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Budapest, 2017. december 22.  



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 szakvizsgára történő felkészüléshez. 

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk! 

 

 

Budapest, 2017. december 22. 

 

 

 

                Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

                                                                                     Államtudományi és Közigazgatási Kar 

                                                                                              Vezető- és Továbbképzési Központ 

 

 

 

 

  



1. 

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYOS BERENDEZKEDÉSE 

 

1.2. AZ ALKOTMÁNYOSSÁG  

1.2.3. A HATALOMMEGOSZTÁS 

 

A tananyag 9. oldalán az első bekezdést követően egy szövegdoboz került beillesztésre az 

alábbi tartalommal: 

 

A hatalommegosztás elvét az 1949. évi kommunista alkotmány az államhatalom egységének és 

az állami szervek hierarchiájának doktrínája alapján elvetette. Az alkotmánytörvény 1989. évi 

és későbbi demokratikus módosításai az elvet rendszertanilag érvényesítették ugyan, valamint 

kiolvasható volt a jogállamiság elvéből is, viszont expliciten nem foglalták az Alkotmány 

szövegébe. Az Alaptörvény pótolja ezt a hiányt, s ezzel mind az államszervezés számára, mind 

pedig a társadalom szabadságára vonatkozó fontos értéket rögzít. A hatalommegosztás implicit 

értéke a hatalmi ágak egyenrangúsága, együttműködése, a „fékek és ellensúlyok” rendszere és 

az úgynevezett ellenállási jog [C) cikk (2) bekezdés].  

 

1.3. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 

1.3.3. AZ ALAPTÖRVÉNY SZERKEZETE, JELLEMZŐI 

 

A tananyag 16. oldalán a második bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A 28. cikk szerinti 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.  

 

1.5. AZ ALAPVETÉS 

 

A tananyag 19. oldalán a 3. bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Szimbolikus jelentőségű, hogy az Alapvetés rész első rendelkezése, az A) cikk nagybetűvel 

szedve a „HAZÁNK” szóval kezdődik. Ez arra utal, hogy az Alapvetés az Alaptörvényt 

létrehozó közösség identitását meghatározó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. E jelzésen 

túl az A) cikk rögzíti hazánk nevét: Magyarország. Az Alkotmány már a címében is rögzítette, 

majd az első normatív rendelkezése tartalmazta, hogy az államformát az ország nevének tekinti. 

Az államforma megjelölésének elhagyása a hivatalos országnévből egyrészt a polgárok által 

ezer éve használt természetes megnevezésre való visszatérést jelenti, másrészt kifejezi azt a 

kontinuitást, amely az államalkotó nemzet tagjait évszázadok óta, államformától függetlenül 

összeköti. Az alkotmányt létrehozó nemzeti közösség önálló identitásának egyik alappillére a 

saját ország, az önálló földrajzi terület, ahol a közösség él, és amelynek vonatkozásában 

rendelkezni tud az együttélés tartalmi kereteiről. Az Alaptörvény ezt a logikát követi, amikor a 



Nemzeti hitvallásban rögzített nemzeti közösség tekintetében előbb az együttélés formai, 

földrajzi keretét jelöli ki, majd az államként való működés választott típusáról, a köztársaságról 

rendelkezik. Mindez természetesen nem érinti a köztársasági államforma tartalmi átértékelését, 

amelyet a B) cikk (2) bekezdése rögzít. 

 

A tananyag 20. oldalán a harmadik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az állampolgárság keletkezésének általánosan elfogadott elve – de nem minden ország által 

követett, és nem is kizárólagos –, a vérségi elv, a ius sanguinis. A korábbi Alkotmány az 

állampolgársághoz fűződő egyes státusjogokon (és kötelezettségeken) túl nem szabályozta az 

állampolgárság keletkezését és megszerzését. Mivel a nemzetközi jog általában a szuverén 

államok jogának tartja az állampolgárságról való döntést, ennek alapvető szabályai a 

szuverenitás magját képezik, és alkotmányos szabályként való rögzítésük indokolt. Az 

állampolgársági közösséghez tartozás alapvető elvének alaptörvénybe foglalása is ezt a 

szuverén értéket fejezi ki. A vérségi elv preferálása a területi elvvel szemben továbbá segítséget 

nyújt az anyaországi politikai közösség és a határon túl élő magyarok közötti kapcsolat, 

valamint a magyar identitás fenntartásában. Az állampolgárság értékét jelzi továbbá, hogy 

részletszabályozása sarkalatos törvényben történhet, illetve az államfő hatásköre dönteni 

állampolgársági ügyekben.  

 

A tananyag 20. oldalán a H) cikk ismertetését tartalmazó bekezdést követően az alábbi 

szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alkotmány a magyar nyelvről semmilyen formában nem rendelkezett, pedig az a nemzeti 

identitásunk egyik alapeleme. Az Alaptörvény már a Nemzeti hitvallásban is utal „egyedülálló 

nyelvünk” ápolására, megvédésére. Az egyedülálló jelző utalás egyrészt arra, hogy bár vannak 

nyelvrokonaink, tőlük olyan régen elszakadtunk, hogy már egyáltalán nem értjük egymás 

nyelvét, másrészt a magyarság földrajzi környezetében – szláv, germán vagy éppen neolatin 

nyelvet beszélő népek gyűrűjében – különösen domináns ez az unikális jelleg. Ezt a 

hitvallásbéli deklarációt konkretizálja a H) cikk, amely Magyarország hivatalos nyelveként 

határozza meg a magyart. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos érintkezés nyelve alapvetően a 

magyar: minden hivatalos, az ügyfelek, polgárok felé irányuló állami aktusnak magyar 

nyelvűnek kell lennie, de ezt alaptörvényi szinten a XXIX. cikk (1) bekezdése a nemzetiségek 

vonatkozásában kiegészíti, amelyben biztosítja számukra az anyanyelv használatának jogát, 

törvényi szinten pedig a nagy eljárási kódexek rögzítik a magyar nyelvet nem beszélők számára 

is az eltérő nyelvhasználat jogát. Emellett azonban a hatósági, bírósági döntések, jogszabályok 

szövegét minden esetben magyarul (is) ki kell adni.  

A magyar jelnyelv, amely nem a beszélt magyar nyelvből származik, nem is arra épül, hanem 

attól teljesen elkülönülő, önálló, spontán kialakult nyelvtani rendszerrel és jelkészlettel 

rendelkezik, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 

törvénnyel vált elismert önálló, természetes nyelvvé. Az Alaptörvény a jelnyelvet is ugyanolyan 

védelemben részesíti, mint a beszéltet. Az Alaptörvény hatálybalépése óta az említett törvény, 

illetve a jelnyelv védelmére tett további intézkedések már egy alkotmányos célt hivatottak 

szolgálni.  

 

A tananyag 20. oldalán az I) és J) cikk ismertetését tartalmazó ötödik bekezdést követően az 

alábbi két szövegdoboz került beillesztésre: 



Az I) cikk megfejti a zászló színeinek szimbolikáját, amelyben a nemzeti hagyomány alapján a 

piros színhez az erőt, a fehér színhez a haza iránti hűséget, a zöldhöz pedig a jövőbe vetett 

reményt társítja. Ezen túl külön figyelmet fordít a zászló és címer használata kapcsán a 

történelmi hagyományra, amikor lehetővé teszi, hogy törvény e két jelképnek az 

Alaptörvényben rögzítettől eltérő, valamilyen történelmileg kialakult más formába történő 

használatát is lehetővé tegye. Ennek alapján törvény biztosítja a köztársasági elnöknek, a 

miniszterelnöknek és az Országgyűlés elnökének, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a címer 

kiegészítő elemekkel történő használatát (például: angyalok, cserfaág), továbbá bárkinek a 

nemzeti összetartozás kifejezéseként a címerrel ellátott zászló (és lobogó) használatát. 

 

Nemzeti ünnepeink a nemzeti összetartozás kifejezésének szimbolikus eseményei, amelyek az 

emberek számára mindig is nemzeti jelképnek számítottak. Ezek alaptörvényi szintre emelése, 

ezen közgondolkodásnak megfelelő, méltó formában rögzíti nemzeti történelmünk három 

csúcspontját. Szent István király uralkodása, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, 

valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc vitathatatlanul kimagaslanak 

történelmünkből, felidézésük ma is identitásőrző erővel bír, az ezekhez kötött emléknapok a 

közösségi összetartozás megélésnek fontos alkalmai. Az Alaptörvény hatálybalépéséig törvényi 

szinten kerültek meghatározásra a nemzeti ünnepek. A törvény március 15-ét az 1848–1849-es 

forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország 

megszületésének napjaként definiálta. Az Alaptörvény nem kíván ilyen történelemkönyvi 

kinyilatkoztatást tenni: március tizenötödikét az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc 

emlékére rendeli nemzeti ünneppé, amelyen nemcsak az 1848. március 15-i eseményekre, 

hanem a forradalom és szabadságharc egészére emlékezünk. Az Alaptörvény egyetlen 

személyt, Szent Istvánt nevesíti, de őt két helyen is. Megjelenik egyrészt a Nemzeti 

hitvallásban, másrészt augusztus 20-át az Alaptörvény „az államalapítás és az államalapító 

Szent István király emlékére” rendeli nemzeti ünneppé, majd a hivatalos állami ünnepként is 

nevesíti. Október 23-át 1990-ben emelte nemzeti ünneppé az első demokratikusan választott 

Országgyűlés, mint az „1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napját”. Az Alaptörvény morális okokból szakadt el ettől 

a szabályozástól, amely az ünnep kettős jellegével relativizálta a forrradalom és szabadságharc 

jelentőségét azáltal, hogy az utolsó nem demokratikusan választott Országgyűlés 

alkotmányozói aktusával, a köztársasági államforma bevezetésével együtt ünnepelte. Az 

alkotmányozó méltatlannak érezvén ezt a helyzetet, visszaadta október 23-a egyedüli jelentését: 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc ünnepét. 

 

A tananyag 20. oldalán a K) cikk ismertetését tartalmazó hatodik bekezdést követően az alábbi 

szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Egy szervezett, gazdasági funkciókat is betöltő szuverén közösség hatékony működéséhez ma 

már elengedhetetlen, hogy tagjai megegyezzenek egy mindenki által elfogadható, bizonyos 

tekintetben a közösség identitását is kifejező egységes fizetőeszközről. E fizetőeszköz a 

polgárok mindennapjainak része; használatával, elfogadásával újra meg újra megerősítést nyer, 

hogy a közösség tagjai – fenntartva az erre vonatkozó megegyezést – közös monetáris 

rendszerbe tartoznak. A pénznek ez a társadalom és az állam életében betöltött alapvető szerepe 

és a monetáris rendszernek a közösség életére való befolyása indokolta, hogy az ország 

hivatalos pénzneme megjelenjen az Alaptörvényben. A csaknem 800 éves hagyománnyal bíró 

forint elnevezést nemzeti jelentőségű jelképnek kijáró tisztelet övezi. Ezen túl azonban azt is 

jelenti: Magyarországnak saját valutája van, önálló monetáris politikát folytat. Az Európai Unió 

monetáris rendszeréhez való csatlakozás esetén – amely az Országgyűlési képviselők 



kétharmadának döntését igényli –, a pénznem alaptörvényi elnevezésének megváltozása is 

jelezheti majd, hogy mi, magyarok már egy európai monetáris közösséghez tartozunk. 

 

A tananyag 21. oldalán az O) cikk ismertetését tartalmazó első bekezdést követően az alábbi 

szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény szerint az egyén felelősséget visel önmagáért, és tőle 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 tananyag 21. oldalán az Q) cikk ismertetését tartalmazó második bekezdést követően az 

alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Alaptörvényünk hazánknak a nemzetközi közösségben való békés közreműködését tűzi ki 

célul, már a Nemzeti hitvallásban is leszögezve, hogy „Tiszteljük más népek szabadságát és 

kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.” A Q) cikk (1) bekezdése 

a következőképpen fogalmaz: „Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és 

megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik 

a világ valamennyi népével és országával.”  

A rendelkezés a magyar jogrendszer és a nemzetközi jog kapcsolatának tárgyköréhez tartozik, 

amely az állami szuverenitás alapvető kérdését érinti, ezért igényel alaptörvényi szabályozást. 

Korábbi Alkotmányunk mindössze a szuverenitás védelméről és a jogforrási kérdések egy 

részéről rendelkezett, a nemzetközi együttműködés céljairól nem.  

A béke és a biztonság két, az emberiség állandó igényeként kiemelt érték (szemben a háborúval 

vagy az életeket tömegesen fenyegető más hadviselési vagy terrort kiváltó formákkal), míg a 

fenntartható fejlődés a jövő nemzedékek érdekeinek védelmében való, határon átívelő 

kockázatok elleni cselekvést célozza.  

 

A tananyag 21. oldalán az S) és T) cikkek ismertetését tartalmazó negyedik bekezdést követően 

az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az Alkotmánnyal ellentétben következetesen, formai tekintetben is teljes 

mértékben érvényesíti egyediségét és a jogrendben betöltött elsődleges szerepét. Formálisan 

sem osztja más jogforrás szabályozását, így ezzel kapcsolatban nem lehet az egyszerű törvény 

megalkotására, módosítására vonatkozó rendelkezéseket automatikusan alkalmazni. Ezért 

került külön megjelenítésre, hogy kik lehetnek az alkotmányozói aktus kezdeményezői, amely 

kör egyébként egyezik a törvénykezdeményezőkével. Érdekes és fontos kontinuitást igyekszik 



teremteni e rendelkezés arra vonatkozóan, hogy nemcsak az Alaptörvény részleges 

módosítására, hanem annak átfogó, a dokumentum identitását megváltoztató átírása vagy egy 

teljesen új Alaptörvény megalkotása esetére is rögzíti a vonatkozó szabályokat. Az 

alkotmányozói hatalom egységességét, valamint az Alaptörvény tartalmának kialakítására 

vonatkozó hegemóniáját rögzítik abban a rendelkezésben, amely szerint az Alaptörvény 

módosítását az Alkotmánybíróság csak formai szempontból vizsgálhatja, azt tehát, hogy a 

megalkotására vonatkozó alaptörvényi szabályokat betartották-e. A módosítások, vagy akár új 

Alaptörvény módosításának tartalmi vizsgálata kívül esik az Alkotmánybíróság hatáskörén. Az 

Alaptörvény módosítása megjelölésében is az egyediséget képviseli: sorszámmal kell ellátni, 

és a kihirdetés dátumát kell benne szerepeltetni például: Magyarország Alaptörvényének első 

módosítása (2012. június 18.). 

 

A tananyag 21. oldalán az R) cikk ismertetését tartalmazó utolsó előtti bekezdést követően az 

alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény értelmezésére irányuló tevékenység tartalmi meghatározását célzó R) cikk (3) 

bekezdés értékként tételezi az alaptörvényi rendelkezések célorientált értelmezését; az 

egyébként preambulumként szereplő, szimbolikus és patetikus, nem normatív jellegű és további 

értékekkel, értéktételezésekkel telített Nemzeti hitvallás értelmezési keretjellegét; továbbá a 

történeti alkotmánynak a hatályos jog számára releváns vívmányait. Ez utóbbi tekintetében az 

Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint a következő értéket emelte át az alkotmányozó a 

jogtörténetből: „A magyar történeti alkotmány konszolidált értelmezésének minimumához 

tartozik annak elfogadása, hogy a XIX. században végbement polgári átalakulást konstituáló 

törvények a történeti alkotmány részét képezik. E törvények teremtették meg […] azt a szilárd 

jogintézményi alapot, amelyre a modern jogállam épül. Amikor tehát az Alaptörvény mintegy 

ablakot nyit közjogunk történeti dimenziójára, ráirányítja a figyelmet azokra az 

intézménytörténeti előzményekre, amelyek nélkül mai közjogi viszonyaink és általában jogi 

kultúránk gyökér nélküliek lennének.” [33/2012. (VII. 17.) AB hat.]  

 

A tananyag 22. oldalán a lap tetejére az U) cikk ismertetését tartalmazó bekezdést követően az 

alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény világos határvonalat kíván húzni nemcsak a demokrácia és a zsarnokság 

között, hanem a magyar történelem zsarnoki és demokratikus időszakai között is. A Nemzeti 

hitvallás szerint hazánk új demokráciája 1990. május 2-án kezdődött, s mindezt a B) cikk 

demokratikus jogállami klauzulája rögzíti normatív erővel. Az ezt közvetlenül megelőző 

kommunista diktatúra rendszerváltáson átívelő társadalmi és politikai hatásai, 

következményei pedig nem csupán az új jogállami jogintézmények alapján ítélhetők meg, 

hanem történelmi igazságtétel jegyében is. Igazságtétel a korábbi rendszerben elkövetett, s 

politikai okokból nem szankcionált jogsértésekért, és válasz a történelmi bűnökre [(1) 

bekezdés a–i.]. Az Alaptörvény U) cikke szerinti intézkedések az alkotmányozó szándéka 

szerint a társadalom erkölcsi megtisztulását, a történelmi felelősség legalább részleges 

érvényre juttatását és végső soron a demokrácia és a kommunista diktatúra értékrendszereinek 

markáns elkülönítését szolgálják. 

Az előző Alkotmány dogmatikai rendszerében az Alkotmánybíróság elvette az egyes bűncse-

lekmények elévülésének újraindítását célzó igazságtételi törekvéseket. [11/1992. (III. 5.) AB 

hat.]  

 



1.6. AZ ALAPJOGOKRÓL ÁLTALÁBAN 

1.6.3. AZ ALAPJOGOK ALANYAI, KÖTELEZETTJEI 

 

A tananyag 26. oldalán a harmadik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény I. cikk (4) bekezdésében már szövegszerűen is megjelenik a jogi személyek 

alapjogi jogalanyisága. Ez a korábbi Alkotmány szövegéből hiányzott (igaz, az 

Alkotmánybíróság már a korábbi Alkotmány hatálya alatt is elismerte, hogy az alapjogok a jogi 

személyekre is vonatkoznak). 

 

1.6.5. AZ ALAPJOGOK KORLÁTOZÁSA 

 

A tananyag 30. oldalán az első bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény a lényeges tartalom korlátozhatatlanságának – a korábbi Alkotmányban is 

szereplő – kritériuma mellett tehát beemelte az Alkotmánybíróság által kidolgozott, klasszikus 

szükségesség-arányosság tesztet is. 

 

1.7. AZ EGYES ALAPJOGOK ÉS JELLEMZŐIK 

1.7.1. AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG 

1.7.1.1. Az emberi méltósághoz való jog 

 

A tananyag 32. oldalán az első bekezdést követően az alfejezet végére az alábbi szövegdoboz 

került beillesztésre: 

 

A kínzás, embertelen, megalázó bánásmód és büntetés, valamint a hozzájárulás nélküli orvosi- 

vagy tudományos kísérlet alkotmányi tilalmához további öt speciális, számos az ENSZ, az 

Európa Tanács, vagy az EU keretében megalkotott jogforrásban, különösen az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában rögzített tilalmi tényállás csatlakozott. Az Alaptörvény számára az 

európai emberi jogi egyezményből és Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos 

hagyományából merítő Alapjogi Charta olyan közös európai értékeket fogalmaz meg, 

amelyekből a tagállami alkotmányok is meríthetnek. Az Alaptörvénybe beemelt tilalmi listában 

két különböző, de a 21. század Európája és az alkotmányozó megítélése szerint Magyarország 

számára is egyaránt fontos paranccsal találkozunk. Az egyik a bűnözés emberi méltóságot 

súlyosan sértő, határokat átívelő, és – főleg az áldozatokat tekintve - tömegessé váló formáival 

szembeni fellépésre, a másik pedig a genetika tudományának fejlődésével összefüggő bioetikai 

válaszokra vonatkozik. Mindezek nyomán alaptörvényi szintre került az emberkereskedelem, 

azaz személyek jellemzően kizsákmányolási céllal történő adásvételének tilalma. Ezzel szoros 

kapcsolatban van a szolgaság tilalma, amelybe a hagyományos értelemben vett rabszolgaság 

fogalmán túl a jogtalan uralom alatt tartás más, a személyi szabadságot kevésbé korlátozó 

formái is tartoznak. Az emberi fajnemesítés vagy eugenika célja a pozitívnak minősített fizikai 

és szellemi jellemzők erősítése, kiterjesztése, egyidejűleg a negatív jellemzők csökkentése a 

társadalom tagjai között, a születésszabályozásba való beavatkozás vagy a nemzőképesség 

befolyásolása útján. Szintén bioetikai megfontolásokon alapul az emberi egyedmásolás, azaz a 

szaporítási célú klónozás tilalma, valamint a test-, illetve a szervkereskedelem tiltása is, mely 



utóbbi ugyanakkor – részben az emberkereskedelemmel összefonódva – a nemzetközi bűnözés 

egyik speciális ágazatát is jelenti. 

 

1.7.2. AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG 

 

A tananyag 32. oldalán az alfejezet második bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény II. cikk második mondatában újdonság a magzatra vonatkozó életvédelmi 

kötelezettség.1 Ezt azonban nem alapjogként fogalmazza meg a szöveg (hanem ún. objektív 

életvédelmi kötelezettségként, amely szubjektív jogot nem jelent), sőt még csak azt sem 

tartalmazza, hogy a magzat ember lenne.2 A magzatra vonatkozó objektív életvédelmi 

kötelezettséget eddig is alkotmányos kötelességnek tekintette az Alkotmánybíróság,3 vagyis ez 

érdemi jogi újdonságot nem jelent.4 Összességében kimondható, hogy az abortuszra vonatkozó 

alkotmánybeli szabályozás nem változott, a megfogalmazásbéli különbségnek érdemi 

jogkövetkezménye nincs,5 az abortuszszabályok esetleges további szigorításának viszont 

ugyanúgy határt szab az anya emberi méltóságából levezetett önrendelkezési joga, változás 

tehát ez ügyben sem történt.6 Az Alaptörvény egyfajta konzervatív szemléletmód 

meghonosításával védőbástyája kíván lenni a közösségi érdekeknek, a vélt közérdeknek, 

amellett, hogy a hagyományos liberális értékekre is hangsúlyt helyez.7 A magzati élet védelme, 

mint alkotmányos érték is hasonló megfontolásból került az Alaptörvénybe.8 

 

A tananyag 32. oldalán az alfejezet negyedik bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A halálbüntetés helyett azonban az Alaptörvény tartalmazza a legsúlyosabb büntetést, 

mégpedig oly módon, hogy a habeas corpus elvet, azaz a törvényi előíráshoz kötött 

szabadságtól való megfosztást, mint alapjogi garanciát egészíti ki a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés alkalmazásának korlátozásával. A tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztést (a továbbiakban: TÉSZ),  vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 

C. törvény 42. § megfogalmazásában: olyan életfogytig tartó szabadságvesztést, amely esetében 

a bíróság „a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja” , csak szándékos, erőszakos 

bűncselekmény elkövetése miatt lehet kiszabni. Az Alaptörvény amellett, hogy az arányos 

büntetés, illetve a III. cikk (1) bekezdésében meghatározott embertelen, megalázó büntetés 

tilalmának figyelembe vételével a legszigorúbb büntetés alkalmazása vonatkozásában határt 

szab, egyúttal a TÉSZ-t is alaptörvényi szintre emeli. Így a TÉSZ alkalmazhatóságának 

alkotmányos akadálya nem merülhet fel. 

 

 

                                                           
1 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. HVG-Orac, Budapest, 2011. 203. 
2 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. HVG-Orac, Budapest, 2011. 203. 
3 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 258. Sőt, a gyermek jogairól szóló New York-i ENSZ Egyezmény 

(kihirdette: 1991. évi LXIV. törvény) preambuluma is tartalmazza. 
4 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. i.m. 203-204. 
5 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. i.m. 204. 
6 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. i.m. 204.  
7 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. HVG Orac, Budapest, 2014. 132. o. 
8 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. HVG Orac, Budapest, 2014. 132. o. 



A tananyag 33. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi két szövegdoboz került beillesztésre: 

 

 

Az Alaptörvényben ugyanakkor a környezethez való jog egyrészt mindenkit megillető emberi 

jogként kerül deklarálásra, másrészt e jog deklarálása mellett megjelenik az egyén „felelőssége” 

is a környezetvédelemmel összefüggésben – ide értve ez alatt az Alaptörvény P) cikk által 

leírtakat is..9 

Az Alaptörvényben az alapjogok rögzítése sokkal szélesebb körű, mint a korábbi Alkotmány 

alapjogi katalógusa, az Alaptörvény alapjogi katalógusa újszerű szempontokat is rögzít. Az 

Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki 

jogát az egészséges környezethez. A XXI. cikk további bekezdéseiben az egyik, 

legszembetűnőbb újdonság – legalábbis alkotmányi szinten – a „szennyező fizet” elve, vagyis 

az, hogy aki a környezetben kárt okoz, köteles azt a törvényben meghatározottak szerint 

helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.10 Szintén újdonság az Alaptörvény XXI. 

cikk (3) bekezdése, amely szerint elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező 

hulladékot behozni.11  

 

„Az Alaptörvény V. cikke új, európai viszonylatban is novumnak számító elemmel gazdagítja 

az alapjogi katalógust: az önvédelem jogával. A korábban csak a Büntető Törvénykönyvből 

„jogos védelem” elnevezéssel ismert intézmény büntethetőséget kizáró oknak minősült. A 

törvény szerinti jogos védelem a saját, illetve mások személye, javai, vagy a közérdek elleni 

támadás esetére vonatkozott. Az Alaptörvény ebből a körből az érintett saját személye, illetve 

tulajdona elleni támadást emeli ki és részesíti alapjogi védelemben. Az alapjogként való 

elismerés egy tulajdonképpen megtűrt helyzetből emeli ki a jogos védelmet, és tudatosítja a 

polgárokban, illetve a potenciális bűnelkövetőkben, hogy a jogtalan támadás áldozatának nem 

pusztán lehetősége, hanem alapvető joga van arra, hogy a személye, illetve a tulajdona ellen 

intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadást elhárítsa. Az Alaptörvény nem 

szól a jog gyakorlásának feltételeiről, az elhárítás mértékéről, ennek szabályozását törvényi 

szintre hagyja, de az elhárítás biztosítása azt is jelenti, hogy az Alaptörvény alapján a 

megtámadott személy legalább olyan mértékű fellépésre jogosult a támadóval szemben, amely 

bizonyosan alkalmas az elhárításra.” 

 

 

1.8. HÁZASSÁG ÉS CSALÁD 

 

A tananyag 34. oldalán közvetlenül a fejezetcím alá az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az Alapvetés fejezetben rendelkezik az állam azon kötelességéről, hogy védje 

a házasság és a család intézményét. (Korábbi Alkotmányunk szintén az általános rendelkezések 

között [15. §] deklarálta, hogy a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.) 

Ez az elhelyezés arra utal, hogy az alkotmányozó a legfontosabb társadalmi, gazdasági és 

szuverenitást érintő rendelkezések között kívánta szabályozni ezeket az „intézményeket, mivel 

azokat a társadalmi együttélés legfontosabb formáinak, kereteinek tartja; a család a nemzet 

                                                           
9 P) cikk (1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 

különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 

védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 
10 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. HVG Orac, Budapest, 2014. 33.o. 
11  Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. HVG Orac, Budapest, 2014. 33.o. 



fennmaradásának alapja – erre utal a Nemzeti hitvallás is: „Valljuk, hogy együttélésünk 

legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a 

szeretet.”  

Az L) cikk megfogalmazásából elsősorban az állam intézményvédelmi kötelezettsége olvasható 

ki a házasság, a család és a gyermekvállalás tekintetében. A rendelkezés magában foglalja 

továbbá azt az értéktételezést (az alkotmányozó hatalom értékválasztását), miszerint a házasság 

csak különböző neműek között jöhet létre.  

A szabályozási tárgy fontosságát és a stabilitásában rejlő értéket jelzi a sarkalatos törvényi sza-

bályozás előírása.  

 

1.8.2. A CSALÁD 

 

A tananyag 35. oldalán az alfejezet második bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény elfogadásával Magyarország új alkotmányjogi vitát indított el Európában: a 

liberális, egyéni alapjogokra épülő alkotmányjoggal szemben az Alaptörvény egyfajta 

konzervatív szemléletmód meghonosításával védőbástyája kíván lenni a közösségi érdekeknek, 

a vélt közérdeknek, „élenjárója” egy új alkotmányjogi irányzatnak, a kommunitarianizmusnak 

vagyis a közösségiségnek (communautarisme), így a házasságot nem csak az egyén jogaként 

határozza meg, hanem intézményként védelmezi, a családhoz hasonlóan.12 

 

1.9. A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA 

 

A tananyag 36. oldalán a második bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

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

csak a bíróság előtti egyenlőségként került kimondásra.13  Az egyenlőséget tehát az Alaptörvény 

– a korábbi Alkotmányhoz képest – már nemcsak 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. 

 

A tananyag 37. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A korábban hatályban lévő Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése előírta, hogy a Magyar 

Köztársaság „a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 

intézkedésekkel is segíti”. Az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdése szerint Magyarország „az 

esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti”. Az Alaptörvény XV. cikk (5) 

                                                           
 

13 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás [22]. 



bekezdése külön felsorolja azokat, akik az ilyen típusú állami segítés igénybevételére 

jogosultak: a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. Ez a lista ugyanakkor nem 

tekinthető taxatívnak, mert az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdése az általános egyenlőségi 

klauzulát tartalmazó XV. cikk (1) bekezdéssel együtt értelmezve megköveteli, hogy a jogalkotó 

külön intézkedéseket vezessen be minden olyan esetben, ha egy adott, az Alaptörvény XV. cikk 

(5) bekezdésében kifejezetten meg nem említett társadalmi csoport igazságtalan társadalmi 

(például: foglalkoztatásbeli) hátrányának csökkentésére nincs más mód, mint a 

megkülönböztetett állami támogatás.14 Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése kifejezetten 

nevesíti a fogyatékkal élőket, a XV. cikk (2) bekezdése pedig tiltja a fogyatékosság szerinti 

hátrányos megkülönböztetést, ami azért előrelépés, mert a korábbi Alkotmány szövege még 

nem tartalmazta a „fogyatékosság” és a „fogyatékkal élők” kifejezést. 

 

1.10. A VALLÁSSZABADSÁG ÉS A LELKIISMERET SZABADSÁGA 

 

A tananyag 38. oldalán a negyedik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az állam és az egyház elválasztása klasszikus polgári alkotmányos érték, az Alkotmányunk is 

ennek megfelelő szövegezéssel tartalmazta [60. § (3) bekezdés].  

A rendszerváltás után azonban a magyar állam nem azt a szigorú modellt követte, amely élesen 

elválasztja az egyházakat és az államot intézményi és költségvetési szinten. Az Alaptörvény 

követi ezt a felfogást, s ezért benne egyrészt az államtól különváltan működő és önálló vallási 

közösségek jelennek meg, másrészt immár explicit módon szerepel az állam és a vallási 

közösségek együttműködése.  

 

 

1.11. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS A SAJTÓ SZABADSÁGA 

 

A tananyag 40. oldalán a lap tetejére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A véleménynyilvánítás alapjoga, noha kiemelt helyet foglal el az alapjogok és demokratikus 

alkotmányos értékek között, nem korlátozhatatlan. Az Alkotmány dogmatikai rendszerében az 

Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az alapjogi katalógus élére helyezte, s 

közvetlenül mögé a véleményszabadságot, a kettő viszonyában pedig általában a 

szükségességi-arányossági teszt alapján foglalt állást.  

Az Alaptörvény immár markáns tételként rögzíti, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának 

a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére [IX. cikk (4) 

bekezdés]. Ezzel a két alapjog (érték) viszonyában kialakult korábbi felfogást megerősíti.  

Az Alaptörvény azonban továbbmegy, és a „gyűlöletbeszéd” két évtizedes alkotmányos prob-

lémakörének feloldását célozva, nemcsak az egyének, hanem a közösségek (magyar nemzet, a 

nemzeti, etnikai, faji vagy vallási) méltóságát is védi a gyűlölködő szólásokkal szemben (lásd 

még Ptk. 2:54. §). 

 

A tananyag 40. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 
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A választási kampány költségeinek csökkentése és a pártok esélyegyenlőségének biztosítása 

volt az alkotmányozó indoka arra vonatkozóan, hogy a választási kampány során a televíziós 

és rádiós politikai reklámok ingyenességét írja elő a IX. cikk (3) bekezdésében. Az ingyenesség 

mellett a politikai reklámmal szembeni másik kifejezett alkotmányos követelmény, hogy az 

ingyenes reklámnak a médiaszolgáltató általi közlése is biztosítsa az esélyegyenlőséget a 

választáson induló jelöltek vonatkozásában, azaz az ingyenesség mellett teljesen azonos 

feltételekkel jelenhessenek meg az arra - sarkalatos törvényben meghatározott - jogosultak 

választási reklámjai. 

 

1.15. ELJÁRÁSI JOGOK 

1.15.1. A MEGFELELŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ VALÓ JOG 

 

A tananyag 47. oldalán az első bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az Alapjogi Chartában foglalt megfelelő ügyintézéshez, az ún. „jó 

közigazgatáshoz” való jog mintájára fogalmazza meg a bíróságokon kívül a közigazgatási 

hatósági eljárásokra vonatkozóan is a tisztességes eljárás követelményét. Az Alaptörvény 

XXIV. cikk (1) bekezdése alapvető jogként garantálja mindenki számára a tisztességes hatósági 

ügyintézés jogát, vagyis azt, hogy „ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon 

és észszerű határidőn belül intézzék.” Az Alaptörvény ezzel alkotmányi szintre emelte a 

közigazgatási eljárás alapelveit.15 Ezáltal az Alaptörvény a tisztességes közigazgatási 

eljárásnak a Helyes Magatartás Európai Kódexével indult, majd az Alapjogi Chartának a 

Lisszaboni Szerződéssel európai uniós alapkövetelménnyé vált folyamatba kapcsolódik be.16 A 

tisztességes hatósági ügyintézés alapja már az Alaptörvény Nemzeti hitvallásában is 

megtalálható: „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, 

ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” 

 

 

1.17. A SZOCIÁLIS JOGOK 

1.17.2. AZ EGYES JOGOK 

 

A tananyag 50. oldalán az alfejezet első bekezdését követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az egyén és a közösség viszonyának az Alaptörvény O) cikke szerinti felfogása, hogy a 

politikai közösség elvárja a hozzá tartozó tagoktól, hogy képességeik szerint járuljanak hozzá 

a „köz” gyarapodásához, ne csak a közösség támogatását várják el.  

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 XII. cikk 

szövegkörnyezetében ugyanis a munka, a foglalkozás megválasztásának és a vállalkozás 
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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.” 

A szocialista alkotmányokra jellemző munkához való jogot helyettesíti az a rendelkezés, amely 

államcélként fogalmazza meg egy olyan társadalmi-gazdasági környezet létrehozását, amely 

felkínálja azon feltételeket, amelyek alapján „minden munkaképes ember, aki dolgozni akar”, 

dolgozhat.  

A munkához való jog alanyi jogi – peresíthető – jellegét már a korábbi Alkotmány rendelkezése 

alapján sem támogatta az Alkotmánybíróság, jelen rendelkezés pedig ennek a célkitűzésnek a 

valamivel reálisabb megfogalmazása. Ezen államcél értelmezése során fontos arra rámutatni, 

hogy a közösségnek az egyén érdekében tett cselekvési ígéretéről van szó, azzal párhuzamosan 

– vagy annak ellentételezéseként –, hogy az egyéntől is elvárt, hogy munkájával járuljon hozzá 

a közösség gyarapodásához.  

Az Alkotmánybíróság stabil gyakorlata szerint „ez az alaptörvénybeli szabály sem alapvető 

jogot biztosít, hanem elsősorban államcélról, közösségi értékről, illetve nemzetgazdasági 

szervező elvről rendelkezik.  

 

A tananyag 51. oldalán a második bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Magyarország GMO-mentes alkotmányjogi státuszával hazánk az európai uniós szinten 

favorizált GMO-mentességért folytatott harc „úttörőjévé” vált, ti. rajtunk kívül eddig 

mindössze Ecuador 2008-ban elfogadott új alkotmánya rögzíti expressis verbis a genetikailag 

módosított organizmusok tilalmát.17 

 

A tananyag 51. oldalán a negyedik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek biztosításával az Alaptörvény szövege egy új, a 

korábbi Alkotmányban nem szereplő államcélt fogalmaz meg. Azzal, hogy az Alaptörvény ezt 

a megfogalmazást alkalmazza, egy lehetséges értelmezés szerint egy tipikusan államcél 

megfogalmazásnak ad sajátos alapjogi tartalmat azáltal, hogy az emberhez méltó lakhatás 

feltételeit az emberi méltóság attribútumává teszi, quasi a létminimum részeként.18 Az 

Alaptörvény negyedik módosítása a XXII. cikkben eredetileg szereplő államcélok körét tovább 

bővítette, és innentől kezdve már azt is kimondja, hogy az emberhez méltó lakhatás 

feltételeinek a megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy 

törekednek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani.  

 

A tananyag 51. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A művelődéshez való jog biztosításának tekintetében az Alaptörvény kiterjesztette az állami 

kötelezettségeket. Míg az Alkotmány csak az alapfokú oktatás ingyenességét kívánta meg, az 

Alaptörvény ezt már a középfokú oktatás vonatkozásában is biztosítja. Az Alkotmány szerint 
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Béla: A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. De 

Iurisprudentia et Iure Publico. (2)2013 



az állam a középfokú oktatáshoz való jogot még képesség alapján volt köteles biztosítani, az 

Alaptörvény ezt már teljes körűen kötelezővé teszi. A felsőoktatáshoz továbbra is képesség 

szerinti hozzáférést biztosít az Alaptörvény, és a költségviselés rendezését is törvényi szintre 

hagyja. Mindemellett azonban – az egyénnek önmaga és a közösség iránti felelősségvállalását 

rögzítő O) cikk szellemében – lehetőséget biztosít, hogy törvény a nemzeti közösség keretében 

teljesítendő munkavégzést követeljen meg, mintegy az állami finanszírozás „ellenértékeként”. 

Ez tette lehetővé a hallgatói szerződés rendszerének meghonosítását, amely a tanulmányi 

szerződés intézményének analógiájára vár el egyfajta hűséget és értékteremtő munkát a 

hallgatótól a felsőoktatási tanulmányok költségeit biztosító közösséggel szemben. 

 

1.17.3. AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 

 

A tananyag 52. oldalán az alfejezet utolsó bekezdése elé az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény egyfajta konzervatív szemléletmód meghonosításával, védőbástyája kíván 

lenni a közösségi érdekeknek, a vélt közérdeknek többek közt azáltal is, hogy a nemzet közös 

örökségét képezik a természeti értékeink.19Az alapjogok alaptörvényi szintű rögzítése sokkal 

szélesebb körű, mint a korábbi Alkotmány alapjogi katalógusa, az Alaptörvény alapjogi 

katalógusa újszerű szempontokat is rögzít többek közt azáltal, hogy külön kiemeli a termőföld 

és az ivóvízkészlet védelmének szükségességét.20 

Az Alaptörvény nem csupán megőrizte az egészséges környezethez való alkotmányos alapjog 

védettségi szintjét, hanem az Alkotmányhoz képest e tárgykörben lényegesen bővebb 

rendelkezéseket is tartalmaz. Az Alaptörvény ezáltal az Alkotmány és az Alkotmánybíróság 

környezetvédelmi értékrendjét és szemléletét tovább is fejlesztette. A P) cikk (1) bekezdése 

ugyan taxatív módon nem határozza meg a védendő természeti értékek körét (lásd a 

„különösen” kitételt), ám azt igen, hogy valójában mit jelent a környezetvédelem, mint állami 

és állampolgári kötelezettség: 1. a védelem, 2. a fenntartás és 3. a jövő nemzedékek számára 

történő megőrzés. Az állami kötelezettség tehát önálló szabályozást nyert és hangsúlyt kapott 

az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében. Az Alaptörvény jelentős előrelépése a kötelezetti kör 

kiterjesztése. Amíg az Alkotmány alapján a környezetvédelemben csak az állami 

kötelezettségek voltak hangsúlyosak, addig az Alaptörvény „mindenki” – így a civil társadalom 

és minden egyes állampolgár – kötelezettségéről is beszél.21 

 

1.18. AZ ALAPVETŐ KÖTELESSÉGEK 

1.18.2. KÖZTEHERVISELÉS 

 

A tananyag 54. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

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 
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figyelembe venni a gyermeket nevelők – a család – kisebb teherbíró képességét.22 Ezáltal 

hosszú távra biztosítani lehet a gyermekvállalást az adórendszeren keresztül támogató 

rendelkezések stabilitását. Erre azért van szükség, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a 

gyermeket nevelő szülők kisebb adóteher-viselő képességének az adózásnál való 

figyelembevétele erősen kormányzat függő.23 

 

1.7.1. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog szövegezésére mutató lábjegyzet korábban 

tévesen került megadásra, helyesen: 23/1990. (X.31.) AB határozat 

 

2. 

AZ ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE 

 

2.2. AZ ORSZÁGGYŰLÉS 

2.2.1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A 3. bekezdésben változás történt, ez alapján a felsorolás 5. eleme megváltozik: 

 

Az Országgyűlés „további” feladat- és hatáskörei sokrétűek és a szükségeshez képest 

bővíthetőek vagy szűkíthetőek. Példaként lássunk néhányat: 

 -megválasztja egyes intézmények vezetőit, így például az Országos Bírósági Hivatal 

Elnökét, a Médiatanács elnökét és tagjait. 

 

 

A tananyag 61. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi két 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. 
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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. 

 

Nemzetiségek parlamenti részvétele [2. cikk (2) bekezdés]  

Magyarország keserű történelmi tapasztalataiból, valamint több nemzetközi jogi 

dokumentumból is eredeztethető az a különleges alaptörvényi figyelem, amelyet a hazai 

nemzetiségek élveznek. A nemzetiségek államalkotó tényezőként való elismerése kifejezi ezen 

népcsoportok alkotmányos védelmét, miszerint egyrészt nem zárhatóak ki a népszuverenitás 

alanyai közül, másrészt további különleges, egyéni és kollektív jogokkal bírnak.  

A Nemzeti hitvallás – pontosabban „mi, a magyar nemzet tagjai” – kinyilvánítjuk, hogy „a 

velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők”, továbbá, 

hogy nyelvünket és kultúránkat „ápoljuk és megóvjuk.” Az Alaptörvény XXIX. cikke 

bővebben is kifejti mindezt: a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők és 

minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága 

szabad vállalásához és megőrzéséhez. A nemzetiségeknek joguk van az 

anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját 

kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz, valamint helyi és országos 

önkormányzatokat hozhatnak létre. A jogaikra vonatkozó részletes szabályokat, a 

nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. 

(2011. évi CLXXIX. törvény.) Az Alaptörvény 30. cikk (3) bekezdés a jogaik védelmére rendeli 

az alapvető jogok biztosának egyik helyettesét, továbbá a 2. cikk (2) bekezdése az Országgyűlés 

munkájában való közreműködésüket is lehetővé teszi.  

Az előbb leírt kiemelt védelem révén a nemzetiségek (a korábbi Alkotmány 68. § szövege 

szerint nemzeti és etnikai kisebbségek) kollektív jogai közé sorolta a magyar alkotmányjog a 

parlamenti képviseletet is. 

Így járt el az Alkotmánybíróság is, alapvetően vitatható módon, a közügyekben való kollektív 

részvételhez és képviselethez való jog nem kellően pontos alkotmányos előírásából kiindulva. 

Ennek megteremtése azonban az alkotmányozó döntése alapján az Alaptörvénnyel, valamint az 

új választási rendszerrel és az Országgyűlésről szóló törvénnyel valósult meg.  

A nemzetiségi önkormányzatok országos listát állíthatnak az országgyűlési képviselők 

választásán, amely listáról egy fő kedvezményes mandátumot szerezhet. Amennyiben ez nem 

sikerül, a nemzetiség szószólót küldhet az Országgyűlésbe. (2011. évi CCIII. tv. 9., 14., 16., 18. 

§.) A nemzetiségi képviselők és szószólók munkájának segítésére, összefogására az 

Országgyűlésben külön állandó bizottság működik. (Ogytv. 22. §, 29–29/A. §.)  

 

2.2.4. AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE 

 

A tananyag 67. oldalán a felsorolást követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

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 

megregulázására terjedt ki (szó megvonása, stb.). 

 

 

2.2.6. TÖRVÉNYALKOTÁS 

 

A tananyag 74. oldalán az első bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az államfői vétó alapvetően „gyenge” vagy késleltető vétónak minősíthető: ha az Országgyűlés 

akár változatlanul újra elfogadja a törvényt, vagy az Alkotmánybíróság nem találja alaptörvény-

ellenesnek, az államfő köteles azt aláírni. Az Országgyűlés viszont köteles érdemben 

foglalkozni az államfői kifogással, annak érdemi megtárgyalását biztosítani kell.  

A köztársasági elnök ezen hatáskörét ellenjegyzés nélkül gyakorolhatja. Mivel az Alaptörvény 

nem kötelezi a hatáskör gyakorlására, személyes szerepfelfogás eredménye is lehet, hogy 

milyen gyakran él azzal. Az államfő vétójogának a hatalommegosztáshoz köthető értéke még, 

hogy az egykamarás parlamentnek egyedüli ellensúlya a jogalkotás során, amivel a kihirdetés 

előtt érdemi befolyással bírhat a törvényhozásra mind a politikai, mind az alkotmányossági 

aggályok érvényesítése érdekében.  

Az Alaptörvény az Alkotmány szűkebb szavú és nem teljesen világos rendelkezéseihez (26. §) 

képest cizelláltan, és a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot felhasználva fogalmaz az 

államfői vétóról.  

 

2.2.8. AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

 

A fejezet utolsó bekezdését követően 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. A kezdeményezők köre szűkült: országgyűlési képviselők 

meghatározott része már nem élhet ezzel a joggal. A népszavazásra bocsátható kérdésekre 

vonatkozó tiltott tárgykörök kis mértékben bővültek: a választási törvények körében sem lehet 

népszavazást kezdeményezni, illetve tételesen megjelenik az Alaptörvény népszavazással történő 

módosításának tilalma, ami az Alkotmánybíróság csaknem két évtizedes töretlen gyakorlatát 

kodifikálta. Az Alaptörvény szerint a népszavazás kötőereje minden esetben feltétlen érvényesülést 



kíván, azaz megszűnt a véleménynyilvánító népszavazás lehetősége. Ehhez hasonlóan a szintén 

kötelező erő nélküli népi kezdeményezés lehetőségét (ötvenezer választópolgár kérelmére az 

Országgyűlés napirendjére kellett venni a kezdeményezést) is megszüntették. A népszavazásnak 

mint kategorikus erejű akaratnyilvánításnak a társadalmi megalapozottsága érdekében az 

Alaptörvény visszatért első népszavazási törvényünk szabályozásához, amely a népszavazás 

érvényességéhez az összes választópolgár több, mint felének, eredményességéhez pedig az 

érvényesen szavazók több, mint felének azonos szavazatát követelte meg. Mindezzel érvényesül a 

képviseleti demokrácia elsődlegessége, amitől csak kivételes esetben, a választópolgárok abszolút 

többségének akaratában megnyilvánuló népszavazás formájában vehető vissza a közhatalom 

gyakorlása egy-egy kérdésben, akkor azonban feltétlen érvényesülést kíván.” 

 

2.4. A KORMÁNY 

2.4.5. A KORMÁNY MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEI 

 

A tananyag 90. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény a Kormánynak, mint a végrehajtó hatalom általános és a közigazgatás legfőbb 

szervének, a működési körében szervezetalakítási szabadságot kínál [15. cikk (2) bekezdés]. A 

parlamenti kormánytöbbség törvényalkotási lehetőségével, a törvényi keretek között a 

Kormány további államigazgatási szervezetalakítással a végrehajtás hatékonysága érdekében 

bír szabadsággal. A szervezetalakítást tekintve az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdés a Kormány 

általános hatáskörű területi államigazgatási szerveként a fővárosi és megyei kormányhivatalt 

intézményesíti. Ez a szabály meghatározza az államigazgatás megyei és fővárosi szintű 

dekoncentrációjának lényegét, a kormányhivatalok kiemelt szerepét. Az Alaptörvény továbbá 

a közszolgálat személyzeti kérdéseiben is leszögez sarokpontokat, így a kormánytisztviselők 

tisztsége alkotmányos védelmet élvez, azzal együtt, hogy az egyéb szempontból nem 

részletezett jogállásukat törvényben szabályozhatja az Országgyűlés. (2016. évi LII. törvény az 

állami tisztviselőkről; 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről.) A jogállási 

törvények a köz szolgálatában végzett munka értékét sajátos jogállási védelemmel és a 

hivatalhoz méltó megélhetés biztosításával igyekeznek védeni.  

A közszolgálat tekintetében további – új – értéktételezést találunk az Alaptörvény XXVI. 

cikkében és a Nemzeti hitvallásban: „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam 

szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”  

Az Alkotmány tartalmazta ugyan a kormány szervezetalakítási szabadságát és az alá tartozó 

szervek alkalmazottainak jogállására vonatkozó törvényi szabályozási tárgykört, a 

kormányhivatalokra s általában az államigazgatás dekoncentrációjának szerveire azonban nem 

utalt. 

2.5. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 

2.5.1. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 

 

A tananyag 92. oldalán az első bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény 24. cikke a korábbi Alkotmányhoz képest részletesebben – igaz nem 

kimerítően – nevesíti az Alkotmánybíróság hatásköreit. Az Alkotmányból ez teljesen hiányzott, 

az Alkotmánybíróság hatásköreinek meghatározását – az alkotmányellenes jogszabály 

megsemmisítésének lehetővé tételén kívül – az Alkotmány külön törvényre bízta. 



 

A tananyag 92. oldalán a lap aljára az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A nemzetközi, főleg európai összehasonlítás alapján ez a szűkítés önmagában nem példátlan. 

Európában léteznek ugyan olyan közös európai értékek (pl. a média vagy a bírák 

függetlensége), amelyet az Európai Uniónak védeni kell, az Alkotmánybíróság előtti eljárás 

során az actio popularis indítványozási jog léte vagy hiánya azonban már nem tekinthető 

olyannak, amelyet közös európai értékek (zsinórmértékek) alapján, azonos módon kellene 

országonként meghatározni.24 Emellett szakmai és praktikus érvek is szóltak amellett, hogy 

bármely magánszemély ne terhelhesse le szakszerűtlen indítványaival az Alkotmánybíróságot. 

Különösen a 2000-es évek elejétől ugyanis rendkívül nagy mennyiségben érkeztek olyan 

beadványok, melyek – első pillantásra is – minden alapot nélkülöztek, de amelyek egyébként a 

formai feltételeknek megfeleltek, és ezekkel az indítványokkal ugyanúgy foglalkoznia kellett 

az Alkotmánybíróságnak, mint a valóban alkotmányos problémákat jelentő és megvitatásra 

érdemes beadványokkal.25 

 

A tananyag 94. oldalán Az alkotmányjogi panasz elbírálása rész legvégére az alábbi 

szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A jogirodalomban „valódi alkotmányjogi panasznak” nevezett intézmény - német mintára 

történő – bevezetésével az Alaptörvény az alapjogvédelem új korszakát nyitotta meg. A valódi 

alkotmányjogi panasz lényege tehát, 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.26 Erre a 

korábbi Alkotmány alapján nem volt jogi lehetőség. 

 

2.7. AZ ÜGYÉSZSÉG 

2.7.1. AZ ÜGYÉSZSÉG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A tananyag 106. oldalán a harmadik bekezdést követően a Nyomozati tevékenység és felügyelet 

a nyomozás törvényessége felett rész elé az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az ügyészség államszervezetben betöltött pozícióját pontosította azáltal, hogy 

„az igazságszolgáltatás közreműködőjeként” határozta meg státuszát, továbbá a közvádlói 

funkcióját tekinti elsődlegesnek. Az ügyészségnek az Alkotmány alapján korábban betöltött 

széles körű törvényességi felügyeleti típusú funkcióját az Alaptörvénnyel a korábbinál szűkebb 

körű, jellemzően ún. közérdekvédelmi feladatok váltották fel. 

 

2.8. AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA 

 

                                                           
24 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. HVG Orac, Budapest, 2014. 134. o. 
25 Tóth J. Zoltán: Változások a magyar alapjogi bíráskodásban: Normatív és jogszociológiai elemzés. i.m. 133. o. 
26 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. 



A tananyag 112. oldalán a hatodik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Ennek okai többrétűek: egyrészt az adatvédelmi biztos korábban is csak részben volt 

ombudsman (inkább egy ’nem ombudsman’ jellegű országgyűlési biztosról volt szó), 

másrészről több ombudsman nem tudta megfelelően koncentrálni, megfelelő súlyúvá tenni 

tevékenységét a nyilvánosság előtt. Az alapvető jogok biztosa feladatait ugyanakkor a 

helyetteseivel való munkamegosztásban látja el. A biztost és helyetteseit az Országgyűlés 

választja. 

 

A tananyag 113. oldalán a lap tetejére a következő alfejezet elé az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alkotmány a személyes adatok védelméhez való jogot a magánszféra védelmére vonatkozó 

rendelkezés részeként, míg a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéshez való jogot a 

véleménynyilvánítás és szólásszabadság keretében rögzítette, és teljes törvényi 

szabályozásukhoz a minősített többség követelményét fűzte. A törvényi keretek között a 

jogalkotó egy országgyűlési biztosi (ombudsmani) típusú intézményi védelmet biztosított az 

információs alapjogok számára, melynek 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 Alaptörvény a minősített többség követelményét már csak ez 

utóbbi tekintetében követeli meg, az alapjogi szabályozás vonatkozásában nem. Az így létrejött 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) 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. A törvény értelmében a 

NAIH a személyes adatok védelme érdekében hivatalból hatósági eljárást indíthat, amelynek 

során széleskörű jogosítványokkal rendelkezik egyrészt a tényállás megállapításához, másrészt 

a jogsértés megszüntetésének kikényszerítéséhez. E körben az egyik legjelentősebb újítás a 

bírságolás lehetősége. E többletjogosítványok a jogvédelem szintjének emelkedését jelentik. 

 

2.9. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 

2.9.2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK JOGAI 

 

A tananyag 118. oldalán a lap alján az utolsó bekezdés elé  az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Ez egy új rendelkezés az Alaptörvényben, amely az államháztartás helyi szintje működési vagy 

fejlesztési célú eladósodásának kíván gátat vetni.27 Az Alaptörvényben megfogalmazott 

                                                           
27 Klicsu László: Közpénzügyek. in: Trócsányi László – Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-

Orac Budapest, 2016 őszi kiadás, 465. o. 



szabály alapján korlátozhatóvá válik az önkormányzatoknak elsősorban a nyílt eladósodása 

(jellemzően kötvénykibocsátás).28 

 

A tananyag 119. oldalán a hatodik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete, önkormányzati rendeletalkotás és a 

kormányhivatal kapcsolata [32. cikk (4)–(5) bekezdés; 34. cikk (4) bekezdés]  

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.  

 

 

2.10. A KÖZPÉNZEK 

 

A tananyag 121. oldalán az alfejezetcím alatt közvetlenül az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A magyar Alaptörvény sajátossága, hogy a közpénzügyekre vonatkozó fiskális jellegű 

szabályozás az Alkotmányhoz képest szigorúbb és részletesebb lett.29 Az előző Alkotmánynak 

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

közvetlen rendelkezést tartalmazott. 30  

Az Alaptörvényben új, „A közpénzek” elnevezésű részben immáron egységesen jelennek meg 

a közpénzügyekről szóló rendelkezések, így: 

 

- a költségvetésre vonatkozó alapvető szabályok,  

- az államadósság-fékre vonatkozó rendelkezések, 

- a pénzrendszerre vonatkozó szabályok, 

- valamint a nemzeti vagyon és az állam kizárólagos gazdasági tevékenységének köre. 

Az európai alkotmányfejlődésben jól kimutatható a közpénzügyi szabályok megnövekvő 

szerepe.31 Európai Uniós tagságunkból fakadóan is szükség van az államadósság és a 

költségvetési deficit csökkentésére. 32 A gazdasági válság és az eladósodottság arra kényszeríti 

a politikusokat – nemzetközi összevetésben is –, hogy alkotmányi szinten rendezzék a fiskális 
                                                           
28  Klicsu László: Közpénzügyek. in: Trócsányi László – Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba. HVG-

Orac Budapest, 2016 őszi kiadás, 465. o. 
29 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.  
30 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. 
31 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. HVG Orac, Budapest, 2014. 135. o. 
32 Trócsányi László: „Nem azonos startvonalról indulunk”. i.m. 81. o.  



fegyelem betartását célzó szabályokat.33 (A német alaptörvény már 1969-ben intézményesítette 

a bruttó beruházásokhoz kötött ún. aranyszabályt.34) A magyar Alaptörvény is tartalmazza az 

államadósság csökkentését célzó ún. „aranyszabályt”, és az Alkotmánybíróság jogosítványa is 

korlátozott a költségvetési, központi adóügyi jogszabályok felülvizsgálata során.35 A tagállami 

költségvetések feletti erős uniós kontrollmechanizmusok egyre inkább azt mutatják, hogy már 

a nemzeti alkotmányok szintjén kell biztosítani azt, hogy az egyes országok pénzügyi-politikai 

döntéseik meghozatalakor figyelemmel legyenek az európai gazdasági kormányzás elvárásaira. 

36 

 

2.14. A MAGYAR HONVÉDSÉG 

 

A tananyag 128. oldalán az alfejezet legvégére az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

A sorkatonai szolgálat békeidőszakban, 2004-től kezdődően nem állampolgári kötelezettség, 

miután az Országgyűlés döntött a professzionális, kisebb létszámú, hivatásos katonai 

szolgálaton alapuló haderő bevezetéséről. Az önkéntes tartalékos rendszer értéke abban rejlik, 

hogy a hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálatban nem álló állampolgárok a 

honvédelemben önként vállalt feladatokkal fejezhetik ki hazaszeretetüket, a haza védelmében 

megnyilvánuló tevékenységükkel tehetnek a közösségért. Ez az intézmény nem mellesleg pedig 

a Honvédség számára erőtartalékot, haderőnövelési potenciált jelent. Az önkéntes rendszer 

bevezetésének jogi háttere 2010-től alakult ki. Az önkéntes tartalékos azt vállalja, hogy ren-

delkezésre áll, és behívását követően tényleges szolgálata teljesítésével közreműködik a 

Honvédség feladatainak ellátásában. (2011. évi CXIII. tv. 41. §.)  

Az általános honvédelmi kötelezettség – változatos formáiban, mint a katonai vagy fegyver 

nélküli szolgálat, a honvédelmi munkakötelezettség, a polgári védelmi kötelezettség, a 

gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítése – egyébként továbbra is a kevés állampolgári 

kötelezettségünk egyike.  

 

2.16. A RENDŐRSÉG ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 

 

A tananyag 128. oldalán közvetlenül az alfejezet címét követően 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. 

 

                                                           
33 Trócsányi László: „Nem azonos startvonalról indulunk”. i.m. 81. o. 
34 Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. i.m. 135. o. 
35  Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. i.m. 135. o. 
36 Trócsányi László: „Nem azonos startvonalról indulunk”. i.m. 82. o.  



 

4. 

A KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETRENDSZERE 

 

4.4. A KVÁZI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

4.4.1. A KÖZTESTÜLET 

 

A tananyag 166. oldalán a lap tetejére 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.  

 

 


