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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. 

A JOGALKOTÁS TARTALMI KÉRDÉSEI 

 

1.1. TÁRSADALMI NORMÁK – ERKÖLCSI NORMÁK – JOGI NORMÁK   

1.1.3. A JOGI NORMÁK 

 

A tananyag 6. oldalán a felsorolást követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre:  

 

Demokratikus és alkotmányos rendszerekben az erőszak a társadalmi folyamatokban nem 

kaphat szerepet, noha szociológiai tény, hogy az erőszak (bűnözéssel, terrorizmussal, háborúval 

kapcsolatos) formái léteznek. Az állami autoritás a társadalom és egyes tagjainak védelme 

érdekében, továbbá a jogrendszer (szankcióinak) hatékonysága érdekében végső soron 

kényszeralkalmazására is feljogosított. A szuverén közhatalom lényege, hogy a joghatállyal 

bíró szabályok (jogalkalmazói döntések és azok végrehajtása útján való) érvényesülését ki tudja 

kényszeríteni. Ez az egyetlen kényszer, amely legálisnak tekinthető, és amelynek 

monopóliumával csak az állam bírhat, más társadalmi csoport (maffia, stb.) nem. Max Weber 

szavaival élve: „az üzemként működő politikai intézményt államnak nevezzük, ha és 

amennyiben igazgatási csoportja a rend érvényre juttatásában eredményesen alkalmazza a 

legitim fizikai kényszer monopóliumát”.  

Korábbi alkotmányunk explicit módon nem tartalmazta ezt a szabályt, csak a jogállamiság 

fogalmi elemeként volt értelmezhető. 

 

2. 

MAGYARORSZÁG JOGFORRÁSI RENDSZERE 

 

 

2.1. MAGYARORSZÁG BELSŐ JOGFORRÁSI RENDSZERE 

2.1.1. AZ ALAPTÖRVÉNY ÉS AZ ALAPTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA  

 

A tananyag 11. oldalán az első bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre: 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a történeti alkotmánynak jelentősége lehet a jogalkalmazás 

során. Az Alaptörvény értelmezésére irányuló tevékenység tartalmi meghatározását célzó R) 

cikk (3) bekezdés ugyanis 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.] 

 



 

2.1.3. A JOGSZABÁLYOK 

 

A tananyag 13. oldalán az ötödik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény T) cikk (3) bekezdése 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.  

 

2.1.3.2. A törvényerejű rendeletek és a „törvény erejével bíró” rendeletek 

II. A „törvény erejével bíró” rendeletek (rendkívüli jogforrások) 

 

A tananyag 15. oldalán a lap alján az utolsó bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: 

 

Az Alaptörvény a különleges jogrend 6 típusát különbözteti meg: rendkívüli állapot, 

szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet és 

terrorveszélyhezet. 

 

A tananyag 15. oldalán a lap aljára a felsorolást követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

A társadalom, az állam és az alkotmányos berendezkedés védelme érdekében egyes különleges 

helyzetekben az állami szervek a rendes jogrendtől eltérő szabályok alapján képesek csak 

hatékony (gyors és érdemi) választ, reakciót adni a veszélyeztető helyzetekre vagy már 

megkezdődött eseményekre. A különleges jogrendet az Alkotmány (19/A–E. §) és az 

Alaptörvény (48–54. cikkek) annak érdekében szabályozzák, hogy a különleges helyzetekre az 

állam hatékony választ tudjon adni, az alkotmány pedig ne kerüljön felfüggesztésre ezen 

időszakban sem, továbbá az állam működése mielőbb visszatérjen a rendes jogrend keretei 

közé. Az Alaptörvény ezen célokkal és e keretek között a különleges jogrend hat fajtáját 

szabályozza (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, 

terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet).  

Terrorveszélyhelyzet bevezetése (51/A. cikk)  

Az Alaptörvény hatodik módosításával és az európai biztonságpolitikai helyzettel 

összefüggésben jelent meg az alkotmányozó azon döntése az Alaptörvényben, amely az 

eddigiekhez képest új, speciális különleges jogrendi esetet állapít meg. A fokozatosság elve 

alapján a Magyar Honvédséget a terrorveszélyhelyzet idején fel lehet használni, de csak akkor, 

ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. 

 

2.1.3.4. A helyi rendeletek 

 

A tananyag 17. oldalán az alfejezet legvégére 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 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. 

 

 

3. 

A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS  ÉS JOGSZABÁLYSZERKESZTÉSI ISMERETEK 

 

3.1. A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS 

3.1.4. A JOGSZABÁLYOK KIHIRDETÉSE, A HIVATALOS LAP 

 

A tananyag 42. oldalán a lap aljára az utolsó bekezdést megelőzően az alábbi szövegdoboz 

került beillesztésre: 

 

Az Országgyűlés törvényalkotási hatáskörét az államfővel együttműködve gyakorolja, ugyanis 

az érvényes törvény megalkotásának feltétele a köztársasági elnök aláírása és az általa elrendelt 

kihirdetés. Az államfő, bár öt napos határidőn belül, de érdemi, önálló mérlegelési joggal 

rendelkezik az aláírás előtt; az elfogadott törvényt, ha azzal nem ért egyet, visszaküldheti 

újratárgyalásra (politikai vétó), ha pedig Alaptörvény-ellenesnek tartja, akkor megküldheti az 

Alkotmánybíróságnak előzetes normakontroll-vizsgálatra (alkotmányossági vétó). Ezeket a 

jogköreit szokás vétónak is nevezni. Sajátos, hogy csak az egyikkel élhet, és 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. 

 

 

4. 

ÁLTALÁNOS JOGALKALMAZÁSI ISMERETEK 

 

4.3. A JOGALKALMAZÁS FOLYAMATA 

 

A tananyag 60. oldalán az alfejezet legvégére 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. 

 

 

5. 

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

 

5.2. AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY,  

ANNAK ALAPELVEI ÉS HATÁLYA 

5.2.2.  AZ ÁKR. ALAPELVEI 

 

A tananyag 69. oldalán a második bekezdés felsorolását követően  az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

Az Alaptörvény az Alapjogi Chartában foglalt megfelelő ügyintézéshez, az úgynevezett „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. 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. 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.” 

 

A tananyag 71. oldalán a második bekezdést követően az alábbi két szövegdoboz került 

beillesztésre: 

 

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

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

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

általánosabban, a törvény előtti egyenlőségként fogalmazza meg. 

 

A korábban hatályban volt 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) 

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. 

Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése tehát kifejezetten nevesíti a fogyatékkal élőket, a XV. 

cikk (2) bekezdése pedig tiltja a fogyatékosság szerinti hátrányos megkülönböztetést. A korábbi 

Alkotmány szövege ugyanakkor nem tartalmazta a „fogyatékosság” és a „fogyatékkal élők” 

kifejezést. Az Alkotmánybíróság szerint az Alaptörvény hatálybalépését követően is érvényes 

az az alkotmánybírósági megállapítás, amely szerint „az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése azt 

követeli a törvényhozótól, hogy a társadalomban igazságtalanul hátrányos helyzetbe került 

személyek esélyegyenlőtlenségének kiküszöbölésére különféle intézkedéseket hozzon”. 

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. Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése a családot, mint a nemzet fennmaradásának 

alapját részesíti alkotmányos védelemben, és a családi kapcsolat alapjaként külön nevesíti a 

szülő-gyermek viszonyt. A (2) bekezdés pedig a gyermekvállalás támogatását államcélként 

fogalmazza meg, amelyet a jelenlegi demográfiai állapot külön is indokol. A XV. cikk (5) 

bekezdése szintén államcélként, és a tényleges esélyegyenlőség elérése érdekében megteendő 

pozitív diszkriminációként mondja ki, hogy: „Magyarország külön intézkedésekkel védi a 

családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” Az L) cikk (2) 

bekezdése és a XV. cikk (5) bekezdése alapján az államnak – ebben a szerepkörében – a 

gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát aktív, tevőleges, támogató (nem pusztán 

passzív) magatartással kell érvényre juttatnia. Míg a család (a szülők) XVI. cikk (1) 

bekezdésből fakadó kötelezettsége elsősorban a magánszférában, a gyermek megfelelő testi, 

szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges tartás, gondozás, nevelés, oktatás, és az ezeket 

elősegítő családi légkör kialakításának kötelezettségeként értelmezhető; addig az állami 

kötelezettség a családokon keresztül a gyermekek támogatását, a fejlődésükre károsan ható 

kockázatvállalásoktól való megóvását, és az önálló, felelős és tájékozott döntéshozatalra 

történő felkészítés lehetővé tételét jelenti, akár a gyermekek jogainak az Alaptörvénnyel 

összhangban álló korlátozásának eszközével is. 

 

 


