
BEVEZETÉS

Az alkotmányjog az általánosan elfogadott definíció szerint az a jogág, amely magába fog-
lalja a társadalmi-politikai berendezkedésre, az alapvető jogokra és kötelezettségekre, vala-
mint a hatalmi ágak felépítésére és egymással való viszonyára vonatkozó szabályokat.

A jogi szakvizsgára kiadott tételsor hasonló rendszert követ. Az 1-15. tételek az egyes emberi
jogokkal és alapvető szabadságokkal, illetve az azokból levezethető intézményekkel, a 16-26.
tételek pedig a hatalmi ágakkal és az azokhoz kapcsolódó szervezetekkel foglalkoznak.

Jelen jegyzet tehát ezek bemutatására tesz kísérletet, gyakorlati szemmel, tekintettel az Alkot-
mánybíróság vonatkozó határozataira, és kizárólag a hatályos magyar jogrendszerből kiindul-
va. A bevezetőben fel kívánjuk hívni a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek kifejezetten
egyik tételben sem szerepelnek, de ismeretük több tételnél is szükségesnek mutatkozik.

A jogok generációi

A jogirodalom az emberi jogoknak különböző generációit különbözteti meg. Az első gene-
rációba tartozó jogok a klasszikus szabadságjogok, amelyek – bár nem előzmény nélküliek
– a francia forradalom eszmerendszerével terjedtek el az egyes alkotmányokban. Ezeknek a
jogoknak egyik csoportjába a személyhez fűződő szabadságjogok tartoznak, mint az élethez
és emberi méltósághoz való jog, a kínzás tilalma, a lelkiismereti és vallásszabadság vagy a
magánlakás sérthetetlenségéhez való jog. 

Az első generációs jogok második csoportját a politikai jogok alkotják. A politikai jogok
kollektív jellegűek, többségükben másokkal együttesen gyakorolhatóak (bár a jog azonban
továbbra is az egyént illeti meg, nem a csoportot), és az emberek közéletben, közügyekben
való részvételét teszik lehetővé. Ebbe a csoportba tartozik például az egyesülési jog, a gyü-
lekezési jog, a választójog és a véleménynyilvánítás szabadsága.

Az emberi jogok második generációját a gazdasági, szociális és kulturális jogok adják. Eze-
ket a jogokat a weimari alkotmányból szokás eredeztetni, bár a XIX. században a Rerum
novarum kezdetű pápai enciklika is megemlítette fontosságukat. A második generációs jo-
gok a jóléti állameszményhez kapcsolódnak, érvényesülésük tevőleges állami beavatkozást
igényel. Ebből kifolyólag szűkebb a jogosultak köre is; míg az első generációs jogok általá-
ban mindenkire kiterjednek (ezek között is van kivétel, például a választójog), addig a má-
sodik generációs jogok többsége csak meghatározott kört (pl. állampolgárok) illet meg.

A gazdasági, szociális és kulturális jogok körébe tartozik például a vállalkozás szabadsága,
az egészséghez való jog, a foglalkozás szabad megválasztása, a művelődéshez való jog és a
tudományos és művészeti alkotás szabadsága.
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A harmadik generációs jogok közös jellemzője, hogy nincsenek „egyéniesítve”, egyénileg
kikényszeríthetetlenek. Ezek a jogok állami célokat, általános elveket jelölnek meg, ame-
lyek megvalósítása az állam feladata. Ilyen jog az egészséges környezethez való jog.

A hatalmi ágak elválasztása

A hatalmi ágak elválasztása az állam egyik alapvető rendező elve, az alkotmányosság felté-
tele, amelyet az Alaptörvény kifejezetten deklarál. A hatalommegosztás már Arisztotelész
Politika című művében fellelhető, ez azonban csupán munkamegosztás volt az egyes hata-
lomgyakorló állami szervek között, nem történt meg a hatalmi ágak elválasztása.

A hatalmi ágak mai értelemben vett elválasztása Montesquieu nevéhez fűződik, aki megkü-
lönböztetett törvényhozó, végrehajtó és bíráskodó hatalmakat. Bár a későbbi jogfejlődés so-
rán  többen  eltérően  értelmezték  a  hatalommegosztást,  újabb  hatalmi  ágakat  állapítottak
meg, a Montesquieu-féle hármas tagolás a mai jog számára is irányadó.

A hatalmi ágak merev elválasztása azonban a gyakorlatban nem lehetséges. A széleskörű
jogi szabályozás igénye miatt szükségszerű, hogy a végrehajtó hatalom, illetve annak tagjai
is alkossanak jogszabályokat, illetve hogy eldöntsenek közigazgatási ügyeket. Ennek megfe-
lelően a hangsúly a hatalmi ágak merev elválasztásáról a fékek és ellensúlyok rendszerére
tevődött át, amelyben az egyes hatalmi ágak egymást ellenőrzik és szükség esetén fékezik.

Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata

2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, ami felváltotta az 1949.
évi – ám a rendszerváltáskor teljes egészében megújult – Alkotmányt. A két alkotmány
között azonban formai kontinuitás van: az Alaptörvényt az Országgyűlés a korábbi Alkot-
mány alapján fogadta el. Érdemi kapcsolat is van a két dokumentum között; az Alaptör-
vény számos ponton szó szerint vagy tartalmában azonosan vette át az Alkotmány rendel-
kezéseit.  Az  Alkotmánybíróság  több  döntésében  [22/2012.  (V.  11.)  AB  határozat,
13/2013. (VI. 17.) AB határozat] rögzítette, hogy az újabb ügyekben felhasználhatja az
Alaptörvény hatálybalépése előtt hozott határozataiban szereplő érveket, „ha az Alaptör-
vény konkrét – az előző Alkotmányban foglaltakkal azonos vagy hasonló tartalmú – ren-
delkezései és értelmezési szabályai alapján ez lehetséges”. Erre tekintettel ez a jegyzet is
feldolgozza a korábbi Alkotmányt értelmező határozatokat,  ha azok a jelenleg hatályos
szövegkörnyezetre is vonatkozhatnak.

A jegyzet a 2014. augusztus 31-ig megjelent joganyagot dolgozza fel, valamint – minden
helyen külön jelezve – tartalmazza az eddig az időpontig benyújtott, folyamatban lévő vál-
tozásokat is.
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