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ELŐADÁSVÁZLAT
1. Az állam szervezeti sajátosságai
-

az állam, mint intézményesített hatalmi szervezet
különböző tudományterületek eltérő megközelítései és állam-fogalmai
az állam jogi fogalma: terület, népesség és főhatalom mint alkotóelemek (G. Jellinek)

-

az állam komplex szervezetrendszerként is értelmezhető, amelynek elemei (az állami szervek) az állam
céljainak és feladatainak végrehajtására szervezik tevékenységüket
állami szerv: az állami feladatokhoz kapcsolódó, szabályozott, tartós, folyamatos, tudatos és
összehangolt tevékenységet végez
az állami szervek típusai:
o alkotmányos szervek – alkotmányos szervek által létrehozott szervek
o egyszemélyi vezetésű szervek, tisztségek – testületi szervek
o az állami szervek szabályozásának tipikus kérdései
o a jellemző funkciók szerint elkülönülő szervek
 képviseleti szervek,
 alkotmányvédelmi szervek,
 a végrehajtó hatalom szervei,
 az igazságszolgáltatás szervei,
 ellenőrző szervek,
 közpénzügyi szervek,
 önkormányzatok.
o az állami szervek szabályozásának tipikus kérdései
 funkció
 hatáskör
 a jogviszony keletkezése
 a jogviszony megszűnése
 speciális jogállási szabályok (mentelmi jog, összeférhetetlenség)
 felelősség (jog, politikai, morális, szakmai)
 szervezet
 eljárás
 döntéshozatal

-

-

-

az államszervezet kialakítását meghatározó alapvető elvek (struktúra-elvek)
o államforma: az államfői hatalom betöltésének módjára és az állam elnevezésére utal
o kormányforma: a meghatározó alkotmányos intézmények (államfő, kormány, parlament)
viszonyrendszerének tipikus szabályozási módjaira utal
o az állam felépítése: szövetségei (föderatív) struktúrájú államokban a jellemző állami funkciók
ellátására tagállami és szövetségi szinten is létesülnek szervek, unitárius államokban egységes
az állami struktúra
o a hatalomgyakorlás formája: a képviseleti és közvetlen hatalomgyakorlás intézményei, az ezek
közötti viszonyok
o a hatalomgyakorlás joghoz kötöttsége: a jogállamiság és a hatalommegosztás követelményének
érvényesülése
az egyes államok által választott szabályozási megoldások az alapvető struktúra-elvekhez kapcsolódóan
több vonatkozásban tartalmazhatnak eltéréseket, sajátosságokat
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2. Az állami hatalom sajátosságai
-

az állami hatalmat az állami célok és feladatok elérése érdekében gyakorolják
általánosan kötelező jellegű („a fizikai erőszak legitim alkalmazásának monopóliuma”)
intézményesült hatalom, amely formális aktusokban nyilvánul meg (jogszabályok, egyedi határozatok,
bírói ítéletek, stb.)
tényleges és tényszerű: az állami hatalomgyakorlásnak a gyakorlatban is érvényesülnie kell
jogilag szabályozott és szervezett (jogállami követelmény: a szabályozás egyúttal korlátokat is jelent a
hatalomgyakorlás számára)
jogállami követelmény: demokratikus legitimáció alapján működik (választások és kinevezések
láncolata)
nem egységes akaratként jelenik meg: funkciók, szintek és területi egységek szerint tagolt, az egyes
állami szervek aktusai között konfliktus is lehet

3. Hatalomkoncentráció és hátrányai
-

-

-

történelmi példák, XX. századi kísérletek
a hatalom egységére vonatkozó elméleti koncepciók
o Bodin: a hatalom megosztása nem lehetséges, mert az egyének a szuverén uralkodónak
alávetettek (nem a népszuverenitásból indul ki)
o Rousseau: a főhatalom a részeit alkotó egyénekből áll, a főhatalom által képviselt érdek nem
lehet ellentétes az egyének érdekével (utopisztikus, nem a képviseleti demokráciából indul ki)
a hatalomkoncentráció jellemzői
o az államhatalom korlátainak hiánya
o valódi (tartalmi értelemben vett) demokratikus legitimáció hiánya
o (az állami hatalom tagoltságának hiánya)
o a polgár státusára, szabadságára nincs tekintettel: elnyomó, zsarnoki hatalom kialakulásához
vezet
o nem biztosítja a hatékony állami működést
hosszú távon nem fenntartható

4. A hatalommegosztás elméletének kialakulása
-

-

-

előzmények
o Platón, Arisztotelész, Polübiosz, Cicero
o az államhatalom funkcióit (rendszerint hármat) különböztetik meg
o a funkciók elkülönítése nem normatív alapú (nem joghoz kötött)
o a funkciók elkülönítése nincs összekötve a polgár státusának, szabadságának védelmével
a modern hatalommegosztási elméletek kidolgozásának kontextusa
o XVII. századi Anglia
o a parlament és abszolút hatalmú uralkodó versengése
o olyan állami működési struktúra, amelyben (diszkrecionális alapon) politikai hatalom
ellensúlyoz politikai hatalmat
John Locke elmélete (Két értekezés a polgári kormányzatról)
o annak követelménye, hogy a „hatalmak külön kezekben” legyenek
o a törvényalkotó és a végrehajtó hatalom megkülönböztetése azon az alapon, hogy az előbbi
időszakos, míg az utóbbi állandó tevékenység
o a „föderatív hatalom” nevesítése: az állam külső kapcsolatainak megnyilvánulása
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-

-

-

-

o igazságszolgáltatás: orientáló pontja a törvényhozás, ahhoz képest azonban végrehajtó jellegű
Charles-Louis de Secondat Montesquieu elmélete (A törvények szelleméről)
o a hatalmi viszonyok jognak való alávetettsége
o az állami szervek és állami funkciók törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás szerinti
meghatározása és megkülönböztetése
o a hatalmak szervezeti és személyi elkülönítésének követelménye
 „Nincsen szabadság, ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban
a személyben, vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, mivel attól lehet
tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni és
azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.”
 „Akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom a törvényhozói hatalomhoz kapcsolódnék,
az állampolgárok élete és vagyona feletti hatalom önkényes lenne, mert a bíró is
törvényhozó volna. Ha a bírói hatalom a végrehajtó hatalomhoz lenne kapcsolva, a
bírónak elnyomó hatalma lenne.”
Hatalommegosztás az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerében
o az egyes államhatalmi ágak és állami szervek szigorú szervezeti és személyi elkülönítése
o az egyaránt közvetlen legitimációval bíró törvényhozó hatalom és a végrehajtó hatalom
lehetősége a másik korlátozására
o fékek és ellensúlyok (checks and balances) rendszere
 szervezeti elkülönítés
 összekapcsolt hatáskörgyakorlás
 a kormányzással kapcsolatos konfliktusok intézményi keretek között tartása
o 1803: a Legfelső Bíróság vizsgálhatja a törvényhozás aktusainak alkotmányosságát
Benjamin Constant elmélete
o királyi hatalom, mint neutrális és közvetítő hatalom
o municipális hatalom
Bibó István akadémiai székfoglalója (Az államhatalmi ágak elválasztása egykor és most, 1947)
o átfogó történelmi áttekintés
o a hatalom erkölcsi igazolásának követelménye
o „új hatalmi gócpontok” azonosítása

5. Hatalommegosztás mint államszervezési elv és normatív követelmény
-

-

-

cél
o a polgárok szabadságának biztosítása, a zsarnokság kialakulásának megelőzése
o a közhatalom intézményes korlátainak biztostása, az önkényes hatalomgyakorlás kizárása
normatív alapú, joghoz kötött (szoros kapcsolat a jogállamisággal)
követelmények
o állami funkciók és állami szervek elválasztása (szervezeti és személyi elkülönítés)
o a saját hatáskör gyakorlásának követelménye, más állami szervek hatáskörének tiszteletben
tartása
o egymás kölcsönös ellenőrzése hatáskörök gyakorlása útján (fékek, ellensúlyok)
o közös hatáskörgyakorlás
o az állami szervezetrendszer kiegyensúlyozott állapota, hatalmi túlsúly kiköszöbölése
a hatalommegosztás érvényesülése
o az alkotmányos szabályok megalkotása során
o az alkotmány alatti normák megalkotása során
o az állami szervek hatásköreinek gyakorlása során
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o
o

kisegítő elvként, amennyiben nem tisztázottak az adott ügyben érintett állami szervek
hatáskörei
az állami szervek és állami tisztviselők szerepfelfogásában

6. A hatalommegosztás a magyar alkotmányos rendszerben
-

-

Alaptörvény C) cikk
o (1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. [alkotmányos alapelv,
normatív követelmény]
o (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy
gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
mindenki jogosult és köteles fellépni. [a hatalomkoncentráció tilalma, ellenállási jog]
Alkotmánybírósági gyakorlat: a hatalommegosztás követelménye a jogállamiság elvéből vezethető le, a
magyar államszervezet legfontosabb szervezeti és működési alapelve. Jelentéstartalma:
o az önálló hatáskörgyakorlás követelménye, a hatáskörelvonás tilalma, a hatalom
korlátozottsága
 ,,(a hatalommegosztás követelménye) nem pusztán annyit jelent, hogy az egyik hatalmi
ág nem vonhatja el a másik jogosítványait, hanem azt is jelenti: a demokratikus
jogállamban korlátlan és korlátozhatatlan hatalom nincs, s ennek érdekében bizonyos
hatalmi ágak szükségképpen korlátozzák más hatalmi ágak jogosítványait'' [28/1995.
(V. 19.) AB határozat]
o kölcsönös ellenőrzés, a hatalmi túlsúly kiküszöbölése
 „Az ellensúlyozás és a kölcsönös ellenőrzés, az ellensúlyozó hatalmak és intézmények
egymást korlátozó fékek és ellensúlyok bonyolult rendszerében egyetlen intézménynek
sem lehet olyan domináns szerepe, amellyel a hatalomkorlátozásból hatalomelvonás
keletkezik.” [62/2003. (XII. 15.) AB határozat]
o politikai és semleges hatalmi ágak
 A törvényhozó hatalom (Országgyűlés) és a végrehajtó hatalom (kormány) politikai
alpon meghatározott, több ponton összekapcsolódnak egymással. Ezzel szemben a
bírói hatalmi ágnak a politikától függetlennek, semlegesnek kell lennie. Más a
beavatkozás mércéje, ha a politikai hatalmi ágak veszélyeztetik a semleges hatalmi ágak
függetlenségét.
 „A törvényhozó és a végrehajtó hatalom ,’elválasztása’ ma lényegében a hatáskörök
megosztását jelenti a Parlament és a Kormány között, amelyek azonban politikailag
összefonódtak.” [38/1993. (VI. 11.) AB határozat]
 „a bírói hatalom fő megnyilvánulását jelentő ítélkezési tevékenységbe történő bármely
külső beavatkozás sokkal súlyosabb fenyegetést jelent az alkotmányos
berendezkedésre, mint a bírói hatalom esetleges túlsúlya” [17/1994. (III. 29.) AB
határozat]
o az állami szervek együttműködésének követelménye
 az állami szervek egymás eljárási és döntési autonómiájának tiszteletben tartása
mellett meghatározott esetekben közösen is gyakorolhatnak hatásköröket – ennek
során együttműködésre kötelesek (indítványozás, javaslattétel, egyetértés,
ellenjegyzés)
 „az Alkotmányban szabályozott szervek alkotmányos jelentőségű hatásköreiket
jóhiszeműen, feladataik teljesítését kölcsönösen segítve és együttműködve gyakorolják”
[36/1992. (VI. 10.) AB határozat]
o az államszervezet felépítésére vonatkozó alkotmányos szabályok kialakításának jogállami
mércéje
Az Alkotmányjogi Tanszék előadásvázlatai
Forrás: www.alkjog.elte.hu



„Bár az Alkotmány az államhatalmi ágak elválasztása elvét szövegszerűen nem
tartalmazza, a Magyar Köztársaság államszervezete ezen elv alapján épül fel. Ezt
bizonyítják az egyes állami szervek (hatalmi ágak) feladatát és hatáskörét leíró
alkotmányi rendelkezések, az állami szervek egymáshoz való viszonyát érintő szabályok
(szervezeti és eljárási garanciák), illetve az Alkotmányba foglalt összeférhetetlenségi
rendelkezések.” [2/2002. (I. 25.) AB határozat]

7. A hatalommegosztás új dimenziói
-

horizontális hatalommegosztás: egy szinten elhelyezkedő állami szervek között értelmezhető
vertikális hatalommegosztás: különböző szinten elhelyezkedő állami szervek között értelmezhető (pl.
szövetségi és tagállami szint között, alkotmányozó hatalom és konstituált hatalmak között)

-

a municipális hatalom és a közvetlen demokrácia a törvényhozó hatalom ellensúlyaként is
funkcionálhat
az Európai Unió intézményeinek működése és tagállamokhoz való viszonya is értékelhető a
hatalommegosztás fogalmi rendszerében
a klasszikus államhatalmi ágak (törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás) mellett önálló funkcióval
és szervezettel rendelkezik, továbbá jelentős hatami tényező a közigazgatás és az alkotmánybíráskodás

-

-

-

a hatalommegosztás klasszikus elmélete új megközelítésekben is értelmezhető:
o a hatalommegosztás, mint komplex rendszer, amelyben valamennyi alkotmányos és állami
szerv elhelezhető
o a hatalommegosztás modernizált változata, amelyben valamennyi állami szerv a három
klasszikus hatalmi ág valamelyikéhez sorolható
o az állami szervek politikai és az ellenőrző hatalmakhoz sorolása
az állami szerveken kívüli hatalmi szervezetek, hatalmi gócpontok is hatást gyakorolhatnak a
hatalommegosztás rendszerére

8. Ajánlott olvasmányok
-

Bibó István: Az államhatalmi ágak elválasztása egykor és most.
http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/290.html
Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek
belső logikája. Osiris, Budapest, 1995.
Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz. Pázmány Press, Budapest, 2014.
KULCSFOGALMAK

állam ● állami szerv ● államszervezési elvek ● állami hatalom ● hatalomkoncentráció ●
hatalommegosztás-elméletek ● hatalmi ágak ● államhatalmi funkciók ● szervezeti és személyi elkülönítés
● fékek és ellensúlyok ● hatalmi túlsúly ● kölcsönös ellenőrzés ● politikai és semlges hatalmi ágak ● az
állami szervek együttműködésének követelménye ● horizontális és vertikális hatalmi ágak

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
pozsarz@ajk.elte.hu
Az Alkotmányjogi Tanszék előadásvázlatai
Forrás: www.alkjog.elte.hu

