VI. HAZÁNK, MAGYARORSZÁG
ORSZÁ
Állampolgári ismeretek
meretek
Műszaki Kiadó

38. KORMÁNYZATI
RENDSZEREK

 Mi a különbség a királyságok és a köztársaságok
között?

Tanulmányaitok során, a televízióból, a rádióból és az újságokból különféle államokkal
ismerkedtetek meg. Voltak és vannak közöttük
királyságok és köztársaságok, demokráciák és
diktatúrák.

Államformák

A királyság és a köztársaság eltérő államformák.

Demokráciák és diktatúrák
Tanultatok demokratikus és diktatórikus berendezkedésű államokról is.
 Mondjatok erre is példákat! Segít a táblázat.

 Soroljatok fel néhány királyságot és köztársaságot!
Segítenek a bélyegek és a táblázat.
Királyság
(császárság)

Diktatórikus
államok

A múltban

az athéni
demokrácia

a Szovjet
Szocialista
Köztársaságok
Szövetsége

A jelenben

Svéd Királyság

Észak-Korea

Köztársaság

A múltban Magyar Királyság

Római
Köztársaság

A jelenben

Dél-afrikai
Köztársaság

Svédország

Demokratikus
államok

A demokráciák és a diktatúrák eltérő kormányzati rendszerek.
 Bizonyítsátok be, hogy királyságban is létezhet
demokratikus és a köztársaságban is diktatórikus kormányzati rendszer!

A modern demokráciák jellemzői
A demokrácia görög eredetű szó, és népuralmat jelent. Az ókori demokráciákban (pl.
Athénban) a polgárok a népgyűlésen maguk
döntöttek a legfontosabb közügyekről. Ezt
nevezzük közvetlen demokráciának.
 Idézzétek föl az athéni népgyűlés néhány emlékezetes határozatát és a szavazás módját!
 Gyűjtsetek példákat arra, amikor osztályotokban
ti is a közvetlen demokrácia eszközeit alkalmazzátok!

A modern államok életében már olyan sok a
közügy, hogy lehetetlen minden kérdés eldöntésében minden állampolgárnak részt vennie.
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Műszaki Kiadó

Erre csak nagyon ritkán, a legfontosabb kérdések esetében kerülhet sor. Ilyenkor népszavazást tartanak. Ehelyett a demokratikus
kormányzati rendszerekben az állampolgárok
képviselőket választanak, s rájuk bízzák a közügyek intézését. Ezt nevezzük közvetett, azaz
képviseleti demokráciának.
A képviseleti rendszer akkor demokratikus ha,
a) minden állampolgár szabadon, titkosan választhat;
b) bárki lehet képviselő, akit az állampolgárok
arra érdemesnek tartanak;
c) négy-öt évenként megismétlődik a választás,
és így az állampolgárok le tudják váltani, ki
tudják cserélni azokat a képviselőket, akikkel
nincsenek megelégedve.
 Magyarországon az 1990-es politikai rendszerváltozás előtt is tartottak ötévenként választásokat.
Érdeklődd meg, miért nem voltak ezek demokratikusak!

A demokratikus kormányzati rendszerek további fontos jellemzője, hogy a képviselők és
az állam hatalma korlátozott.
a) Tevékenységüket csakis az alkotmány és a
törvények keretei között végezhetik.
b) Az állampolgároknak joguk és módjuk van
véleményük kifejezésre juttatására, s arra
is, hogy érdekeik védelmére egyesületeket
és érdekszervezeteket hozzanak létre.
c) Az állam nem avatkozhat be az emberek magánéletébe, s csak korlátozottan a gazdasági,
kulturális, tudományos ügyekbe.
 Keressetek egy-egy hazai példát mindegyik jellemzőre!

Műszaki Kiadó

Parlamenti demokrácia
és többpártrendszer
A modern, képviseleti demokrácia azon alapul, hogy az állampolgárok képviselőket
választanak. A választás szorosan kapcsolódik a politikai pártok működéséhez. A pártok
célja a politikai hatalom megszerzése. Ezért a
választások alkalmával képviselőjelölteket
állítanak. Az állampolgárok annak a pártnak
a jelöltjére adják szavazatukat, amelyiknek a
programja legközelebb áll az ő véleményükhöz. Mivel több párt van, mindegyik ügyel
arra, hogy a választások szabályosan folyjanak. A győztes párt vagy pártok kormányt
alakítanak, s ezzel az állam irányítóivá válnak.
Az alulmaradt, de a parlamentbe bekerült
pártok képviselői a kormány ellenzékeként
igyekeznek befolyást gyakorolni a döntésekre. Az újabb választásokon pedig ismét
küzdelembe indulnak a politikai hatalomért.
 Mely pártok kapták a legtöbb szavazatot a legutóbbi
parlamenti választásokon?
 Mely pártok alakították meg a kormányt?

KÉRDÉSEK
 Milyen államformákat és milyen kormányzati rendszereket ismerünk?
 Melyek a modern demokráciák legfontosabb jellemzői?
 Mi a szerepe a kormánypártoknak, s mi
az ellenzéki pártok képviselőinek a parlamenti demokráciákban?
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39. DEMOKRATIKUS
ÁLLAMUNK
1990-ben politikai rendszerváltás ment végbe
hazánkban. Magyarország belépett a demokratikus államok sorába.

 Az oldal alján felsoroljuk az Alaptörvény fejezeteit.
Gyűjtsetek az internetről vagy az újságokból az Alaptörvény néhány fejezetére vonatkozó híreket!

Az Alaptörvény
Országunk életét, az emberek jogait és kötelességeit, egymás közötti kapcsolatait, az államszervezet fölépítését és működését különböző
törvények és rendeletek szabályozzák. E jogszabályok közül kiemelkedik az Alaptörvény, a
törvények törvénye. Az Alaptörvénnyel egyetlen más jogszabály sem állhat ellentétben.
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy „a
közhatalom forrása a nép”; biztosítja polgárai
számára az alapvető jogokat és a jogegyenlőséget; szabályozza az államszervezet felépítését és
működését; megszabja a hatalom gyakorlásának
törvényes kereteit.

Az Alaptörvényt az Országgyűlés alkotja meg,
elfogadásához és módosításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges. Magyarország új alkotmányát
Alaptörvénynek nevezzük. Az új Alaptörvény
2012. január 1-jén lépett hatályba. Az Alaptörvény rendelkezik a sarkalatos törvények
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Nemzeti hitvallás (preambulum)
Alapvetés
Szabadság és felelõsség
Az állam
Az országgyûlés
Országos népszavazás
A köztársasági elnök
A kormány
Önálló szabályozó szervek
Az alkotmánybíróság
A bíróság
Az ügyészség
Az alapvetõ jogok biztosa

megalkotásáról. A sarkalatos törvényeket kizárólag a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmados többségével lehet elfogadni.
Csak sarkalatos törvényben lehet szabályozni
az alkotmányos alapjogokat, továbbá az államszervezet alapvető intézményeit.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Szuverenitás
A megszálló szovjet csapatok kivonulásával
és a Varsói Szerződésből való kilépésünkkel
hazánk független, szuverén állammá vált. A
szuverenitás más államoktól való függetlenséget jelent. Szuverenitása alapján hoz az állam
mindannyiunk számára kötelező törvényeket és
más jogszabályokat. Ugyanakkor Magyarország
az Európai Unió tagjaként az Alaptörvényből
eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal
közösen gyakorolja.

Az államterület
Valamennyi állam meghatározott területtel
(nemzetközileg elismert határokkal) és lakossággal rendelkezik. A több mint ezeréves magyar állam mai területét 1947-ben, a második
világháborút lezáró párizsi békeszerződésben
határozták meg. Államterületünkhöz tartozik

A helyi önkormányzatok
A közpénzek
A magyar honvédség
A rendõrség és a
nemzetbiztonsági szolgálatok
Döntés katonai mûveletekben
való részvételrõl
A különleges jogrend
A rendkívüli állapotra és a
szükségállapotra vonatkozó
közös szabályok
A rendkívüli állapot
A szükségállapot

–
–
–
–
–

A megelõzõ védelmi helyzet
A váratlan támadás
A vészhelyzet
A különleges jogrendre
vonatkozó közös szabályok
Záró rendelkezések

Műszaki Kiadó

a határaink között lévő szárazföld, a belvizek, a
fölöttünk elterülő légtér, valamint a földterület
alatti rész.

Az állam felségjelvényei
Hazánk neve: Magyarország.
Az államok önállóságukat, szuverenitásukat a
nemzeti jelképek használatával is kinyilvánítják.
Az állam jelképe a címer, amely a hivatalos
okiratokon, pecséteken szerepel.
 Nézz utána, mely időszakban voltak államunk
jelképei a következő címerek!

„Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű sorrendben felülről piros, fehér és zöld
színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros
szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a
remény jelképe” – olvasható az Alaptörvényben.
 Tudakold meg, miért éppen e színek váltak magyarságunk jelképévé!

Magyarország himnusza
Együvé tartozásunk, hazaﬁas érzéseink fontos
kifejezője a magyar Himnusz.
 Elevenítsd fel, és írd le a füzetedbe a Himnusz
következő adatait!

a) a szöveg alkotója,
b) a zene szerzője!
c) Melyik történelmi korszakban született
a magyar Himnusz?

Nemzeti ünnepeink
Hazánk nemzeti ünnepei:
március 15.

augusztus 20.

október 23.

 Mely események tartoznak a fenti időpontokhoz?

 Tanulmányozzátok Magyarország címerét és az
Alaptörvényben található leírását! Nézzetek utána,
mi mindent jelképez országunk hivatalos jelvénye!

Minden országnak van hivatalos állami ünnepe, melyen más országok vagy azok képviselői
(a nagykövetek, követek) felköszöntik. Hazánk
hivatalos állami ünnepe augusztus 20.
 Indokoljátok meg, miért!

„Magyarország címere hegyes talpú, hasított
pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer
vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas
halomnak aranykoronás kiemelkedő középső
részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar
Szent Korona nyugszik.”

Az állam felségjele, a nemzeti zászló.

Műszaki Kiadó

KÉRDÉSEK
 Országunk életében mi a jelentősége
az Alaptörvénynek?
 Melyek nemzeti jelképeink?
 Melyek nemzeti ünnepeink?
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40. NEMZETISÉGEK
MAGYARORSZÁGON
Nemzet – nemzetiség
A társadalom különböző csoportokból tevődik
össze. Vannak közöttük természetes közösségek,
amelyekhez általában születésünk óta hozzátartozunk. Az egyik legerősebb, legfontosabb
ilyen kötelék: a nemzet.
 Mondj példákat hazánk történetéből arra, milyen
önfeláldozó magatartásra késztet a hazaszeretet!

A legtöbb állam határai között különböző nemzetek élnek. Egyikük − rendszerint − a többségi
nemzet. A kisebbséget alkotó nemzeteket
nemzetiségeknek nevezzük. Ők teljes jogú
állampolgárai az országnak, de joggal ragaszkodnak saját nemzeti (nemzetiségi) közösségükhöz, nyelvükhöz, kultúrájukhoz is.
Hazánkban hosszú évszázadok óta élnek nemzetiségek, általában békében és barátságban a
magyarokkal.
 Történelmi tanulmányaitokból idézzétek föl, kiket telepítettek az akkori Magyarország területére
Árpád-házi királyaink!
 Mit tanultatok a török hódítások utáni telepítésekről?
 Bizonyítsátok be, hogy a telepesek fontos szerepet
játszottak az ipar, a bányászat meghonosításában, az
ország újjáépítésében!
 Milyen nemzetiségek élnek ma Magyarországon?

Az első világháború előtt a Magyarországon
élő magyarok és nemzetiségiek száma kb.
azonos volt egymással (a lakosság 50-50%-át
tették ki). Ma azonban hazánkban jóval kisebb
a nemzetiségiek aránya, mint a szomszédos
országokban.
 Magyarázzátok meg, miért!
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Becslések szerint napjainkban a kisebbségek
hazánk népességének 8-10 százalékát teszik
ki. Számuk a mintegy félmilliótól (cigányság)
a néhány ezerig (ukránok) terjed.
Magyarországon jelenleg 13 nemzetiséget ismer
el a törvény. Ezek: a bolgár, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, az örmény, a roma, a román,
a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán
kisebbség.

Etnikumok Magyarországon
Országunkban élnek olyan népcsoportok − etnikumok − is, amelyeknek valamennyiük által
beszélt közös nyelvük ugyan nincsen, de a közös
származás és a közös kultúra összetartja őket.
Nálunk például a cigány (roma) lakosság egy
része már csak magyarul ért. Mások egymástól
eltérő cigány nyelven beszélnek. Sokan közülük
mégis cigánynak vallják magukat, és fellépnek
közös kisebbségi jogaik, kultúrájuk ápolása, a
közös nyelv művelése érdekében. Közöttük
kiváló írók, művészek zenészek, népművészek
vannak, akik nemcsak a cigány kultúrát, hanem a magyar nemzeti kultúrát is gazdagítják
műveikkel.
 Idézd fel, melyek országunkban a cigányság legsúlyosabb problémái!

A nemzetiségek jogai
Az Alaptörvény tiltja a faj, szín, nyelv, a nemzetiségi hovatartozás szerinti megkülönböztetést.
Magyarországon törvénytelen tehát különbséget tenni nemzetiség szerint magyar (vagy
nem magyar) állampolgárok között. Ha valaki
mégis így tesz, egyszerre sérti meg a törvényt
és az erkölcsöt.
 Véleményetek szerint mi a forrása az ilyen megkülönböztetésnek?
 Vitassátok meg, mi mindent tehettek ti az ilyen
megkülönböztetés ellen!

Műszaki Kiadó

Hazánkban törvény védi a nemzetiséghez tartozók egyéni és közösségi jogait. Minden egyénnek
joga van arra, hogy megismerje, gyarapítsa és
továbbadja saját nemzeti, illetve etnikai kultúráját, hagyományait, történelmét. Joga van az
anyanyelvén történő oktatásra is.

Vannak országok, ahol a többségi vagy az uralmon lévő nemzetek háttérbe szorítják, üldözik
a kisebbségben élő nemzeteket.
 Tudtok-e ilyen esetekről? Számoljatok be ezekről is!
 Mit lehet tenni a kisebbségi nemzetek érdekében?
 Mit tehetünk mi a szomszéd országokban élő magyarok megsegítésére?

KÉRDÉSEK:
 Mi a különbség a nemzet és a nemzetiség között?
 Mi a különbség nemzetiség és etnikum
között?
 Melyek a kisebbségek legfontosabb
egyéni és közös jogai?

41. AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG.
A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK
ALAPVETŐ JOGAI ÉS
KÖTELESSÉGEI
 Érdeklődd meg, milyen lehetőségekkel rendelkeznek a hazánkban élő nemzetiségek anyanyelvük
oktatására és kultúrájuk ápolására!
A nemzetiségek legfontosabb közös jogai:
– Társadalmi szervezeteket, helyi és országos
önkormányzatokat hozhatnak létre.
– Iskoláikban anyanyelvük mellett saját nemzetiségük és anyaországuk történelmét, irodalmát,
földrajzát is tanulhatják.
– Az általuk lakott településeken a helység- és
utcaneveket, valamint a közhivatalok neveit
a magyaron kívül a nemzetiség nyelvén is ki
kell írni.
– Külön ombudsmanhelyettes (országgyűlési
biztos helyettese) szolgálja a nemzetiségek
jogainak érvényesülését. Az ombudsmanhoz
egyének és közösségek fordulhatnak problémáikkal és sérelmeikkel.
 Gyűjtsetek adatokat arról, hogyan érvényesülnek hazánkban a kisebbségek jogai! (A fényképek is
segítenek.)

Műszaki Kiadó

Az állampolgárság
Mindaz az előny és jog, amit az állam nyújt, az
emberek döntő többségét állampolgárságuk
alapján illeti meg.
A törvény szerint magyar állampolgár az,
– aki magyar állampolgár szülő (akár anya, akár
apa) gyermeke;
– aki hazánkban lakó hontalan szülő gyermekeként Magyarországon született;
– az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermek;
– aki magyar állampolgárságért folyamodott,
és azt meg is kapta.
Létezik kettős állampolgárság is. Ekkor a
személy nem egy, hanem két állam tagja, és
mindkét állam törvényei szerint állampolgárnak minősül.

7

 Mi az állampolgárság keletkezésének leggyakoribb
módja?
 Ha egy gyermek magyar állampolgár szülők gyermekeként külföldön születik, milyen állampolgárságú
lesz?
 Milyen állampolgár lesz egy hazánkban dolgozó
német diplomata házaspár gyermeke, ha Budapesten születik?
 Mi a különbség az állampolgárság és a nemzetiségi
hovatartozás között?

Az állampolgári jogok
 A 27. lecke segítségével elevenítsd fel, mi az összefüggés az emberi, illetve állampolgári jogok között!
 Tanulmányozzátok a magyar állampolgárok alapvető jogait!(Lásd a lenti táblázatot!)

Közös, politikai
szabadságjogok

Személyi
szabadságjogok

pl. lelkiismereti és
vallásszabadság

pl. tulajdonhoz való
jog

…………….............……

…………….............……

…………….............……

…………….............……

 Készítsétek el füzetetekbe a fenti táblázatot! Rendszerezzétek a táblázatnak megfelelően az előbb tanulmányozott szabadságjogokat!

Kollektív szabadságjogok
A közös (kollektív) politikai szabadságjogok a
társadalom szabadságát hivatottak biztosítani.

A szabadságjogok
A szabadságjogok megvédik az állampolgárokat a szabadságukat korlátozó állami
beavatkozásoktól.
 Idézzétek fel a márciusi ifjak 12 pontjából a legelsőt! Hogyan korlátozta az állampolgárok szabadságát
a cenzúra?

A szabadságjogoknak két fajtáját különböztetjük meg.

 Bizonyítsátok be, hogy nem szabad az a társadalom:
– amelyben nincs lelkiismereti és vallásszabadság;
– amelyben tilos különböző pártokat, egyesületeket alakítani;
– amelyben megtorolják a hatalmon lévőket bíráló
véleménynyilvánítást!

Hogy ne sértsék mások szabadságát, a kollektív szabadságjogok sem lehetnek korlátlanok.
 Vitassátok meg, milyen esetekben nem engedélyeznétek egy párt vagy egyesület alapítását, és tiltanátok
be egy tüntetést!

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK ALAPVETŐ JOGAI
I. SZABADSÁGJOGOK
• egyesülési és gyülekezési jog
• szólás-, és sajtószabadság
• lelkiismereti és vallásszabadság
• tulajdonhoz való jog
• személyi sérthetetlenség
• levéltitok sérthetetlensége
• lakás sérthetetlensége

II. GAZDASÁGI , SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS
JOGOK
• munkához való jog
• pihenéshez való jog
• egészséghez és a szociális biztonsághoz való jog
• művelődéshez való jog

III. AZ ÁLLAM TEVÉKENYSÉGÉBEN VALÓ
RÉSZVÉTELT BIZTOSÍTÓ JOGOK
• választójog
• panaszjog
• közügyekben való részvétel
• népszavazás
• falugyűlés

IV. AZ ÁLLAMPOLGÁROK EGYENJOGÚSÁGA
• törvény előtti egyenlőség
• nemek egyenjogúsága
• nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága
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Személyi szabadságjogok
Az első polgári alkotmányok a legfontosabb
személyi szabadságjognak a tulajdonhoz való
jogot tekintették.
 Vitassátok meg, mi volt ennek az oka!
„Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az
örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel
jár” – fogalmaz az Alaptörvény.

Az Alaptörvény kimondja: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van
az élethez és az emberi méltósághoz”. Az
Alkotmánybíróság a halálbüntetést alkotmányellenesnek minősítette, és ezért az Országgyűlés eltörölte azt.
 Mi a véleményetek a halálbüntetésről?

Az állam tevékenységében való
részvételt biztosító jogok
Az állami tevékenységben való részvételt biztosító jogok azt szolgálják, hogy az állampolgárok − képviselőket választva − folyamatosan beleszólhassanak a közügyekbe.

 Soroljatok fel további gazdasági, szociális és kulturális jogokat! (Az iskolázással kapcsolatos jogokról
se feledkezzetek meg!)

Törvény mondja ki, hogy a helyi önkormányzat
köteles az arra rászorulóknak pénzbeli és természetbeni segélyt (pl. napi egyszeri meleg
étkezést), a hajléktalanoknak pedig szállást
nyújtani.
 Hogyan függ össze ez a rendelkezés az állampolgárok alkotmányos jogaival?
 Értelmezzétek az Alaptörvény következő előírásait!
„Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét
a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységhez igazodóan is
megállapíthatja.”

Az állampolgárok egyenjogúsága
Az állampolgárok egyenjogúságáról az Alaptörvény a következők szerint rendelkezik:
„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek
bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
 Mondjatok példákat az Alaptörvényben felsorolt
„megkülönböztetési lehetőségekre”!

 A 14. oldal ábrája alapján mondjatok példákat az
állampolgári részvételre!

Az állampolgári kötelezettségek

Gazdasági, szociális és kulturális
jogok

 Tanulmányozd az alapvető állampolgári kötelességeket bemutató ábrát!
Melyikre miért van szükség?

A modern alkotmányok nemcsak politikai,
hanem gazdasági, szociális és kulturális jogokat is biztosítanak állampolgáraik számára.
Az állam kötelezettséget vállal pl. arra, hogy
munkaalkalmat teremtsen, segítse a munkanélkülieket, megszabja azt a bért, amelynél
kevesebbet nem lehet kiﬁzetni, azt az időt,
amiben a munkavállalókat dolgoztatni lehet stb.

Műszaki Kiadó
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a haza védelmének
kötelezettsége

közteherviselési
(adóﬁzetési)
kötelezettség

ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELEZETTSÉG
a törvények
betartásának
kötelezettsége

a szülők
kötelesek kiskorú
gyermekeikről
gondoskodni,
taníttatni

a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló
szüleikről gondoskodni

KÉRDÉSEK:
 Kit tekinthetünk törvényeink szerint
magyar állampolgárnak?
 Melyek a legfontosabb szabadságjogaink?
 Mit jelent Magyarországon az állampolgárok egyenjogúsága?
 Melyek az alapvető állampolgári kötelezettségeink?

42. PARLAMENTI
ÉS ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK
Képviseleti és közvetlen
demokrácia
A magyar állampolgárok parlamenti és önkormányzati képviselőket választanak. Népünk
ugyanis politikai akaratát elsősorban választott
képviselőin keresztül érvényesíti. A képviseleti
demokrácia két legfontosabb szerve az országgyűlés és a helyi önkormányzat.
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 Mit nevezünk közvetlen és mit képviseleti demokráciának?

Amikor valaki elmegy választani, közvetlenül
kapcsolódik be az ország politikájának alakításába. Az ő szavazata is szerepet játszik abban,
hogy milyen politikát követő képviselő kerül a
parlamentbe és az önkormányzatba.
Egyes esetekben alkotmányunk azt is lehetővé teszi, hogy az állampolgárok személyesen
vegyenek részt a törvényhozásban. A népszavazás és a népi kezdeményezés a demokrácia
gyakorlásának ilyenfajta közvetlen módja.
 Országos népszavazást legalább kettőszázezer
állampolgár kezdeményezésére kell tartani. (Bár nem
kötelezően, de a köztársasági elnök, a kormány vagy
százezer választópolgár kezdeményezésére is elrendelheti az Országgyűlés a népszavazást.) Vitassátok
meg, miért szükséges a népszavazás kezdeményezéséhez ilyen sok állampolgár aláírása!
 Vannak kérdések, amelyek nem bocsáthatók népszavazásra, a parlament kizárólagos hatáskörébe
tartoznak. Véleményetek szerint az alább felsoroltak
közül melyek ezek?
– A költségvetés jóváhagyása.
– Csatlakozás valamelyik nemzetközi szervezethez.
– Rendezzen-e Magyarország olimpiai játékokat?
– Kik legyenek az Alkotmánybíróság tagjai?
– Az adókról szóló jogszabály.
 Népi kezdeményezés legalább ötvenezer állampolgár aláírásával nyújtható be az Országgyűlés
elnökének. Nézd meg lexikonban, mi a népi kezdeményezés!
 Milyen kérdésben fordulnál népi kezdeményezés
formájában a parlamenthez?

A választójog
Magyarországon az országgyűlési képviselőket
és a helyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog
alapján közvetlen és titkos szavazással választják.
A megválasztott országgyűlési képviselők megbízatása (mandátuma) négy évre szól.
A választás közvetett módja, amikor pl. a
megyei közgyűlés elnökét és a települések

Műszaki Kiadó

alpolgármestereit a közgyűlés, illetve a képviselő-testület tagjai − és nem közvetlenül az
állampolgárok − választják meg.
 Mondj példát a közvetett, illetve közvetlen választásra!

A választójog Magyarország minden nagykorú állampolgárát megilleti. Hazánkban
nagykorúak a 18. életévüket betöltött állampolgárok, továbbá azok, akik ezen életkor előtt
házasságot kötöttek. Egy-két különleges esetben a törvény néhány nagykorú személytől
megvonja a választójogot.
A 2012-ben életbe lépett új választójogi törvény a határon kívül élő magyar állampolgárok
számára is szavazati jogot biztosított.
 Jelöld nyilakkal, kinek van ma Magyarországon
választójoga, vagyis ki választhat és ki választható!
Foglald össze a választás alapelveit! Írd az alapelveket
a következő oldalon lévő ábra megfelelő téglalapjába:
TITKOS – ÁLTALÁNOS – EGYENLŐ – KÖZVETLEN!
(Lásd a következő oldal felső ábráját.)

A parlamenti választások
A mi választási rendszerünkben az Országgyűlésbe az egyéni választókerületekből vagy
pártlistán lehet bekerülni.

Műszaki Kiadó

 Tanulmányozd, hogyan lehet valaki parlamenti
képviselő? (Lásd a következő oldal középső ábráját.)

A választás jelöléssel kezdődik. Bármely választópolgár, aki össze tudott gyűjteni legalább
1000 ajánlószelvényt, jelölt lehet, és indulhat
a választásokon. Országos lista pártlistaként
vagy nemzetiségi listaként állítható. (Az országos pártlistákat a pártok, a nemzetiségi listát
az országos nemzetiségi önkormányzatok állítja össze.)
A parlamenti választás alkalmával minden
választójogosult két szavazatot adhat le. Az
egyik szavazólapon az egyéni választókerület
jelöltjei közül választja ki azt, akit ő a legmegfelelőbbnek tart, a másikon pedig az országos
listára szavaz. A magyarországi lakóhellyel
nem rendelkező magyar választópolgárok csak
pártlistára szavazhatnak.
Az új, 2014-ben életbe lépő választójogi törvény egyetlen választási fordulót ír elő. A választáson résztvevők számától függetlenül az
a jelölt lesz a parlamenti képviselő, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapja.
Az országgyűlési képviselők megbízatása négy
évre szól. Képviselő nem hívható vissza.
 Beszéljétek meg, mi mindent kell mérlegelnetek
a választás alkalmával! Érdeklődjétek meg, hogyan
történik a szavazás!
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A VÁLASZTÁS ALAPELVEI

A VÁLASZTÓJOG

Minden
nagykorú
állampolgárt
megillet.

Minden
magyarországi
lakóhellyel
rendelkező
állampolgárnak
ugyanannyi
szavazata van.

A SZAVAZÁS

Minden
állampolgár
személyesen
szavazhat mind
az országgyűlési,
mind a helyi
önkormányzati
képviselőkre.

A választópolgárok
a szavazat
tartalmának
nyilvánosságra
kerülése nélkül
adhatják le a
szavazataikat.

Választási szavazóhelyiség, a szavazókra
váró szavazóbizottsággal
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Pártkampányok 2010-ben

FIDESZ

JOBBIK

MSZP

LMP
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Az önkormányzati választások
Az önkormányzati választások háromféle
rendszerben történnek.
A tízezernél kevesebb lakosú településeken csak
egyéni jelöltek indulnak. Valamennyi jelölt nevét
ábécésorrendben egy listára veszik fel. Közülük a
választópolgár annyi jelöltet választ, ahány képviselő a törvény értelmében a településen lehet.
A tízezernél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben a képviselők mintegy 3/5-ét
egyénileg választják, 2/5-e pedig listáról jut
megbízatásához. Listákat azonban nemcsak
pártok, hanem más társadalmi szervezetek is
indíthatnak.
A fővárosi közgyűlés és a megyei közgyűlések
tagjait a választópolgárok közvetlenül, listák
alapján választják.
A polgármestereket − Budapesten a főpolgármestert − a települések választópolgárai a
lakosság számától függetlenül, szintén közvetlenül választják.

14

 Mi az oka, hogy a települések nagysága szerint
más és más az önkormányzati választási rendszer?
 A ti településeteken melyik rendszer szerint választottak az állampolgárok?
 Hány tagú településeteken az önkormányzat?
 Az ábra segítségével magyarázd meg, hogyan jönnek létre a népképviseleti testületek!

KÉRDÉSEK:
 Melyek a választás alapelvei?
 Kinek van választójoga Magyarországon?
 Hogyan lehet valaki parlamenti képviselő?
 A települések nagysága szerint milyen
különbségek vannak az önkormányzati
választásokon?

Műszaki Kiadó

43. AZ ÁLLAM FELADATAI ÉS
A HATALOMMEGOSZTÁS
Az állam legfontosabb feladatai a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás.
A demokratikus államokban más-más szervezet látja el a három feladatot. Ezzel az állam
megosztja a hatalmat.
 Vegyünk egy példát!
Az állam tankötelezettséget állapít meg.
A tanköteleseknek iskolába kell járniuk.
Aki nem jár iskolába, annak gondviselőjét megbüntetik.
Az állam gondoskodik a tanárképzésről.
A felsoroltak az állam melyik tevékenységi területéhez tartoznak? Írd be a táblázatba a megfelelő
betűjelet!(A füzetedbe dolgozz!)
Írd be a lenti táblázat első sorába, melyik állami
szerv gondoskodik az egyes feladatokról:
az Országgyűlés – a bíróságok – a kormány!

A helyi önkormányzatok
A demokratikus kormányzati rendszerekben
az állampolgárok nemcsak parlamenti képviselőket, hanem helyi önkormányzati vezetőket
is választanak.
Minden közösségnek, amelyik önállóan intézi ügyeit, önkormányzata van, tehát önmaga
kormányozza, irányítja magát. Önkormányzattal rendelkeznek a különböző érdekvédelmi
szervezetek, szakmai képviseletek, egyesületek,
egyházak, egyetemek stb. Ezeket testületi önkormányzatoknak nevezzük.

A legnagyobb szerepet az ország életében a települési önkormányzatok, az egyes lakóhelyek
közösségeinek önkormányzatai játsszák. A helyi
önkormányzat elsődleges feladata a helyi
közügyek intézése és a helyi közhatalom
gyakorlása, saját közösségük demokratikus szer vezése, irányítása. Eközben azonban
jelentős szerepük van a központi hatalom túlsúlyának mérséklésében és a különböző érdekek
érvényesülésének elősegítésében.
 Keressetek a sajtóban olyan eseteket, amikor a központi kormányzat és valamelyik helyi önkormányzat
egymástól eltérő álláspontot képviselt!

Az Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Feladata, hogy
megvizsgálja, egy-egy törvény, jogszabály
nem alkotmányellenes-e. Védi az alkotmányos rendet és az Alaptörvényben biztosított
alapjogokat.
Az Alkotmánybíróság is hozzájárul a hatalmi
egyensúlyhoz, hiszen kiemelkedő szerepet tölt
be a hatalom ellenőrzésében, az állampolgári
jogok, általában az alkotmányosság biztosításában. Az Alkotmánybíróság határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs, az mindenkire −
„egyszerű állampolgárra” és parlamenti képviselőre, köztársasági elnökre és miniszterelnökre
– egyaránt kötelező.

Az állami szerv
megnevezése
Az állam feladata

Törvényhozás

Végrehajtás

Igazságszolgáltatás

A tevékenységi terület

Törvényeket
hoz. Jogokat és
kötelezettségeket állapít
meg.

Gondoskodik
a törvények
végrehajtásáról.

Biztosítja a törvények
megtartását, a jogok
érvényesülését.

A megfelelő betűjel

Műszaki Kiadó
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 Az Alkotmánybíróság tagjává kiemelkedő tudású
egyetemi tanárok, vagy legalább húszévi gyakorlattal
rendelkező elismert szakemberek választhatók .
Mit gondolsz, miért?

44. AZ ORSZÁGGYŰLÉS
ÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
Az Országgyűlés
 Tanulmányozzátok a 4. oldalon Magyarország Alaptörvényét bemutató ábrát! Miért tölt be országunkban
központi szerepet az Országgyűlés?

A hatalommal való visszaélés
egyéb korlátai
Fontos szerepet tölt be az alapvető jogok védelmében az alapvető jogok biztosa (ombudsman).
Az alapvető jogok biztosa általában állampolgári kezdeményezésre intézkedik. Kivizsgálja
vagy kivizsgáltatja az alkotmányos jogokkal
kapcsolatos visszásságokat, és kezdeményezi
azok megszüntetését.

Nélkülözhetetlen szerepe van a demokráciában a nyilvánosságnak, a szabad sajtónak.
Az írott és elektronikus sajtón keresztül szinte
percről percre követheti az érdeklődő állampolgár a törvényhozás folyamatát; vélt vagy
valós sérelmével bárki a sajtó nyilvánosságához
fordulhat; ha visszásságokat tapasztal, a sajtón
keresztül leleplezheti azokat. Ez az egyik legfőbb akadálya a hatalommal való visszaélésnek.
 Vitassátok meg, miért tölt be nélkülözhetetlen
szerepet a demokráciában a szabad sajtó!

KÉRDÉSEK
 Miért szükséges a hatalmat megosztani?
 Mi a szerepe az Alkotmánybíróságnak?
 Melyek a hatalommal való visszaélés
egyéb korlátai?

116
6

Az Országgyűlés hazánk legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve. Itt, a parlamentben döntenek képviselőink az ország
legfontosabb ügyeiben, itt születnek a törvények. A törvényalkotás mellett a végrehajtó
hatalom ellenőrzése az Országgyűlés másik
legfontosabb feladata.
 A következő táblázat segítségével gondoljátok végig
egy-egy törvény megszületésének útját!
Hogyan születik a törvény?

A törvénykezés
legfontosabb lépései

Ki mit tesz vagy
tehet?

A TÖRVÉNY
KEZDEMÉNYEZÉSE

– a köztársasági elnök
– a kormány
– a parlamenti
bizottságok
– az egyes képviselők

A
TÖRVÉNYJAVASLAT
ELKÉSZÍTÉSE

– a kormány és tagjai
– a pártok (javaslatok)
– társadalmi és érdekképviseleti szervek
(vélemények)

BIZOTTSÁGI VITÁK

– kormánypárti és
ellenzéki képviselők
– a kormány képviselői

A KÉPVISELŐK
MÓDOSÍTÓ
INDÍTVÁNYAI

– valamennyi
képviselő

ÁLTALÁNOS ÉS
RÉSZLETES VITA
A PLENÁRIS ÜLÉSEN

– valamennyi
képviselő

HATÁROZATHOZATAL – valamennyi képviselő
KIHIRDETÉS

– köztársasági elnök

Műszaki Kiadó

 Milyen szerepe van a törvényalkotásban a kormánypárti és milyen az ellenzéki képviselőknek?
 Rendezzetek az osztályban „parlamenti vitát” arról,
hogy a köznevelési törvény hány napban szabja meg a
tanév hosszát! (Válasszatok először országgyűlési elnököt és parlamenti frakcióvezetőket, majd kezdődjön
a vita! A közbeszólókat, személyeskedőket az elnök
utasítsa rendre. A végén szavazzatok a javaslatról!)

A parlamenti ellenőrzés
A parlament joga és kötelessége az állami
szervek munkájának ellenőrzése. Így például
beszámoltatja munkájáról a kormányt és más
központi állami szerveket. A képviselők kérdést és interpellációt intézhetnek a kormány
tagjaihoz.
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 Felsorolunk néhány témát. Mit gondolsz, melyikre
melyik miniszter válaszolt?
a) A munkanélküliek helyzete
b) A bányászat problémái
c) Egy város túlzott levegőszennyezettsége
d) Az orvosok munkakörülményei
e) Az iskolák gondjai

Az állami ellenőrzés legfőbb szerve az Állami Számvevőszék. Minden olyan gazdálkodási
tevékenységet ellenőriz, amelyben az államnak
szerepe van. Az Állami Számvevőszék a kormánytól független, csak az Országgyűlésnek
alárendelt pénzügyi szervezet.
 Miért nem közvetlenül a képviselők ellenőrzik a
kormány és más szervek gazdálkodását?
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A parlament egyéb feladatai

Az Országgyűlés működése

A törvényalkotás és az ellenőrzés mellett a
parlamentnek egyéb feladatai is vannak.

Az Országgyűlést négyévi időtartamra választják. A parlament ülései nyilvánosak. Ez
egyrészt a sajtónyilvánosságot jelenti, másrészt
azt, hogy az ülésen állampolgárok is megjelenhetnek.
A képviselők az ülésteremben frakciók szerint
foglalnak helyet.

 Olvasd le az ábráról a parlament egyéb feladatait!
 Melyik feladatát gyakorolta az Országgyűlés az
utóbbi hetekben? Említsetek néhány példát!
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Műszaki Kiadó

 Milyen frakciók működnek a jelenlegi parlamentben?

A plenáris ülések mellett a parlamenti bizottságokban folyik a munka.
 Említs néhány parlamenti bizottságot!

A parlament folyamatos működését a képviselői
munka nyugodt feltételeinek biztosítása teszi
lehetővé. A képviselőknek mentelmi joga van.

az ábrát! Vitassátok meg, miért szükséges ezekben az
ügyekben ellenjegyzés!
Egy-egy nagykövet kinevezését például a külügyminisztérium készíti elő. A számba jöhető
személyek közül a külügyminiszter választja ki a
legalkalmasabbat. A kinevezés előtt a nagykövetjelöltet az Országgyűlés külügyi bizottsága
is meghallgatja. A nagykövetek kinevezéséért a
külügyminiszter vállalja a politikai felelősséget.
A köztársasági elnök aláírása azt jelképezi, hogy
állomáshelyén a nagykövet az egész ország
képviselője lesz.

 Nézzetek utána, mit jelent a mentelmi jog!

A köztársasági elnök
A köztársasági elnök Magyarország államfője. Kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az
államszervezet demokratikus működése felett.
A köztársasági elnököt öt évre az Országgyűlés
választja.
 Ki jelenleg a köztársasági elnök?
 A köztársasági elnök intézkedéseinek nagy részéhez miniszteri ellenjegyzés szükséges. Tanulmányozd

Műszaki Kiadó

 Felsoroljuk a köztársasági elnök néhány további
fontos feladatát. Válaszd ki azt, amelyikkel szerinted
leginkább befolyásolni tudja az Országgyűlés tevékenységét!
a) Törvényt, országos népszavazást kezdeményez.
b) Javaslatára választja meg a miniszterelnököt
az Országgyűlés.
c) Az Országgyűlés akadályoztatása esetén hadiállapotot, szükségállapotot hirdet ki.
d) Aláírja a törvényeket és gondoskodik kihirdetésükről.
e) Ő a Magyar Honvédség főparancsnoka (de nem
elöljárója).
f) Kinevezi a hivatásos bírákat.
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KÉRDÉSEK:
 Melyek az Országgyűlés legfontosabb
feladatai?
 Hogyan születik egy törvény?
 Melyek a köztársasági elnök legfontosabb feladatai?

Mádl Ferenc köztársasági elnök a Corvin-lánc
lánc
kitüntetettjeivel. Az állami kitüntetések átadása
t dá
is gyakran az államfő feladata

45. A KORMÁNY
A kormány feladatai
Az Országgyűlés által alkotott törvényeket
a kormány hajtja végre. A kormány a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. Működéséért az Országgyűlésnek felelős. A kormány
vezetőjét, a miniszterelnököt az Országgyűlés
választja. A parlament határoz a kormány programjának elfogadásáról is.
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 Elemezd a rajzot!
a) Milyen kapcsolat van az Országgyűlés és a kormány között?
b) Miért van meghatározó szerepe a kormánynak
az ország életében?

A kormány rendszeresen − általában hetente −
ülésezik. Ülésein az ország legfontosabb ügyeiről
tárgyal, döntéseket hoz. A törvény-előkészítés
zömét is a kormány végzi.
 Nézz utána, mi mindenről tárgyalt legutóbbi ülésén
a kormány! Milyen döntéseket hozott?

Műszaki Kiadó

Antall József, az
első szabadon
választott kormány
miniszterelnöke
(ülősor: középen) és
kormánya 1990-ben,
az MDF győzelmekor

Göncz Árpád fogadja
a Horn-kormány
tagjait a
parlamentben, az
MSZP győzelmekor,
1994-ben

Orbán Viktor
miniszterelnök
(Deutsch Tamással
és Áder Jánossal)
sajtótájékoztatót
tart a Fidesz 1998-as
győzelme után

A 2010-ben
megválasztott
kormány tagjai
Sólyom László
köztársasági
elnökkel

Műszaki Kiadó

21

Mádl Ferenc köztársasági elnök az MSZP 2002es választási győzelme után fogadja Medgyessy
Pétert

Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki eskütétele az
MSZP 2006-os választási győzelme után

A miniszterelnök

Az ő munkájukat segítik a minisztériumok.
A miniszter képviseli szakterülete érdekeit az
Országgyűlés előtt és a kormányban. A minisztériumok vezető tisztségviselői az államtitkárok.
Fontos szerepet töltenek be a kormányzásban
a fővárosi és megyei kormányhivatalok.

Egyes országokban (pl. az USA-ban) az államfő, az elnök az államhatalom döntő tényezője.
Más demokratikus államokban a kormány
politikájának kidolgozásában és érvényesítésében viszont a miniszterelnöknek van
meghatározó szerepe. Ez a helyzet Magyarországon is.
A miniszterelnököt rendszerint a választáson
győztes kormánypárt adja. A minisztereket a
köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára nevezi ki és menti fel. A miniszterelnök
határozza meg, hogy ki lehet kormánytag. Az
Országgyűlés sem vonhatja meg a bizalmat
egyetlen minisztertől sem.
A miniszterelnök vezeti a kormány üléseit, ő
gondoskodik a kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.
 Ki jelenleg Magyarország miniszterelnöke?

A minisztériumok
A miniszterelnök megbízásából az ország életének egy-egy fontos területéért (pl. pénzügy,
ipar, kereskedelem) egy-egy miniszter a felelős.
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 Gyűjtsd össze azoknak a minisztériumoknak a
nevét, amelyek az ország gazdasági életét szervezik, irányítják!
 Nézz utána, melyik minisztérium felelős az ország
életének következő területeiért!
közoktatás – betegellátás – munkanélküliség
kezelése
 Válassz ki egy-két minisztériumot, és gyűjts újságcikkeket munkájukról!
 Nézz utána, milyen szerepet játszik az ország életében a Magyar Nemzeti Bank!
 A te lakóhelyed melyik kormányhivatalhoz tartozik? Keresd meg az interneten a címét!

KÉRDÉSEK:
 Melyek a kormány feladatai?
 Miért van kiemelkedő jelentősége a
miniszterelnöknek az ország életében?
 Melyek a minisztériumok feladatai?

Műszaki Kiadó

46. A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzatok
 Milyen szerepet játszanak az önkormányzatok a
demokratikus hatalommegosztásban? Idézzétek fel
a 43.leckében tanultakat!
 Soroljatok fel néhány, általatok ismert, önkormányzattal rendelkező szervezetet!
 Ha valamelyiknek ti is tagjai vagytok, mondjátok el, hogyan működik annak a szervezetnek az
önkormányzata!

Az önkormányzatok feladatai
Az önkormányzatok közül kiemelkedő jelentőségűek a települési önkormányzatok.
 Tanulmányozd a 24. oldal ábráját! Milyen feladatok
állnak az ábrázolt település lakói előtt?

Műszaki Kiadó

 Sorolj fel te is hasonlókat!

E sok-sok közös feladat megoldására a település
lakói önmaguk közül képviselőket választanak,
képviselő-testületet hoznak létre.
Az önkormányzat a település gazdája. Rendelkezik a községi, városi vagyonnal, meghatározza, hogy a rendelkezésre álló pénzt
mire költik, és neki kell vállalnia a település
gondjainak megoldását is. Mindemellett gondoskodnia kell sok törvény és más jogszabály
végrehajtásáról is.
 Tanulmányozzátok az önkormányzatok legfontosabb bevételeit és kiadásait bemutató ábrát ( 25.old.)!
Véleményetek szerint a ti településeteken mire kellene
a legtöbb pénzt fordítani?

A képviselő-testület választja meg a helyi intézmények vezetőit. Helyi rendeleteket alkot,
és helyi adókat vethet ki. Szabadon vállalhat
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feladatokat, mindent megtehet, amit jogszabály nem tilt, vagy nem utal más szerv
hatáskörébe. Így pl. közüzemeket, vállalatokat
alapíthat, vállalkozásokba kezdhet. Az önként
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vállalt feladatok azonban nem veszélyeztethetik az önkormányzatok számára kötelezően
előírt feladatokat.

Műszaki Kiadó

 Milyen előnye és milyen hátránya lehet az önkormányzati vállalkozásoknak?

például az egészségügyi alapellátásról, az óvodai
ellátásról, a szociális ellátásról, a közvilágításról.

A helyi önkormányzatoknak vannak ugyanis
kötelező feladatai. Kötelesek gondoskodni

 Ezekről a feladatokról miért a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodniuk?

Műszaki Kiadó
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Az önkormányzatok szervezete
A helyi önkormányzat vezető szerve a képviselő-testület; Budapesten, a megyékben és a
megyei jogú városokban a közgyűlés. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, de bizonyos
esetekben (pl. intézményvezetők kinevezése)
zárt ülést rendelhetnek el.
Az önkormányzat vezetője a polgármester.
A képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról neki kell gondoskodnia.
Munkáját a polgármesteri hivatal segíti. A
hivatal vezetője a jegyző. A jegyzőt nem az
állampolgárok választják, hanem – pályázat
alapján − a polgármester nevezi ki. A képviselőtestületek bizottságokat választhatnak. A bizottságok (pl. pénzügyi, szociális) előkészítik a
döntéseket, és ellenőrzik azok végrehajtását.
 Tanulmányozd a 22. oldalon a települési önkormányzatot bemutató ábrát! Mi a különbség a pénzügyi bizottság, illetve a pénzügyekkel foglalkozó iroda
feladatai között?
 Ki a településetek polgármestere?
 Ki a jegyző?
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A települési önkormányzatok mellett megyei
önkormányzatok is működnek. A megyei önkormányzatok elsősorban területfejlesztési és
területrendezési feladatokat látnak el. Budapest
főváros kétszintű önkormányzata a fővárosi és
a kerületi önkormányzatokból áll.
 Városaink száma több mint 250. Közülük kiemelt
város Budapest és a 23 megyei jogú város. Bejelöltük
a térképre a megyei jogú városokat.
 Írd a megfelelő helyre megyéd ilyen típusú városainak a nevét!

A polgármesteri hivatal
Az állampolgárok helyi ügyes-bajos dolgaival
a polgármesteri hivatalok, kisebb községek
esetében a közös önkormányzati hivatalok
foglalkoznak. Ide kell bejelenteni a lakcímváltozást, a születést, a halálesetet. Itt jelenthetik be
a rászorulók az igényüket szociális támogatásra,
itt foglalkoznak a veszélyeztetett, gondozást
igénylő gyerekek ügyeivel.
 Soroljatok fel további ügyeket, melyekkel a lakosság
a polgármesteri hivatalhoz szokott fordulni!
 Ha lehet, tegyetek látogatást a községházán (városházán)! Figyeljétek meg, milyen csoportok (osztályok,
irodák stb.) működnek! Mikor van ügyfélfogadás?

Műszaki Kiadó

A nemzetiségi önkormányzatok
A nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése a nemzetiségek közösségi joga. Magyarországon törvény
mondja ki, hogy a nemzetiségek joga „történelmi hagyományaik, nyelvük megőrzése és
fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása”. Ezek biztosításának egyik
módja, hogy hazánkban a nemzetiségek helyi
és országos nemzetiségi önkormányzatokat
hozhatnak létre.
 Ha működik településeteken nemzetiségi önkormányzat, számoljatok be tevékenységéről!

Hogyan intézzük hivatalos ügyeinket?
(Kiegészítő anyag)
Amikor a helyi hatóságokhoz vagy más hivatalos szervekhez (pl. járási hivatalok) fordulunk,
legtöbbször valamilyen ügyünk elintézését
kérjük. Kérésünket előadhatjuk szóban vagy
írásban. Az írásban beadott kérelmet beadványnak nevezzük.
 Mi a jelentősége annak, hogy az állampolgárok

szóban is előterjeszthetik kérelmüket?
Írásbeli kérelem esetén olykor meghatározott
nyomtatványt kell kitölteni. A legtöbb esetben
azonban a beadványt magunknak kell elkészíteni
és illetékbélyeggel is el kell látnunk. (Illetékbélyeg a postán, dohányboltokban, esetleg a
hivatalban is kapható.)
Mit tartalmazzon a beadványunk?
A legfontosabb, hogy pontosan, érthetően írjuk
le, mi az, amit kérünk. Hasznos, ha kérelmünket
meg is indokoljuk. Ezen kívül fel kell tüntetni a
kérelmező pontos nevét és címét. Beadványunkat alá kell írni és dátummal is el kell látni. Ha
valamilyen igazolást mellékelünk, a beadvány
végére írjuk oda: „Csatolva … db melléklet”.
Előfordulhat, hogy beadványunk alapján a hivatal vagy más szerv további igazolást, kiegészítést kér. Ilyenkor mindig meg kell nézni, ki az
ügyintéző – ezt feltüntetik az iraton − , és milyen
szám alatt intézi ügyünket. Válaszunkban ezt a
számot is tüntessük fel!

Műszaki Kiadó

 Készítsetek néhány soros beadványt egy se-

gélykérelem ügyében! Bíráljatok el egy-két
beadványt! Ki milyen hibát követett el?
A hatóságok általában 30 napon belül (2014től 21 napon belül) döntenek kérésünkről. A
döntésről levélben értesítenek.
Előfordul, hogy a kérelmet elutasítják vagy olyan
választ kapunk, amely nem elégít ki bennünket.
Esetleg olyasmire köteleznek, amit sérelmesnek
tartunk. Ilyenkor fellebbezhetünk. A beadványunkra adott válasz mindig tartalmazza,
hogy mennyi időn belül kell fellebbezésünket
benyújtanunk. A határidőre nagyon ügyeljünk,
mert késedelem esetén általában nem tárgyalják a fellebbezést, hanem visszautasítják.
Fellebbezésünket mindig ahhoz a szervhez kell
benyújtanunk, amelyik a határozatot hozta. Ez
vagy módosítja a sérelmezett határozatot, vagy
az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon
eljáró szervhez.

KÉRDÉSEK:
 Melyek a települési önkormányzatok
legfontosabb feladatai?
 Hogyan épül fel a települési önkormányzatok szervezete?
 Mivel foglalkoznak a polgármesteri
hivatalok?

47. AZ
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
A bíróságok
Magyarországon az igazságszolgáltatás a bíróságok feladata. A legfőbb bírósági szerv a
Kúria. A bíróságok eldöntik a jelentősebb vitás
ügyeket, és megbüntetik azokat, akik bűncselekményt követnek el.
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Hazánkban az igazságszolgáltatást a következő
bíróságok gyakorolják:
– a Kúria,
– az ítélőtáblák,
– a törvényszékek,
– a járásbíróságok,
– a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.

A járásbíróságok valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróságok első fokú ítéleteket hoznak. Az első fokú ítéletek ellen fellebbezést
(jogorvoslatot) lehet benyújtani. Ekkor az
ügy a másodfokú bíróságokhoz kerül.
 Vitassátok meg, miért fontos a fellebbezés lehetősége!
Fontos alapelv, hogy a másodfokú bíróság, például a törvényszék nem felettese az első fokú
bírói szervezetnek.
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A bírák függetlenek és csak a törvényeknek vannak alávetve. A hivatásos bírákat a
köztársasági elnök nevezi ki. A bírák eljárásuk
során nem befolyásolhatók, nem utasíthatók.
A bírói szervezet minden más szervezettől független. Csak a jogszabálytól függ, de annak
keretei között szabadon mérlegelve dönt. A
bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai
tevékenységet sem folytathatnak.
 Miért nem?
 Miért a köztársasági elnök nevezi ki a bírókat?
A bírósági tárgyalások − ha a törvény kivételt
nem tesz − nyilvánosak. Kisebb ügyekben egy
hivatásos bíró ítélkezik. Az első fokon eljáró
bírói tanács egyébként egy hivatásos bíróból és
két ülnökből (nem hivatásos bíró) áll. A bírósági
ülnököket a helyi önkormányzatok választják,
megbízatásuk négy évre szól. Másodfokon három
hivatásos bíró hoz ítéletet.
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A polgári peres és büntetőeljárás
 Tanulmányozd a 28. oldal rajzát! Milyen ügyekkel
foglalkozik a bíróság?

Az ábrán példaként szereplő eseteket a bíróságok egyrészt polgári eljárásban, másrészt
büntetőeljárásban tárgyalják. A legtöbb ügy
a polgári peres bíróságokra tartozik. A polgári
eljárás mindig kérelemre indul. A kérelmező
keresetben fordul a bírósághoz, amelyben a
vitatott kérdésben határozott döntést kér. Aki
a keresetet benyújtja, az lesz a felperes, aki ellen a keresetet beadják, az az alperes. A perben
mindkét fél igénybe vehet ügyvédi segítséget is.
A polgári peres eljárásra tartozó ügyek például a vagyoni viták (szerződések, kártérítéssel
kapcsolatos ügyek, adósságok rendezése); családjogi viták (a házasság felbontása, az apaság
megállapítása, a gyermektartás); a személyek
emberi jogait sértő magatartással kapcsolatos
ügyek (az emberek becsületének, jó hírének
megsértése). A polgári jog szabályait a Polgári
törvénykönyv tartalmazza.

A büntetőeljárás során a bíróságok a vádlottak
felett ítélkeznek: elítélik vagy felmentik őket.
Az elítéltekre büntetést szabnak ki.
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Bűncselekmény például a lopás, a rablás, az
idegen gépkocsi eltulajdonítása, a közbotrányt okozó garázdálkodás, más életének és
testi épségének megsértése. A büntetőjog
szabályait a Büntető törvénykönyv foglalja
össze.

A büntetőeljárás során a gyanúsítottat, illetve a vádlottat végig megilleti a védelem joga,
ügyvédet kérhet fel, vagy ügyvédet rendelnek
ki mellé.
Mind a polgári, mind a büntetőeljárásban hozott bírói döntéssel szemben jogorvoslatra,
azaz fellebbezésre van lehetőség.
A fellebbezést az első fokon eljárt bíróságnál kell
bejelenteni. Ha ez elkésett, vagy nem a jogosulttól származik, az elsőfokú bíróság elutasítja,
egyébként a másodfokú bírósághoz terjeszti fel.
A másodfokú bíróság az első fokú ítéletet hatályon kívül helyezheti, és az elsőfokú bíróságot új
eljárásra utasíthatja. Egyébként a fellebbezést
elutasítja, vagy az ítéletet helybenhagyja, vagy
azt megváltoztatja. Ezen esetekben a határozat
jogerős és végrehajtható.

A végrehajtás az ezzel megbízott szervek feladata. A büntetőperben hozott határozatokat az állami szervek hajtják végre
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(pl. szabadságvesztés-büntetés esetén az elítéltet büntetés-végrehajtási intézetbe zárják).
A polgári perben hozott határozatok végrehajtását általában az érdekelteknek kell kezdeményeznie.
 Készítsd el a füzetedbe az előző oldal táblázatát!
Írj néhány további példát a bűntető, illetve a polgári
peres ügyekre!
 Hasonlítsátok össze a két ábrát! Mi a különbség a
polgári, illetve a büntetőeljárás között?

A szabálysértések kisebb mértékű jogellenes cselekmények. Ezekben az ügyekben
a szabálysértési hatóságok hoznak döntést.
A bírósági ügyekhez képest jóval enyhébb súlyú
büntetéseket − legtöbbször pénzbírságot − lehet
kiszabni a szabálysértést elkövetők ellen. (Ilyen
lehet például egy kisebb bolti lopás; a gyalogos átmegy az úttesten a tilos jelzés ellenére.)

Közreműködik a törvények megtartásában.
Az ügyészség a legfőbb ügyész irányítása alatt
áll. Erősen centralizált (központosított) szervezet.
Szervezeti egységei (alá- és fölérendeltség szerint):
– a Legfőbb Ügyészség;
– a fellebbviteli főügyészségek;
– a főügyészségek;
– a járási ügyészségek.
 A 31. oldalon látható ábrán betekintést nyerhetünk
az ügyész előjegyzési naptárába. Megtudjuk legfontosabb teendőit. Írd az ügyészi tevékenység alább
felsorolt területeinek sorszámait a megfelelő keretbe!
1. Felügyeletet gyakorol a nyomozások felett, hogy
azok a törvényes előírásoknak megfelelően történjenek; maga is nyomozhat.
2. A büntetőeljárásban a vádat képviseli.
3. Felügyeli a büntetés-végrehajtás törvényességét.
4. Szabálysértési és rendészeti ügyekben törvényességi felügyeletet gyakorol.

 Mondjatok néhány szabálysértési ügyet!

Az ügyészségek
Az ügyészség közreműködik az igazságszolgáltatásban, az állam büntetőigényét érvényesíti. Üldözi a bűncselekményeket, fellép
más jogsértésekkel szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.
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KÉRDÉSEK:
 Milyen biztosítékai vannak hazánkban az
igazságos és elfogulatlan bírói ítéleteknek?
 Milyen ügyekkel foglalkozik a bíróság
a polgári peres, illetve a büntetőeljárás
során?
 Melyek az ügyészség feladatai?

Műszaki Kiadó

Műszaki Kiadó
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