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Tisztelt Vizsgázó! 

 

 

2011-ben az Országgyűlés új alkotmányt fogadott el, amelynek megnevezése Magyarország 

Alaptörvénye. Az Alaptörvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. A régi Alkotmány formálisan 

törvény volt, míg az Alaptörvénynek nincs száma, így formálisan sem tekinthetjük egyszerű 

törvénynek. 

Az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő 

megjelenítéséről szóló 1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat előírásai szerint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem felülvizsgálta a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga 

tananyagait abban a tekintetben, hogy az Alaptörvény értékeinek fokozott megjelenítését 

tartalmazzák-e, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti 

értékrendbeli különbségekre. 

Az Alaptörvény értékeit a tananyagban külön szövegdobozokban jelenítettük meg. A 

szövegdobozokban elhelyezett ismeretek a vizsgakötelemény részét képezik, ezért a vizsga 

során számonkérésre kerülnek. 

Jelen tananyag-kiegészítő dokumentum tartalmazza az egyes fejezetekhez beillesztett 

alaptörvényi értékeket tartalmazó szövegdobozokat a fejezetcím az oldalszám és a bekezdés 

feltüntetésével.  

 

A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE ÁKK VTKK segítséget kíván 

nyújtani a közigazgatási alapvizsgára történő felkészüléshez. 

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk! 

 

 

Budapest, 2017. december 22. 

 

 

 

                Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

                                                                                     Államtudományi és Közigazgatási Kar 

                                                                                              Vezető- és Továbbképzési Központ 

 

 

 

 

  



1. MODUL ALKOTMÁNYOS ÉS JOGI ALAPISMERETEK 

 

1.1. ALMODUL: ALKOTMÁNYOS ÉS JOGI ISMERETEK 

 

1.1.3. AZ ALKOTMÁNYOS ÁLLAM 

 

A tananyag 10. oldalán a második bekezdést követően az alábbi új szövegrész került 

beillesztésre: 

 

Az alkotmány azokat a legfontosabb szabályokat tartalmazza, amelyek korlátozzák az 

államhatalmat, biztosítják a polgárok alapvető jogait. Az alkotmányokban ezen kívül többek 

között megtaláljuk az államszervezet felépítésére és a jogrendre vonatkozó legfontosabb 

szabályokat is. Az alkotmány egyik legfontosabb funkciója, hogy jogi keretet szabjon az 

államhatalom működésének és garanciákat nyújtson a polgárok szabadságának tiszteletben 

tartására, védelmére. Mindezek azonban nem feltétlenül vannak egyetlen törvényben 

összefoglalva, mint az írott vagy másképpen kartális alkotmány esetében. A történeti alkotmány 

törvények sokaságából, illetve alkotmányos szokásokból áll. Ilyen az angol alkotmány, de ilyen 

alkotmánya volt hazánknak is. Az első írott alkotmányunk az 1949. évi XX. törvény volt, amely 

az 1989-es rendszerváltásig valójában nem is tekinthető szoros értelemben vett „valódi 

alkotmánynak”, hiszen nem korlátozta az államhatalmat. Ez az alkotmány tehát az 1989-es és 

1990-es alkotmánymódosítással jelentősen átalakult, és egy demokratikus jogállami 

alkotmánnyá vált. 

2011-ben az Országgyűlés új alkotmányt fogadott el, amelynek megnevezése Magyarország 

Alaptörvénye. Az Alaptörvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. A régi Alkotmány formálisan 

törvény volt, míg az Alaptörvénynek nincs száma, így formálisan sem tekinthetjük egyszerű 

törvénynek. Hazánk Alaptörvénye írott alkotmánynak tekinthető, ugyanakkor szükséges 

hozzátenni, hogy az Alaptörvény a történeti alkotmányra is hivatkozik, amikor kimondja: „Az 

Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti 

alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.”. Magyarország Alaptörvénye a 

korábbi Alkotmányhoz képest új szerkezeti felépítésű. Nemcsak az ünnepélyes bevezető, a 

Nemzeti hitvallás jellege jelentős változás, de lényeges az is, hogy az alapvető szabadságjogok 

megelőzik az államszervezetre vonatkozó rendelkezéseket, szakítva a korábbi szocialista 

alkotmányok szerkezeti felépítésével. Az Alaptörvény számtalan értéket is megfogalmaz, 

amelyek jelen tankönyvben külön szövegdobozokban jelennek meg. 

 

A tananyag 10. oldalán a lap aljára a felsorolást tartalmazó bekezdést megelőzően az alábbi 

szövegdoboz került beillesztésre:  

 

Az Alaptörvény ünnepélyes bevezetőjében (preambulumában), a Nemzeti hitvallásban az 

alábbiak szerint határozza meg önmagát: „Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, 

a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, 

amelyben élni szeretnénk.” 



 

1.1.4. NÉPSZUVERENITÁS ÉS NÉPKÉPVISELET 

1.1.4.1. Képviseleti demokrácia 

 

A tananyag 12. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény a korábbi alkotmányi szabályozáshoz képest komoly változás előtt nyitotta 

meg az utat azzal, hogy a választójoghoz nem köti feltételként a magyarországi lakóhelyet, 

ennek szabályozását sarkalatos törvényre bízza. Így kizárólag a törvényalkotó kétharmados 

döntésén múlik, hogy alkalmazza-e, és mely választások esetében alkalmazza a magyarországi 

lakóhely követelményét. Ennek alapján nyílt meg a lehetőség, hogy az országgyűlési 

választások során a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok is 

szavazhassanak. Ezzel Magyarország is csatlakozott az európai államok többsége által követett 

elvhez, miszerint az állampolgársággal együtt jár a választójog.  

 

A választójog vonatkozásában még egy jelentős változást hozott az Alaptörvény, mégpedig a 

kizárás tekintetében. Míg az Alkotmány a választójogból automatikusan kizárta azokat, akiket 

cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyeztek, az Alaptörvény a 

választójogból való kizárást kifejezett bírósági döntéshez köti. 

 

A választásokhoz kapcsolódik az Alaptörvény azon új rendelkezése is, amely a jelöltek, pártok 

esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében előírja a televíziós, rádiós politikai reklámok 

ingyenességét a választási kampány során. 

 

1.1.4.2. Közvetlen demokrácia 

 

A tananyag 12. oldalán a lap aljára, az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény B) cikk (4) bekezdése szerint a nép hatalomgyakorlása elsődlegesen képviselők 

útján történik, míg a közvetlen hatalomgyakorlás másodlagos. E hierarchiához igazodva 

szabályozták nemcsak alaptörvényi, de törvényi szinten is az országos népszavazás 

kezdeményezését és megtartását. Az Alaptörvény szerint a népszavazás kötőereje minden 

esetben feltétlen érvényesülést kíván, azaz megszűnt az Alkotmány szerinti véleménynyilvánító 

népszavazás lehetősége, amely jogilag nem bírt kötelező erővel az Országgyűlés számára. 

Ehhez hasonlóan a szintén kötelező erő nélküli népi kezdeményezés lehetőségét (ötvenezer 

választópolgár kérelmére az Országgyűlés napirendjére kellett venni a kezdeményezést) is 

megszüntették. Az Alaptörvény a népszavazás érvényességéhez az összes választópolgár több, 

mint felének, eredményességéhez pedig az érvényesen szavazók több, mint felének azonos 

szavazatát követeli meg. Mindezzel érvényesül a képviseleti demokrácia elsődlegessége, amitől 

csak kivételes esetben, a választópolgárok abszolút többségének akaratában megnyilvánuló 

népszavazás formájában vehető vissza a nép által a közhatalom gyakorlása egy-egy kérdésben, 

akkor azonban feltétlen érvényesülést kíván. 

 

 

1.1.6. A JOGEGYENLŐSÉG ELVE 

 

A tananyag 13. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 



Az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerint a törvény előtt mindenki egyenlő. Ez az 

általános egyenlőségi szabály a korábbi Alkotmányban kifejezetten nem szerepelt, az csak a 

bíróság előtti egyenlőségként került kimondásra. 1 Az egyenlőséget tehát az Alaptörvény – a 

korábbi Alkotmányhoz képest – már nem csak a bíróság előtti egyenlőségként, hanem annál 

általánosabban, a törvény előtti egyenlőségként fogalmazza meg. Az Alkotmány 

rendelkezéséhez képest kikerült a „területén tartózkodók” kitétel, vagyis az Alaptörvény már 

nem szűkíti le a diszkrimináció tilalmát a területén tartózkodó személyekre, hanem 

mindenkinek biztosítja az alapvető jogokat. Emellett az Alaptörvény már egységesen kezeli az 

alapjogokat, és nem külön „emberi, illetve állampolgári jogokként”, mint az Alkotmány. 

További változás, hogy az Alaptörvényben a védett tulajdonságok felsorolásába bekerült a 

fogyatékosság szerinti különbségtétel tilalma is. 

 

 

1.1.12. AZ ALAPVETŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELVE 

 

A tananyag 16. oldalán az utolsó bekezdés elé az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az emberi méltóságból indul ki, amely az emberi lét alapja. Egyes alapvető 

jogokat tartalmazó rendelkezései élén elvi jelleggel rögzíti az emberi méltóság 

sérthetetlenségét, amely valamennyi alapvető jog értelmezésére kihatóan hangsúlyosan, külön 

is kifejezi az emberi méltóság lényeges tartalmának érinthetetlenségét. Az emberi méltósághoz 

való jogot, mint az emberi lét alapját az élethez való joggal egységben fogalmazza meg, és 

minden ember jogát elismeri az élethez és az emberi méltósághoz. 

Az általános jogegyenlőségi szabály megfogalmazása mellett pedig az Alaptörvény külön is 

kiemeli a nők és a férfiak egyenjogúságát, mint a jogegyenlőség nemzetközi 

dokumentumokban is külön nevesített esetét. 

Az Alaptörvény számos elemmel bővítette az alapjogi katalógust, illetve az elmúlt évtizedek 

tapasztalataira alapozva pontosította, az új kihívásokhoz igazította azok szabályozását. Az 

alapjogok bővítésének, tartalmuk kiterjesztésének meghatározó mintájául az Európai Unió 

Alapjogi Chartája szolgált. Innen került átvételre az emberkereskedelem, a szolgaság, az emberi 

fajnemesítést célzó gyakorlat, és az emberi egyedmásolás (klónozás) tilalma, a csoportos 

kiutasítás tilalma, valamint a halálbüntetést, kínzást, vagy más embertelen bánásmódot, 

büntetést alkalmazó államba történő kiutasítás tilalma, továbbá a munkaügyi kapcsolatok 

újszerű szabályozása, benne az egészséges, biztonságos és méltó munkafeltételekhez való 

alapjoggal, a gyermekmunka tilalmával, és a fiatalok és a szülök munkahelyi védelmének új 

államcélként való megjelenítésével. Az alkotmányozó a társadalmi igényekkel indokolta a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, valamint a személy és tulajdon elleni jogtalan 

támadás elleni önvédelem jogának alaptörvényi rögzítését. 

 

A 17. oldalon a lap tetején az alfejezet legvégére az  alábbi két szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény tehát a korábbi Alkotmányhoz képest bővítette az alapvető kötelességek körét. 

A tipikus kötelezettségek mellett a magyar Alaptörvény (is) visel néhány sajátos nemzeti 

karakterisztikus jegyet az abban foglalt kötelezettségeket illetően, úgy, mint a hatalom erőszakos 

megszerzésére, gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység elleni 

fellépés; az állami és közösségi feladatok ellátásához, a közösség gyarapodásához való 

hozzájárulás; valamint a nagykorú gyermeknek rászoruló szüleiről való gondoskodási 

                                                           
1 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás [22] 



kötelezettsége.2 

 

Az alapvető jogok és kötelességek az egyén és a közösség kapcsolatában is értelmezhetők. Ebben 

a tekintetben újszerű az Alaptörvény O) cikkének rendelkezése, amely szerint az egyén 

felelősséget visel önmagáért, és elvárt az állami és közösségi feladatok ellátásához való 

hozzájárulása. Mindezek deklarálásával az alkotmányozó a politikai közösség azon belső értékét 

kívánta megfogalmazni, amelynek értelmében a közösség tagjai életük alakulásáért személyes 

felelősséggel tartoznak, így az egyén ne csupán a közösségtől vagy az államtól várjon segítséget 

a boldogulásához. Ugyanakkor a közösség sem feledkezhet meg tagjairól; ezt a Nemzeti 

hitvallásban ezen értékdeklaráció egyik párjaként meg is fogalmazták: „Valljuk az elesettek és a 

szegények megsegítésének kötelességét.”  

Az egyének közösségben élnek: a társadalom minőségileg más, mint egymás mellett élő emberek 

sokasága. Az egyéneket is szolgáló közösségi feladatok egyes személyek által nem láthatók el, 

ám az azokhoz való hozzájárulás mindenkitől – képességei és lehetőségei szerint – elvárható. 

Jelen cikk értéktételezése elveti a túlzott individualizmust és a közösség mindenhatóságát (az 

egyén közösségtől való függését) egyaránt. Az egyén és a közösség viszonyának alaptörvényi 

felfogásához lásd még a Nemzeti hitvallás kitételét: „Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak 

másokkal együttműködve bontakozhat ki.”  

A XII. cikk (1) bekezdés szerint továbbá a közösség elvárja a hozzá tartozó tagoktól, hogy 

képességeik szerint járuljanak hozzá a „köz” gyarapodásához. A munkavégzés olyan 

hozzájárulási forma lehet, amelynek különböző változataival, továbbá „képességeinek és 

lehetőségeinek megfelelően” mindenki képes a közösséget (is) szolgálni. Az értéktételezés 

egyébként nemcsak az egyén és a közösség viszonyában bír jelentőséggel, hanem a munka 

fogalmának és társadalmi jelentőségének értelmezésében is. A rendelkezés szövegkörnyezetében 

ugyanis a munka, a foglalkozás megválasztásának és a vállalkozás szabadságának deklarálását, 

valamint a munkához való jog kiváltását szolgáló államcélt találjuk. A Nemzeti hitvallás fordulata 

szerint: „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az 

emberi szellem teljesítménye.”  

 

 

 

 

1.2. ALMODUL: ÁLLAMSZERVEZET 

 

1.2.1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS 

A 20. oldalon a lap tetején az alfejezet legvégére  az alábbi szövegdobozok került beillesztésre: 

 

A képviselők tevékenységét a mentelmi jog mellett a szabad mandátum is védi. A szabad 

mandátum értelmében a képviselők nem választóik vagy pártjuk utasítása szerint, hanem a 

„köz érdekében” végzik tevékenységüket. Az Alkotmány is előírta ezt [20. § (2) bekezdés], 

de pontosabb megfogalmazást nyert az Alaptörvényben az utasítás tilalmának 

megjelenítésével [4. cikk (1) bekezdés]. A szabad mandátum a képviseleti demokráciát, a  

megválasztott képviselők egyéni érdekektől független tevékenységét, szabadságát védi. Ha 

képviseleti tevékenységük során természetesen nem is hagyhatják ezeket az érdekeket 

teljesen figyelmen kívül, döntéseik során a közérdek, a politikai közösség érdekének 

általánosabb szempontjára kell tekintettel lenniük. Nem állt elő új helyzet például a 

                                                           
2 Lásd: KISS Barnabás (2015): Az alapkötelezettségek alkotmányi szabályozásának alakulása az Európai Unió 

közép-kelet-európai államaiban. In TÓTH Judit szerk.: Ünnepi kötet Dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. 

születésnapjára. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 337. o. 



képviselőt kötelező frakció-állásfoglalásokkal kapcsolatban sem, hiszen az alkotmányjogi 

érvelés eddig is a szabad mandátum lényeges részének tekintette az utasítás ti lalmát, és a 

frakciófegyelmet a képviselők „önkorlátozása” révén tartotta alkotmányosan  

elfogadhatónak.  

A szabad mandátum mellett az Alaptörvény immár az egyenlő mandátumot is tételezi, ez 

az Alkotmányban az egyenlő választójogból és a jogegyenlőségi klauzulából volt csak 

közvetetten levezethető. Mind a szabad, mind az egyenlő mandátum a törvényhozás 

demokratikus legitimációját és döntéshozatalát védi, a visszahívhatóság kizárásával pedig 

a képviseleti demokrácia értékeit.  

 

Az Országgyűlés elnökének fegyelmi jogkörei, országgyűlési őrség [5. cikk (7); (9) 

bekezdés]: 

A fegyelmi szabályokat az Országgyűlés, mint legfőbb képviseleti szerv sajátosságai 

indokolják. Az ide sorolható szabályok megsértése sokszor tudatos, szankcionálása pedig 

nem a politikai vélemények elnyomását jelenti – egyéb körülmények megléte esetén –, 

hanem inkább azok civilizálását és a Ház méltóságának, működőképességének, az eljárások 

zavartalanságának megőrzését. A parlamenti fegyelmi jog fontos elemének tekinthetjük, 

hogy a szankciókat megfelelő garanciák mellett lehessen alkalmazni. A képviselői jogok 

felfüggesztése vagy megvonása ugyanis a választók akaratát, a képviselők alkotmányos 

szinten garantált mentelmi jogát és parlamenti közreműködési jogait érinti, így az általában 

eljáró házelnök mellett a súlyosabb kérdésekben a plénum vagy a mentelmi bizottság dönt, 

vagy „fellebbezni” lehet hozzá.  

A magyar Alaptörvény az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása és 

méltóságának megőrzése érdekében biztosít hatáskört az Országgyűlés elnöke számára. 

Ezen célok érdekében alkalmazott rendészeti és fegyelmi jogkör részleteit a házszabályi 

rendelkezésekben kell szabályozni (lásd Ogytv. 45–52. §, 53–54. §). A rendészeti jog a 

fegyelmi joghoz kapcsolódó szabályrendszer, a fegyelmi rendelkezések és döntések 

érvényre juttatásának eszköze. Az Ogytv. 54. § szerint rendészeti jogkörbe tartozik az 

Országház, az Országgyűlés Irodaháza, és egyéb épületek területére történő belépés és ott -

tartózkodás engedélyezése, szabályozása is. Az Országgyűlés (mint a képviselők gyűlése, s 

az ezt szolgáló épületek) biztonságának megteremtésére az Alaptörvény a Házelnök 

irányítása alatt álló, sajátos jogállású új fegyveres szervet, az Országgyűlési Őrséget rendeli 

(lásd Ogytv. 125–142. §).  

A korábbi Alkotmány és Házszabály alapján a rendszerváltás utáni parlamenti jog fegyelmi 

eszközökben rendkívül gyenge volt, a házelnök jogköre a képviselői felszólalások 

korlátozott megregulázásra terjedt ki (szó megvonása, stb.). 

 

 

1.2.3. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 

 

A tananyag alábbi részében főszövegbeli változás történt (felsorolás 5. pontja): 

A köztársasági elnök miniszteri ellenjegyzés nélkül (önállóan) gyakorolható hatáskörében: 

 

 megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Magyar 

Művészeti Akadémia elnökét. 

 

A tananyag 22. oldalán a miniszteri ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatásköröket felsoroló 

bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 



A Magyar Művészeti Akadémiát az Alaptörvény emelte alkotmányos intézménnyé, amely a 

művészettel, annak elemzésével, támogatásával, oktatásával, bemutatásával, közkinccsé 

tételével és képviseletével kapcsolatos tevékenységet végez. Elismerésével a művészeti szféra 

a tudomány világát képviselő Magyar Tudományos Akadémiával egyenrangú nemzeti 

intézményt kapott.  

 

1.2.4. A BÍRÓSÁGOK 

 

A tananyag 23. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény azon túl, hogy rögzíti, hogy a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet 

látnak el, fel is sorolja a bíróság alapvető feladatait, amelyek között újak is vannak, amelyeket 

az Alkotmány még nem ismert (pl. önkormányzati rendeletalkotás felülvizsgálata).  

Az Alaptörvény a bíróságok igazgatását az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökére 

bízta. Az OBH elnökét – akárcsak a Kúriáét – a bírák közül a köztársasági elnök javaslatára az 

Országgyűlés választja kétharmados többséggel, kilenc évre. A bírói önkormányzati szervek 

közreműködése is érvényesül az igazgatásban: az Országos Bírói Tanács felügyeli a bíróságok 

központi igazgatását.  

Az Alaptörvény biztosítja, hogy bírósági titkár bírói hatáskörben járjon el a törvényben 

meghatározott ügyekben. E szabályozás egyik indokát is alaptörvényi szinten találjuk: a XXIV. 

cikk (1) bekezdése szerinti ésszerű időn belüli elbírálás követelményének megtartását segítheti 

elő a bírák ilyen módon való tehermentesítése. 

 

 

1.2.6. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 

 

A tananyag 24. oldalán az alfejezet negyedik bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A 2013-ban elfogadott negyedik módosításától kezdve az Alaptörvény előírja, hogy az 

Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a jogszabály megalkotóját, a 

törvény kezdeményezőjét (vagy képviselőjüket) meghallgatja, illetve véleményüket eljárása 

során beszerzi, ha az ügy a személyek széles körét érinti. Az eljárás ezen szakasza lehetőséget 

teremt a jogalkotónak, hogy megvilágítsa a testület számára az adott jogszabály megalkotásával 

elérni kívánt célját, illetve az egyes szabályozási megoldások motivációit. 

 

A tananyag 25. oldalán az alfejezet utolsó bekezdését megelőzően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az alapjogvédelem új korszakát nyitotta meg azáltal, hogy az alkotmányjogi 

panaszeljárás keretében, az egyedi ügyben alkalmazott jogszabály Alaptörvénnyel való 

összhangjának felülvizsgálatán túl, azt is lehetővé tette, hogy az Alkotmánybíróság az egyedi 

ügyben hozott bírói döntés esetleges Alaptörvénybe ütközését is vizsgálja. Ez a hatékony, 

rendes jogorvoslati lehetőségeit már kimerítő panaszos számára egy olyan további különleges 

jogorvoslatot biztosít, amely a legsúlyosabb – alkotmányos – jogsérelmek esetén lehetőséget 

ad az Alaptörvénnyel összhangban lévő döntés meghozatalára. Ennek az ún. valódi 

alkotmányjogi panasznak a lényege tehát az, hogy a bírósági eljárásban érintett bármely 

személy vagy szervezet az Alkotmánybírósághoz fordulhat akkor is, ha nem a bíróság által 

alkalmazott jogszabályt tartja alaptörvény-ellenesnek, hanem (a jogszabály 



alkotmányosságának elismerése mellett) magát a bírósági döntést vagy a bírósági döntéshez 

vezető bírósági eljárást.3 

 

A tananyag 25. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény változást hozott az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása terén is. A 

változás abban áll, hogy az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés választja. 2011 előtt az 

elnököt az alkotmánybírák választották meg maguk közül. Ez azonban szükségszerűen az 

elnökjelöltek közötti versengést – és ezáltal a testületen belüli megosztottságot – 

eredményezhet, illetve eredményezett. 

 

 

1.2.7. AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS HELYETTESEI 

 

A tananyag 25. oldalán az alfejezet 2 bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az ombudsmani funkciót korszerű elnevezéssel határozza meg: az ombudsmant 

az Alaptörvényben már nem az „állampolgári jogok” biztosának nevezik, ahogy az 

Alkotmányban, hanem az „alapvető jogok” biztosának. Az alapvető jogoknak ugyanis két 

fajtájuk van: emberi jogok és állampolgári jogok, az ombudsman pedig mindkét fajtára nézve 

rendelkezik hatáskörrel. Az Alkotmány a több biztosos modellt követte, azaz egy speciális 

alapjogi területre külön biztost rendelt (nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 

biztosa), illetve ennek lehetőségét biztosította az Országgyűlés számára is (adatvédelmi biztos, 

jövő nemzedékek biztosa). Az Alaptörvény hatálybalépésétől megszűntek a külön biztosok, és 

az alapjogvédelem koncentrált és hatékony érvényesítése érdekében egy alapvető jogok biztosa 

működik. Az  alapvető jogok biztosa feladatait a helyetteseivel való munkamegosztásban látja 

el." 

 

 

1.2.8. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 

 

A tananyag 27. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Új rendelkezés az Alaptörvényben, hogy törvény a költségvetési egyensúly megőrzése 

érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsön  felvételét 

vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti. 

Ez a szabály az államháztartás helyi szintje működési vagy fejlesztési célú eladósodásának 

kíván gátat vetni.4 Az Alaptörvényben megfogalmazott szabály alapján korlátozhatóvá 

válik az önkormányzatoknak elsősorban a nyílt eladósodása (jellemzően 

kötvénykibocsátás).5 

 

 

1.3. ALMODUL: JOGI SZABÁLYOZÁS 

                                                           
3 Tóth J. Zoltán: A „valódi” alkotmányjogi panasz használatba vétele: az Abtv. 27. §-a szerinti panasz első két éve 

az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Jogtudományi Közlöny 2014/5. szám 226. o. 
4 Klicsu László: Közpénzügyek. in: Trócsányi László – Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-Orac 

Budapest, 2016 őszi kiadás, 465. o. 
5 Uo. 



1.3.2. AZ ALAPTÖRVÉNY 

 

A tananyag 28. oldalán az alfejezet első bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A jogszabályok közé tartozó jogforrásokat hierarchikus rendszerbe állítja az Alaptörvény, 

amivel a jogszabályok nem lehetnek ellentétesek [T) cikk (3) bekezdés].  

Ez a rendelkezés az Alaptörvény jogrendszerben elfoglalt helyét, autoritását biztosítja. Az 

Alaptörvényt védi azáltal, hogy nem engedi, hogy más szabályok attól eltérjenek. A rendelkezés 

záróköve az Alkotmánybíróság eljárása és adott esetben norma-megsemmisítési jogköre. 

 

 

2. 2. MODUL 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK 

 
2.1. ALMODUL: A KÖZIGAZGATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS JOGI 

ALAPFOGALMAI 

2.1.2. A KÖZPONTI IGAZGATÁS SZERVEI 

2.1.2.8. Rendvédelmi szervek 
 

A tananyag 41. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálat fő funkciói és céljai egyaránt az ország 

belső és külső védelme, a közrend fenntartása, melynek érdekében jogkorlátozó tevékenységeket 

folytathatnak. Az állami közhatalom végső soron való érvényre juttatásának eszközei, ezért 

alkotmányos szabályozásuk indokolt (Alkotmány 40/A–C. §; Alaptörvény 45–47. §). Az 

Alaptörvény immár rendezetten, azonos struktúrában szabályozza a Magyar Honvédség, a rendőrség 

és a nemzetbiztonsági szolgálatok fő funkcióit (alkotmányos feladatait), polgári irányításukat, 

hivatásos állományú tagjaik párttagságnak és politikai tevékenységének tilalmát, valamint a részletes 

szabályozásukra vonatkozó sarkalatos törvényi felhatalmazást. 

 

2.1.3. A KÖZPONTI IGAZGATÁS HELYI-TERÜLETI SZERVEI 

2.1.3.2. A fővárosi és megyei kormányhivatal szerepe, feladatai 
 

A tananyag 44. oldalán A fővárosi és megyei kormányhivatal és a helyi önkormányzatok 

kapcsolata alcím harmadik bekezdését követően  az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Míg az Alkotmány a Kormány hatáskörei között csak megemlítette a helyi önkormányzatok 

feletti törvényességi ellenőrzést [35. § (1) bekezdés d.)], addig az Alaptörvény a törvényességi 

felügyelet fordulatot használja, és erre részletesebb szabályozást kínál. Az új rendelkezések 

szövegkörnyezete arra is rámutat, hogy a helyi önkormányzatok szabályozási és gazdálkodási 

autonómiája feletti központi felügyelet erősödött.  

Az Alaptörvény a megyei/fővárosi kormányhivatalt jelöli ki a törvényességi felügyeletet ellátó 

szervnek, és rögzíti a rendeletalkotást követő, vagy a rendeletalkotás elmulasztása esetén 

esedékes eljárást. Ennek újdonsága, hogy lehetővé teszi a rendeletalkotás pótlását – bírósági 

közreműködéssel – a kormányhivatal vezetője részéről. Erre ritkán kerül sor, ám mégis fontos 

azért, mert a helyi közhatalom gyakorlásának mulasztására kíván a lakosok érdekében orvoslást 

adni. 

 



 

2.3. ALMODUL: KÖZSZOLGÁLATI HIVATÁSETIKA 

 

2.3.4. KORRUPCIÓMEGELŐZÉS ÉS INTEGRITÁSSZEMLÉLET A 

KÖZSZOLGÁLATBAN 

2.3.4.4. Nemzetközi együttműködés 

 
A tananyag 82. oldalán a lap tetejére az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elve a korábbi 

Alkotmányban nem szerepelt, ez az Alaptörvény egyik új értéke. A kiegyensúlyozottság a 

kiszámítható állami működést, az átláthatóság a tájékozott és felelős polgárok részvételével zajló 

demokratikus közéletet, a fenntarthatóság pedig a jövendő nemzedékek sorsáért való 

felelősségvállalást is szolgálja az elsődleges pénzügyi célok mellett. Az Alaptörvény ezáltal 

figyelembe veszi, hogy az alapvető jogok érvényesülése, az állam demokratikus és hatékony 

működése, a Magyarországon élő személyek, és az itt tevékenykedő szervezetek biztonsága 

megfelelőképpen csak akkor garantálható, ha az ország társadalmi és gazdasági egyensúlyát 

komoly államháztartási problémák nem veszélyeztetik. 

 

 

2.4. ALMODUL: KÖZIGAZGATÁSI JOGALKALMAZÁS ÉS HATÓSÁGI 

ELJÁRÁS 

 

2.4.1. KÖZIGAZGATÁSI JOGALKALMAZÁS 

 

A tananyag 86. oldalán az alfejezet második bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény több rendelkezése az alkotmány- és jogértelmező tevékenységek 

meghatározására irányul (míg az Alkotmány ilyen iránymutatásokat nem adott). Így az R) cikk 

szerint az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és 

történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni; a 28. cikk alapján pedig az 

Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy azok a józan észnek 

és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Ez utóbbi értelmezési 

segédlet azt várja el, hogy a jogalkalmazó bíróság vagy hatóság, ha egyéb jogértelmezési 

módokat is használ, ne jusson észszerűtlen, a közjóval ellentétes, erkölcstelen vagy pazarló 

eredményre. Ezért feltételezni kell a jogalkotó jóhiszeműségét, és a köz érdekében való 

cselekvését. Természetesen a jogszabályok Alaptörvény-ellenessége, az önkormányzati 

rendelet jogszabály-ellenessége megállapításának ez a vélelem nem lehet akadálya. 

 

 

2.5. ALMODUL: KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KERETEI 

 

2.5.3. A MAGYARY PROGRAM 

2.5.3.3. A Magyary Program célrendszere 

 

A tananyag 114. oldalán közvetlenül az alcím alá az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

Az Alaptörvény XXVI. cikke szerint az államnak törekednie kell arra, hogy lépést tartson a 

modern kor technológiai fejlődésével, és lehetőség szerint felhasználja azokat az új műszaki 



megoldásokat és más tudományos vívmányokat, amelyek az állam működésének 

hatékonyságát, a közszolgáltatások színvonalának emelését, a közügyek jobb átláthatóságát és 

a polgárok esélyegyenlőségét szolgálhatják. Az Alaptörvény a tudomány eredményeinek 

alkalmazására tett utaláson keresztül az állam polgárközeli, szolgáltató jellegét hangsúlyozza, 

ezzel céljai szerint az alapvető jogok hatékony érvényesüléséhez is biztosítékul szolgál. Az 

Alaptörvény a jó kormányzás feltételei közt megfogalmazza, hogy az államnak érdekeltnek kell 

lennie saját működési hatékonyságának fejlesztésében, a közszolgáltatások színvonalának 

emelésében, a közügyek átláthatóságának kiterjesztésében, illetve az esélyegyenlőség 

előremozdításában. Mindehhez az alkotmány a legújabb műszaki vívmányok és a tudomány 

eredményeinek felhasználását írja elő. A jogszabály a tudományt általánosan, összefoglalóan 

értelmezi, tehát a természettudományok mellett a társadalomtudományok is kiemelt figyelmet 

kapnak. 

 

 

3. 3. MODUL 

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK 

 
3.2. ALMODUL: AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERE 

3.2.3. AZ EURÓPAI UNIÓS JOG ÉS A MAGYAR JOG VISZONYA 

 

A tananyag 140. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény kifejezetten rögzíti, hogy általánosan kötelező magatartási szabályt nem csak 

a szuverén nemzeti jogalkotó által kibocsátott Alaptörvény és a jogszabályok írhatnak elő, 

hanem európai uniós tagságunk révén az Európai Unió joga is. Természetesen ez csak abban az 

esetben érvényesülhet, amennyiben Magyarország az E) cikk (2) bekezdése szerint az 

Alaptörvényből eredő egyes – az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi 

szerződés által meghatározott – hatásköreit az Európai Unió intézményei útján gyakorolja. 

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény vonatkozásában egy új védendő értéket, egyúttal az uniós 

jogharmonizáció korlátját is megállapította: az alkotmányos identitást vagy alkotmányos 

önazonosságot. Ennek tartalmát az Alaptörvény egésze, illetve egyes rendelkezései révén 

bontja ki esetről-esetre, különös figyelemmel a történeti alkotmány vívmányaira. 

Tulajdonképpen olyan alkotmányos elvek és intézmények katalógusáról van szó, amelyek 

nélkül az Alaptörvény elvesztené nemzeti jellegét. A magyar alkotmányos önazonosság 

szegletkövei lehetnek például: a szabadságjogok, a hatalommegosztás, a köztársasági 

államforma, a közjogi autonómiák tisztelete, a vallásszabadság, a törvényes hatalomgyakorlás, 

a parlamentarizmus, a jogegyenlőség, a bírói hatalom elismerése, a velünk élő nemzetiségek 

védelme. Ezek az elvek és intézmények a magyar történeti alkotmány olyan vívmányai, 

amelyeken az Alaptörvény és az egész jogrendszer nyugszik. Az alkotmányos önazonosságról 

nemzetközi szerződéssel sem lehet lemondani, attól csak az önálló államiság végleges 

megszűnése foszthatja meg Magyarországot. Ezen úgynevezett identitáskontroll mellett, a 

szuverenitáskontrollt is feladataként határozta meg az Alkotmánybíróság, amelynek 

zsinórmértékét a nemzeti hatalomgyakorlás tényleges érvényesülése, illetve a közhatalom 

intézményeinek nemzet általi ellenőrizhetősége képezi [22/2016. (XII. 5) AB határozat].  

 

 

 

4. 3. MODUL 

GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 



 

4.1. ALMODUL: PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 

4.1.2. NEMZETGAZDASÁG, GAZDASÁGI SZERKEZET, A GAZDASÁGI 

TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE 

 

A tananyag 149. oldalán az első bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A magyar Alaptörvény sajátossága, hogy a közpénzügyekre vonatkozó fiskális jellegű 

szabályozás az Alkotmányhoz képest szigorúbb és részletesebb lett.6 Az előző Alkotmánynak 

nem volt önálló gazdasági-pénzügyi fejezete, pénzügyi jogi vonatkozásban igen kevés 

közvetlen rendelkezést tartalmazott.7 Az Alaptörvényben új, „A közpénzek” elnevezésű 

részben immáron egységesen jelennek meg a közpénzügyekről szóló rendelkezések, ide értve 

– egyebek mellett – az államadósság-fékre vonatkozó rendelkezéseket is. 

 

4.2. ALMODUL: ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI 

GAZDÁLKODÁSIALAPISMERETEK 

4.2.2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

4.2.2.1. Az államháztartás bevételei 

 

A tananyag 153. oldalán az alfejezet második bekezdését követően az alábbi szövegdoboz 

került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény XXX. cikke nem hivatkozik már a jövedelmi és vagyoni viszonyokra , 

mint az Alkotmány 70/I. §-a, ezeket a fogalmakat a teherbíró képesség, illetve a 

gazdaságban való részvétel kifejezései váltották fel. A közteherviselési szabálynak ezzel 

a változásával a korábbi Alkotmányhoz képest a jövedelmi, vagyoni viszonyoknak való 

megfeleléstől távolodás, de az arányosság követelményének fennmaradása látszik. A 

teherbíró képesség tekintetében az egyén teherbíró képessége és a gazdálkodó 

szervezeteké külön megítélés tárgyát kell, hogy képezze, utóbbiak esetében a teherviselő 

képesség szélesebb alapokon nyugszik, hiszen a gazdasági teherbírás egy 

minimumszintjének fennállása – az egyéni teherviselési képesség esetleges hiányával 

ellentétben –, a gazdálkodási tevékenység végzése folytán vélelmezhető, mértéke 

ugyanakkor esetenként változó lehet.8  

A természetes személyek vonatkozásában a teherbíró képesség általános elvét részletezve 

az Alaptörvény kifejezetten előírja, hogy a közteherviselés körében az arányosság mellett 

is hangsúlyozottan tekintetbe kell venni a gyermekvállalással együtt járó terheket, és a 

közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében 

a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. Ez egy új, de az 

Alkotmánybíróság gyakorlatában már megjelent szabály, hogy ti. az adóztatásnál kötelező 

figyelembe venni a gyermeket nevelők – a család – kisebb teherbíró képességét.9 

 

                                                           
6 Trócsányi László: „Nem azonos startvonalról indulunk”. In: Molnár Benedek – Németh Márton – Tóth Péter: 

Mérlegen az Alaptörvény. Interjúkötet hazánk új Alkotmányáról. HVG-Orac, Budapest, 2013. 81. o.  
7 Uo. 
8 3149/2013. (VII. 24.) AB határozat, Indokolás [64] 
9  A gyermeket nevelők teherviselő képességének figyelembevételét írta elő a családi pótlék adózásával 

összefüggésben a 127/2009. (XII. 17.) AB határozat is: „A teherviselő képességgel arányos közteherviselés az 

Alkotmánybíróság gyakorlatában a 70/I. §-ból levezetett, speciális jogegyenlőségi tétel.” Klicsu László: 

Közpénzügyek. In Trócsányi László – Schanda Balázs szerk.: Bevezetés az alkotmányjogba. Budapest, 2016. őszi 

kiadás, HVG Orac 466-467. o. 



 

5. 5. MODUL 

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI ALAPISMERETEK 

 

5.1. ALMODUL: ADATVÉDELEM 

5.1.2. A HAZAI ADATVÉDELEM JOGI KERETEI 

 

A tananyag 168. oldalán a második bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alkotmány alapján létrejött korábbi törvényi keretek között a jogalkotó egy országgyűlési 

biztosi (ombudsmani) típusú intézményi védelmet biztosított az információs alapjogok 

számára, amelynek alapvető eszközei a visszásságok feltárása, a nyilvánosság tájékoztatása 

volt, és hatósági eszközökkel csak korlátozottan rendelkezett. Az elmúlt évtizedek információs 

forradalma hatalmas kihívást jelent a jogvédelem számára is. E változások tapasztalataira 

alapozva az Alaptörvény – szoros összefüggésük miatt – együtt kezeli az információs 

alapjogokat, és maga rendelkezik a független, hatósági típusú jogvédelmi intézmény 

létrehozásáról. Az így létrejött Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság egy 

autonóm államigazgatási szerv, amelynek elnökét a köztársasági elnök javaslatára az 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával választják, akárcsak korábban az 

adatvédelmi biztost. Ezek alapján tehát továbbra is egy független intézmény foglalkozik az 

adatvédelemmel és az információszabadsággal, ugyanakkor széleskörű hatósági 

jogosítványokkal rendelkezik, amelyek révén hatékonyabban képes ellátni jogvédelmi 

feladatát.  

 

 

7. MODUL 

NEMZETPOLITIKA 

 

7.1. ALMODUL: ELVI KERET: A MAGYAR NEMZET HATÁROKON 

ÁTÍVELŐ ÖSSZETARTOZÁSA, AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZET 

7.1.1. AZ ALAPTÖRVÉNY 

 

A tananyag 240. oldalán az alfejezet végére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A magyar kulturális nyelvi nemzet nem csak Magyarország politikai határain belül él. A 20. 

század történelmi öröksége, hogy a történeti Magyarország a területének nagyobb részét 

elveszítette, és magyar ajkú lakosok milliói kerültek a szomszédos államok joghatósága alá. 

További népmozgások a nemzet tagjainak távolabbi vándorlását és letelepedését 

eredményezték (például az Amerikai Egyesült Államokban, stb.). Az Alkotmányunk 1989-es 

módosításával megjelent az állam számára feladatot megfogalmazó – más országok 

alkotmányában sem ismeretlen – felelősségi klauzula, amelyet az Alaptörvény bővebb 

kifejtéssel vett át. Mindezt a Nemzeti hitvallás is hangsúlyozza: „Ígérjük, hogy megőrizzük az 

elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.”  

A felelősségi klauzula értelmében Magyarország értéknek tekinti, hogy a határain kívül élő 

magyarok megtartsák nemzeti identitásukat, szülőföldjükön maradjanak, és ne 

asszimilálódjanak. A magyar identitás megőrzése érdekében az állam különféle eszközökkel 

élhet az alkotmányozó szerint, amelyeket a D) cikk fel is sorol. Ez olyan általános fordulatokat 

tartalmaz, amelyek mellett a magyarságpolitika számára további mozgástér biztosított 



különféle újabb, konkrét eszközök, intézkedések alkalmazására, természetesen a nemzetközi 

jog keretei között. A felelősség viselése és a magyar identitás megőrzése mellett a cikk 

alapértékként tételezi a magyar nemzet egységességét és összetartozását is.  

A D) cikkből nem következik szükségszerűen, de a felelősségi klauzula (szellemiségének) 

egyértelmű megvalósítására szolgált az alábbi cselekvési területek programja, különösen 

egyszerűsített honosítás 2010-es és (a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők számára az 

országos listás szavazás megnyitásával) a választójog 2011-es újraszabályozása is. Ezek célja 

az volt, hogy a kulturális nyelvi nemzet tagjait a politikai nemzethez közelítsék, a jogilag 

releváns kapcsolódásukat létrehozzák. 

 

 

 


