögzítette, hogy a Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései az Alaptörvény 
részét képezik. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit így az Alkotmánybíróság már nem 
vizsgálhatja felül.  
Ugyanebben a jogszabályban külön módosítás szólt a „volt” köztársasági elnök jogállásáról és 
javadalmazásáról, melynek alapján „A volt köztársasági elnököt  havonta a mindenkori 
köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű pénzbeli juttatás illeti meg 
élete végéig (mandátumának kitöltése nélkül is).  
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C. Magyarország Alaptörvényének második módosítása (2012. november 9.) 

A Parlament kormánypárti többsége a kötelező választási regisztráció bevezetése érdekében 
hatálybalépésének évében az Alaptörvényt másodszor is módosította. 
A módosító törvény általános indokolása szerint erre azért került sor, mert így  
„A törvény - a választásokon és népszavazásokon való részvétellel kapcsolatos 
önrendelkezési jog kiteljesítése céljából - lehetővé teszi, hogy sarkalatos törvény a 
választásokon az ajánlás, a szavazás és a jelöltként indulás lehetőségét, valamint a 
népszavazáson való szavazás lehetőségét azok számára biztosítsa, akik előre jelzik, hogy e 
jogukat gyakorolni kívánják.” 
Az Alaptörvénynek az önrendelkezési jogot kiteljesítő módosítása alapján a jövőben a 
választójogot csak a névjegyzékbevételt követően lehet gyakorolni. A névjegyzékbevétel a 
választás, vagy népszavazás napját megelőző tizenötödik napig kérelmezhető. A névjegyzéket 
minden általános országgyűlési választás előtt ismételten el kell készíteni. A 
névjegyzékbevételi kérelem magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos esetében 
személyesen vagy elektronikus úton, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy 
esetén ez elektronikus úton vagy akár levélben is történhet. 
 

D. Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.) 

Az Alaptörvénynek ez a módosítását már a kihirdetését követő napon hatályba léptették. 
A módosítás célja, hogy „a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzését, valamint 
hasznosítását” korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági 
termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat is csak sarkalatos 
(tehát kétharmados) törvényben lehessen meghatározni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Alaptörvény fölötte áll az egyszerű törvényeknek, s ha a törvények az Alaptörvénytől 
eltérnek, az Alaptörvénynek kell érvényesülnie. Ilyenkor a törvényeket és egyéb 
jogszabályokat az e célra létrehozott speciális bíróság, az Alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek nyilvánítja és a jogszabályt részben, vagy egészben megsemmisíti (de 
nem változtathat rajta) és az erről szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzéteszi.  
 
A jogforrási hierarchiában az Alkotmány után a törvények következnek, melyeket ugyancsak 
az Országgyűlés alkot meg.   
Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely 
országgyűlési képviselő kezdeményezhet. Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az 
Országgyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a köztársasági elnöknek. 
A magyar Alkotmány a törvényhozási eljárásnak csak egyes, fontosabb csomópontjait 
szabályozza. Ilyen csomópont - a törvény fontos érvényességi kelléke -, a kihirdetés.  
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. 
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A törvényt évszámmal, római számmal és tv. rövidítéssel kell jelölni. Bizonyos tárgyköröket 
csak törvényben lehet szabályozni. Az Országgyűlés, mint a legfelsőbb államhatalmi és 
népképviseleti szerv természetesen bármely kérdésben hozhat törvényt; a gyakorlatban is 
megfigyelhető, hogy a társadalmi viszonyok egyre szélesebb körét törvényi szinten 
szabályozzák. 
 
A jogforrási hierarchia következő szintjén a kormányrendelet áll. A Kormány rendelete 
törvénnyel nem lehet ellentétes.  
A jogforrási hierarchiában a kormányrendelettel azonos szintet jelent az MNB elnökének 
rendelete. A Magyar Nemzeti Bank a pénzforgalom szabályozására kapott alkotmányos 
felhatalmazásából következik: a bankjegy és érmekibocsátásának - a Magyar Köztársaság 
törvényes fizetőeszköze kibocsátásának - kizárólagos joga. A kibocsátás jogi (normatív) 
formája a Magyar Közlönyben kihirdetendő jegybanki rendelet. 
A jogforrási hierarchia következő szintjét a miniszterelnöki- és miniszteri rendeletek 
képviselik. A Kormány elnöke és tagjai a törvényben meghatározott hatáskörükben 
rendeleteket adnak ki. A rendeletalkotási jogkör feltétele, hogy törvény vagy kormányrendelet 
meghatározott tárgykörben a minisztert rendelet alkotására felhatalmazza. A szabályozás 
szerint nincs szintbeli különbség a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet között. 
Az Alaptörvény rendelkezése szerint „Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó 
hatalom körébe tartozó egyes feladat és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló 
szabályozó szerveket hozhat létre. Ennek megfelelően az önálló szabályozó szerv 
vezetőjének rendelete is lehet jogforrás.  
A jogforrási hierarchia legalsó szintjén az önkormányzati rendelet helyezkedik el. Az 
önkormányzati rendeltet a helyi képviselőtestület alkotja a helyi társadalmi viszonyok 
rendezése céljából. Az önkormányzat rendeletalkotási jogköre törvényi felhatalmazáson 
alapul, a törvény végrehajtásának feltételeit igazítja a helyi viszonyokhoz. Az önkormányzati 
rendelet sem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. 
 
Jogszabályt akkor kell alkotni, ha a társadalmi-gazdasági viszonyok változása, az 
állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az érdek-összeütközések feloldása azt 
szükségessé teszi. A jogszabály megalkotása előtt - a tudomány eredményeire támaszkodva - 
elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok 
és kötelességek érvényesülését, az érdek-összeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell 
vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. A jogszabályokat a magyar 
nyelv szabályainak megfelelően, világosan és közérthetően kell megszövegezni. 
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában ugyanabban a jogszabályban, illetőleg 
azonos vagy hasonló módon kell szabályozni. A szabályozás nem lehet párhuzamos vagy 
indokolatlanul többszintű. 
A jogszabály a végrehajtására kibocsátott jogszabállyal, valamint a jogszabály a 
módosításaival egységes szerkezetbe foglalható. Átfogó módosítás esetén az egységes 
szerkezetbe foglalást el kell végezni. 
A Magyar Közlönyben kell közzétenni a jogszabály szövegét, ha az egységes szerkezetbe 
foglalást az Országgyűlés vagy a Kormány rendelte el. A miniszter és az országos hatáskörű 
szerv vezetője a hivatalos lapjában is közzéteheti - az általa irányított vagy felügyelt szervek 
munkájának elősegítésére - a jogszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
b. az állami irányítás egyéb jogi eszközei (határozat, utasítás, statisztikai 
közlemény, jogi iránymutatás.)  
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A határozat az Országgyűlés, a Kormány és a helyi önkormányzatok által saját és az általuk 
közvetlenül irányított szervezetek működési feltételeinek a meghatározására  irányuló, illetve 
feladatot is tartalmazó általános érvényű jogi norma.  
 
Az utasítás, amikor a miniszter és az országos hatáskörű szerv vezetője jogszabályban 
meghatározott irányítási jogkörében a közvetlen irányítása alá tartozó szervek tevékenységét 
szabja meg. 
 
Statisztikai közlemény: A kizárólag statisztikai fogalmat, módszert, osztályozást, 
névjegyzéket és számjelet tartalmazó kötelező rendelkezést a Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke statisztikai közleményként adja ki, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos 
lapjában kell közzétenni. 
 
 
 
 
Jogi iránymutatás (irányelv, tájékoztató) 
 
Az Országgyűlés, és a Kormány irányelvet bocsát ki, amelyben általános érvényű célokat, 
programokat határoz meg, illetőleg állást foglal az állami és a társadalmi élet fontos 
kérdéseiben. Ez az irányelv a Magyar Közlönyben közzétehető. 
Ha az Országgyűlés vagy a Kormány a jogszabályokat elvi állásfoglalásban értelmezi, akkor 
azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 
A miniszter és az országos hatáskörű szerv vezetője irányelvet és tájékoztatót adhat ki. 
Az irányelv ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának fő irányára és módszerére. 
A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős 
szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell. 
Az irányelv és a tájékoztató az azt kiadó szerv hivatalos lapjában közzétehető. 
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12. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Foglalja össze az ügyvédi 
irodába beérkező ügyféllel a jogviszony alanyai közül a 
természetes személyre vonatkozó tudnivalókat! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A jogképesség fogalma 
- A természetes személy jogképessége, jellemzői 
- A természetes személy jogképességének keletkezése, 

megszűnése 
- A cselekvőképesség fogalma 
- A cselekvőképesek 
- A korlátozottan cselekvőképesek 
- A cselekvőképtelenek 
 
A jogképesség fogalma: 
 
Az ember jogképessége azt jelenti, hogy polgári jogviszony alanya lehet, vagyis polgári 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. 
A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes, a jogképesség az életkorra, nemre, fajra, 
nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A jogképességet 
korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis. 
 
A természetes személy jogképessége, és jellemzői: 
 
A jogképesség az embert, ha élve születik fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg. A 
fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni 
(vélelem); bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy későbben történt. Ilyen 
jellegű „megdönthető vélelemről” akkor beszélünk, ha a jog egy valószínűsíthető tényt 
mindaddig valóságnak fogad el, ameddig nem bizonyítják be annak valótlanságát.  
A vélelem egy jogszabály szerkesztési módszer. A vélelemhez a jog a való tényállás 
jogkövetkezményeit fűzi, anélkül, hogy az be lenne bizonyítva.  
A bizonyítás mellőzése megkönnyítheti a jogalkalmazást, elkerülhetővé teheti a jogvitát, vagy 
gyorsabbá teheti befejezését. Erre a jogszabály-szerkesztési módszerre a polgári jogon kívül 
más jogágakban is találni példát (pl. az apaság vélelme a családjogban, az ártatlanság vélelme 
a büntetőjogban stb.). 
A magyar jog szerint az élveszületett ember – akármilyen rövid ideig él is – jogképes, és 
megszerzi azokat a jogokat, illetőleg rászállnak azok a kötelezettségek, amelyek az 
élveszületéstől függtek. Az élveszületés és a fogamzás is orvosi kérdés, vitás esetben orvos 
szakértői bizonyításnak van helye. A méhmagzat jogképessége tehát sajátos, attól függően 
feltételes, hogy élve születik-e. Az élve születés pillanatában az ember visszaható hatállyal 
lesz jogképes, ha viszont halva született, úgy kell tekinteni, mintha meg sem fogant volna. 
A jogképesség általában a halállal szűnik meg. A halállal jogilag azonos a holtnak nyilvánítás. 
Előfordulhat ugyanis az is, hogy valaki eltűnik, s bár valószínűsíthető, hogy meghalt, de a 
holttestét nem lelik. Az ilyen eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani, 
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ha eltűnésétől számítva öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismeretes 
volna. A bíróság a holtnak nyilvánító határozatban megállapítja a halál valószínű időpontját 
is. 
A holtnak nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításáig olyannak kell tekinteni, mintha 
meghalt volna. Ha a holtnak nyilvánított személy mégis előkerül, a holtnak nyilvánító 
határozat hatálytalanná válik, és az annak alapján beállott jogkövetkezmények – ha jogszabály 
kivételt nem tesz – semmisek. 
 
Az ember jogképessége tehát általános, egyenlő és feltétlen. 
 
Általános, mert kivétel nélkül minden embert megillet; 
Egyenlő, mert a jogképesség terjedelme szempontjából nincs különbség az egyes emberek 
között; 
Feltétlen, mert az élve született embert a törvény ereje folytán megilleti, nem fosztható meg 
tőle, s érvényesen még lemondani sem lehet róla. 
 
Cselekvőképesség fogalma: 
 
A jogi értelemben vett cselekvőképesség lényegében érvényes jognyilatkozat tételi 
(szerződéskötési) képességet jelent. A cselekvőképesség az embernek az a képessége, 
amelynél fogva saját akarat-elhatározásával, saját nevében jogokat szerezhet és 
kötelezettségeket vállalhat. A cselekvőképesség a magyar jogban csak emberre szabott 
kategória, s ennek következtében nem beszélhetünk a jogi személy vagy az állam 
cselekvőképességéről.  
A cselekvőképesség az ember jogképességénél szűkebb, ugyanis minden ember – feltételesen 
még a méhmagzat is – jogképes, cselekvőképessége viszont nem minden embernek van. A 
cselekvőképesség ugyanis feltételezi az ember belátási képességének épségét és érettségét. A 
törvény a cselekvőképesség szabályozásánál abból az elvből indul ki, hogy a 
cselekvőképesség minden embert megillet, ha cselekvőképessége a törvény értelmében nem 
esik korlátozás alá, vagy nincs kizárva. A törvényben megfogalmazott korlátozások közvetve 
nyilvánvalóan az érintettek érdekét szolgálják, mert nincs meg mindenkinek az a kellő értelmi 
fejlettsége, amely saját ügyeinek viteléhez és saját érdekeinek védelméhez szükséges. 
 
A cselekvőképesség szempontjából az emberek („az életkortól és az elmeállapotuktól 
függően”) három csoportba sorolhatók be: 
 
- a teljesen cselekvőképesek 
- a korlátozottan cselekvőképesek 
- a cselekvőképtelenek 
 
Cselekvőképesek: 
 
Teljesen cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy 
nem zárja ki. Az ilyen ember köthet szerződést, vagy tehet más jognyilatkozatot. 
Általánosságban tehát a 18. életévét betöltött, azaz nagykorú ember a teljesen cselekvőképes, 
feltéve, hogy az ügyeinek viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik. 
 
Korlátozottan cselekvőképesek 
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A korlátozottan cselekvőképes személy javára, illetőleg terhére a jognyilatkozatokat általában 
törvényes képviselője teszi. A korlátozottan cselekvőképesség következménye, hogy az ilyen 
személy jognyilatkozatának érvényességéhez – ha a jogszabály kivételt nem tesz – törvényes 
képviselőjének (szülő, gondnok) beleegyezése vagy utólagos hozzájárulása szükséges.  
A jogszabály rendelkezése folytán a korlátozottan cselekvőképes személy önállóan is 
megtehet bizonyos személyes jellegű nyilatkozatokat, a mindennapi élethez kapcsolódó 
kisebb jelentőségű szerződéseket köthet, rendelkezhet munkával megszerzett keresményével 
és köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. 
 
Cselekvőképtelenek: 
 
- a 14. életévét be nem töltött kiskorú; 
- akit a bíróság cselekvőképtelenséget kizáró gondokság alá helyezett; 
- akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik (pl. súlyos 
alkoholos, vagy kábítószeres állapotban van). 
 
A törvény nem határozza meg a belátási képesség hiányához vezető egészségügyi, illetve 
egyéb okokat. A bírói gyakorlatban a cselekvőképtelen állapotba kerülés leggyakoribb oka az 
alkoholos befolyásoltság, de a belátási képesség hiányát kiválthatja más ok, így például 
gyógyszer vagy kábítószer fogyasztás, illetőleg az altatás következményeként előállt bódult 
állapot is. Arról, hogy az adott jognyilatkozat megtételére valóban cselekvőképtelen 
állapotban került sor, a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló kérelem 
előterjesztése esetén, a bizonyítási eljárás lefolytatása után, valamennyi bizonyíték együttes 
mérlegelésével a bíróság dönt. 
 
A cselekvőképtelenség legfontosabb következménye, hogy a cselekvőképtelen személy 
jognyilatkozata – néhány kivételtől eltekintve – semmis; nevében törvényes képviselője jár el. 
A cselekvőképtelen személyek saját magatartásukkal sem jogokat, sem kötelezettségeket nem 
szerezhetnek. A mindennapi élet apró ügyletein kívül nem köthetnek szerződéseket, nem 
kötelezhetik el magukat, helyettük törvényes képviselőjük jár el. A törvényes képviselő 
kiskorúak esetén a szülő (szülő hiányában a gyámhatóság által kirendelt gyám), nagykorúak 
esetében a gondnok. 
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13. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Foglalja össze az 
információtartalom vázlatában szereplő fogalmakat! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A kormányforma fogalma 
- A monarchia fogalma 
- Abszolút monarchia 
- Alkotmányos monarchia 
- Parlamentáris monarchia 
- A köztársaság fogalma 
- Parlamentáris köztársaság 
- Prezidenciális köztársaság 
 
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, hogy képes-e és milyen 
mértékben biztosítani az állampolgárok számára az államügyek bármely szintű intézésében 
való közvetlen vagy közvetett részvételt. 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. 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 kormányzás a hatalommegosztás rendszerén alapszik 
 
Monarchiáról beszélünk, ha az államfői tisztséget egy személy (király, cár) öröklés vagy 
választással kombinált öröklés útján élethosszig terjedő időtartamra tölti be. 
 
 
Monarchia lehet – abszolút  
 - alkotmányos  
 - parlamentáris  
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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”. 

alkotmányos monarchia 

Az abszolút monarchiák által lehetővé tett királyi önkény hatalomkorlátozásnak a garanciáját 
jelentették később az írott alkotmányok. Az ilyen alkotmány által korlátozott monarchiákban 
(alkotmányos monarchiák) az uralkodók, mint a végrehajtó hatalom fejei irányították az 
államigazgatást, de minden intézkedésük csak miniszteri ellenjegyzéssel volt érvényes.  
Ennek az volt az oka, hogy az uralkodót nem lehetett felelősségre vonni cselekedeteiért, ezért 
kellett valaki (a miniszter), aki vállalja a felelősséget.  
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 nagy mértékben 
korlátozta a királyi felségjogokat; többek között kimondta, hogy az uralkodó nem helyezheti 
hatályon kívül a parlament által elfogadott törvényeket, nem szabhat ki új adókat a parlament 
hozzájárulása nélkül, 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. 
 
 
A parlamentáris monarchiában az államfői tisztség öröklődik.  
 
A kormányok, amelyek eredetileg csupán az uralkodók tanácsadó testületei voltak, 
fokozatosan önálló döntéshozó szervekké nőtték ki magukat.  
Az uralkodók lassanként kivonultak a napi politikából, s a kormány elnökévé 
(miniszterelnökké) a parlament többségének bizalmát élvező személyt neveztek ki 
(parlamentáris monarchia). A mai Európában számos ország (pl. Nagy-Britannia, Belgium, 
Norvégia) működik ilyen kormányformában.  
 
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) Belgium vagy Hollandia. 
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Köztársaságról beszélünk akkor, ha az államfői tisztséget meghatározott időre szóló 
választással töltik be.  

A köztársaság fogalma elsősorban az államok egyik osztályozási kategóriájához, az 
államformához kötődik. Az államforma segítségével rendszerezhetők a hatalomgyakorlás 
mikéntje alapján az egyes államok.  
A XVII-XVIII. századig a köztársaságot ókori városállamok jellegzetes működési módjának 
tekintették, a népuralom valamilyen formájával azonosították.  
A feudalizmus időszakában a monarchia volt a jellemző, de például Velence egészen az állam 
1797-es napóleoni megszállásáig köztársaság volt, de Svájc is önálló állami lététől fogva 
végig köztársasági formában működött.  
Machiavelli a köztársasági államformában alapvetőnek tartotta a polgárok egyenlőségének 
biztosítását, az erények érvényesülését. 
Montesquieu a köztársaságban az egész nép, vagy annak egy része által gyakorolt hatalmat 
tekintette lényegesnek.  
 
A polgári forradalmak hatására egyre több országban vetettek véget a monarchiának, és 
köztársaságot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy az államfő megbízatása korlátozott időre szól.  
 
Azokat a köztársaságokat, ahol a kormány a parlament bizalmától függ, parlamentáris 
köztársaságnak nevezzük (pl. Németország, Magyarország, Olaszország).  
A parlamentáris köztársaságokon belül külön altípust jelentnek a kancellárdemokráciák, ahol 
a parlamenteknek kizárólag a kormányfők felelősek, s a Kormány megbízatása kötődik a 
kormányfő megbízatásához: azaz a parlament a kormányfőn keresztül csak az egész 
kormánytól vonhatja meg a bizalmat. Ezen altípus modellalkotó állama Németország.  
 
Ahol azonban a kormánynak nem kell a parlament bizalmát élveznie, ott prezidenciális 
köztársaságról beszélünk (pl. az USA, az elnevezés onnan ered, hogy az ilyen államokban a 
kormányt a nép által választott köztársasági elnök vezeti, s nincs külön miniszterelnök).  

 prezidenciális köztársaság esetében a végrehajtó hatalom és annak feje (köztársasági 
elnök) nincs alárendelve a legfelsőbb törvényhozó szervnek. Ahol a kormánynak nem 
kell a parlament bizalmát élveznie, ott prezidenciális köztársaságról beszélünk (pl. az 
USA, az elnevezés onnan ered, hogy az ilyen államokban a kormányt a nép által 
választott köztársasági elnök vezeti, s nincs külön miniszterelnök). 

 parlamentáris köztársaság esetében a végrehajtó hatalom (kormány) a törvényhozó 
hatalomnak alárendelten működik.  

Prezidenciális köztársaság (pl. 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.  
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A prezidenciális kormányzati rendszer igen elterjedt a világban. Már az első világháború után 
mintának tekintették azok az államok, amelyek erős végrehajtó hatalom megkonstruálására 
törekedtek. Dél-Amerika majdnem minden állama s a fejlődő országok közül sok az amerikai 
modellre emlékeztető módon építette ki kormányzati rendszerét.  

Parlamentáris köztársaság: 

 Az államfőt a törvény-hozás, vagy más testület választja.  
 Az államfő jogköre gyenge:  
 Kinevezi a kormányfőt és a minisztereket,  
 Kegyelmezési jogkör,  
 Szuszpenzív, azaz felfüggesztő hatályú vétójoga van az államfőnek  
 A végrehajtó hatalom letéteményese a kormány, mely korlátozza az államfő hatalmát, 

majd minden  intézkedéséhez miniszteri ellenjegyzés kell.  
 
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 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. 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.  
 
 
A kétfajta köztársaság közötti átmenetet, amikor egyszerre létezik egy jogosítványokkal 
felruházott („erős”) köztársasági elnök – aki nem függ a parlament bizalmától –, s egy a 
parlament bizalmától (is) függő kormány(fő), félprezidenciális rendszereknek nevezzük (pl. 
Franciaország, Finnország).  
 
 
 


