
JOGI alapismeretek

Állampolgári ismeretek 



Állam:

három legalapvetőbb ismérve:

népesség

szuverenitás

terület

Államterület.

- földrajzilag körülhatárolt, államhatárok által körülvett terület, amelyre az 

állami főhatalom kiterjed

Az állam területéhez tartozik még:

- légtér ~ 60 km magasságig

- föld bizonyos mélységig

- külföldi országokban lévő magyar nagykövetségek
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Állam:

három legalapvetőbb ismérve:

népesség

szuverenitás

terület

Az állami szuverenitás 

Az állami szuverenitás az államhatalom teljességét jelenti. 

Alapvető jellemzője a függetlenség, mind kifelé, mind befelé. 

Az állam külső kapcsolataiban önállóan jár el, belső ügyeiben övé a legfőbb 

hatalom, nincs más hatalmi tényező, amely konkurálhatna vele.
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Az állam főbb funkciói

● a társadalmi együttélés alapvető jogi szabályainak megalkotása 

● azok betartatása

● a jövedelemmel, vagyonnal rendelkezőktől a társadalom közös          

szükségletek kielégítéséhez szükséges pénzt begyűjtése (adóztatás̽ ) 

● közszolgáltatások megszervezése (oktatás, egészségügy, közutak, stb.)

● közbiztonsági és honvédelmi feladatok ellátása

● más államokkal való együttműködés
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Adóztatás ̽ → adónemek Magyarországon (2014) 

- személyi jövedelemadó (15 %) 

- nyugdíjbiztosítási járulék (10%)

- egészségbiztosítási és 

munkaerő-piaci járulék (8,5%)

- általános forgalmi adó (ÁFA)

http://www.berkalkulator-2.hu/

A vállalkozás típusától és egyéb 

körülményektől függően többféle.

http://www.berkalkulator-2.hu/
alkotmanyos alapismeretek.ppt
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Jogi norma = jogszabály 

Jogszabályok típusai: törvények / rendeletek (Az alkotmány is törvény!)

Jogalkotás menete: kezdeményezése  tervezet elkészítése (szakmai munka) 

 döntés (elfogadás vagy elutasítás)  kihirdetése

Jogalkotó szervezetek és az általuk kibocsátott jogszabályok:

- Országgyűlés: alkotmány és törvény 

- kormány: rendelet 

- a kormány elnöke és tagjai (miniszterek, minisztériumok): rendelet 

- önkormányzatok: rendelet

Jogforrási rendszerünk fontosabb alapelvei:

1. hierarchia elve: az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a 

magasabb szintűvel

2. a jogalkotó szervezetek csupán az alkotmányban meghatározott 

hatáskörükben bocsáthatnak ki jogszabályt 



http://www.parlament.h

u/sarkalatos-torvenyek

http://www.njt.hu/cgi_bi

n/njt_doc.cgi?docid=14

0968

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


sarkalatos törvények 

törvények

rendeletek

ALAPTÖRVÉNY

Jogszabályok hierarchiája



A jogrendszer egésze az államot is korlátozza - a jogszabályokat mindenkinek, 

tehát az állami szervezeteknek és az állampolgároknak egyaránt be kell 

tartaniuk. Ez az egyik legfontosabb összetevője a jogállam fogalmának. 
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