
ALAPTÖRVÉNY 

Állampolgári ismeretek  

JOGI alapismeretek 



ELŐZMÉNYEK  

1949 1989 2012 

Magyar Népköztársaság (1949-1989) 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/1949-XX.htm 

- 1936. évi           szovjet alkotmány mintájára készült 

- államforma: népköztársaság 

- elnevezés: Magyar Népköztársaság 

- központosított hatalom, nem érvényesül a hatalommegosztás elve  

- egypártrendszer 

- a köztulajdon elsődleges a magántulajdonnal szemben (tervgazdálkodás) 

- az emberi jogok a gyakorlatban sérültek 

 

DIKTATORIKUS 

HATALOMGYAKORLÁS 



ELŐZMÉNYEK  

1949 2012 

Magyar Köztársaság (1989-2012) 

Az 1949-es alkotmány teljes átdolgozása. 

- államforma: köztársaság 

- elnevezés: Magyar Köztársaság 

- közvetlen választás (a hatalom a nép kezében van, amely azt választott       

képviselői útján gyakorolja) 

- jogállamiság (      jogállam fogalma) 

- hatalommegosztás  

- az emberi jogok érvényre juttatása (szólás-, sajtó-, vallás-, egyesülési, 

gyülekezési szabadság, stb.) 

- többpártrendszer 

- piacgazdaság (a köz- és a magántulajdon egyenlő védelemben részesül) 

- a törvényhozó szerv az Országgyűlés 

- köztársasági elnöki intézmény 

- alkotmánybíróság 

- állampolgári jogok országgyűlési biztosa (ombusman) 

1989 

DEMOKRATIKUS 

HATALOMGYAKORLÁS 



JELENLEG 

1949 1989 

2012. Január 1. 
ALAPTÖRVÉNY 

törvények 

rendeletek 

2012 

Magyarország Alaptörvénye (korábban Alkotmánya) a magyar jogi 

hierarchiában a legfelsőbb jogszabály, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. 

Az Országgyűlés az Alaptörvényben szabályozza Magyarország jogrendjét, az 

állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az 

államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat. Mivel az Alaptörvény az állam 

legmagasabb szintű törvénye, egyetlen más jogszabály sem lehet ellentétes vele, 

efelett az Alkotmánybíróság őrködik. 

Alaptörvény.mp4


AZ ALAPTÖRVÉNY SZERKEZETE 
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968 
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http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968


SZERKEZET 
 

Nemzeti hitvallás (Preambulum) 

Alapvetés 

Szabadság és felelősség 

Az állam  

Az országgyűlés 

Országos népszavazás 

A köztársasági elnök 

A kormány 

Önálló szabályozó szervek 

Az alkotmánybíróság 

A bíróság 

Az ügyészség 

Az alapvető jogok biztosa 

A helyi önkormányzatok 

A közpénzek 

A Magyar Honvédség 

A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

Döntés katonai műveletekben való részvételről 

A különleges jogrend  

A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra 

vonatkozó közös szabályok 

A rendkívüli állapot 

A szükségállapot 

A megelőző védelmi helyzet 

A váratlan támadás 

A vészhelyzet 

A különleges jogrendre vonatkozó közös 

szabályok 

Záró és vegyes rendelkezések 



 Az Alaptörvény megszavazásához és módosításához az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. (Ezt nevezzük minősített 

többségnek.) 

 

 

 

 

 

Gyenge: elegendő a határozatképes* Országgyűlés jelenlévő 

képviselőinek 2/3-ának igen szavazata.  

AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

Az Országgyűlés a javaslatokról többségi szavazással dönt.  
A megkívánt többség lehet:     
• egyszerű többség, 
• abszolút többség és 
• minősített többség. 

Megkülönböztetjük: az „erős” és „gyenge” kétharmados törvényeket  

Erős: az összes országgyűlési képviselő 2/3-ának érvényes igen szavazata 

szükséges az elfogadáshoz . 



AZ ALKOTMÁNYOSSÁG 

KLASSZIKUS ALAPELVEI 

A DEMOKRATIKUS  
HATALOMGYAKORLÁS  
FELTÉTELEI 



AZ ALKOTMÁNYOSSÁG KLASSZIKUS ALAPELVEI 



AZ ALKOTMÁNYOSSÁG KLASSZIKUS ALAPELVEI 

MONTESQUIEU (1689-1755) 

- az állami főhatalom megosztása 

 

- a hatalmi triász:  

törvényhozó / végrehajtó /  igazságszolgáltató hatalom  

egymást kiegészítő, fékező – ellenőrző függetlensége 

- az egyén szabadsága akkor biztosított, ha e funkciókat gyakorló 

intézmények egymástól függetlenek (zsarnoksággal szemben) 

- a hatalom centralizálását akadályozza meg 

 

- „hárompólusú rendszer” 

 

- egymást ellenőrzik, „fékek és ellensúlyok” 
 


