
6. hét

Bevezetés az egészségügyi 
jogi ismeretekbe I.



Az Alkotmánybíróság
� Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.
� Az Alkotmánybíróság

� az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki 
nem hirdetett törvényeket;

� bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó 
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;

� alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;

� alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel 
való összhangját;

� a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok 
biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel 
való összhangját;

� vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

� Az Alkotmánybíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagjait az 
Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 
tizenkét évre választja. 

� Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az 
Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatása az 
alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart. 

� Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem 
folytathatnak politikai tevékenységet.



A bíróság
� A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A 

legfőbb bírósági szerv a Kúria.
� A bíróság dönt

� büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb 
ügyben;

� a közigazgatási határozatok törvényességéről;
� az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és 

megsemmisítéséről;
� a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztásának megállapításáról.

� A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a 
bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.

� A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, 
ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. 

� A hivatásos bírákat a köztársasági elnök nevezi ki. Bíróvá az 
nevezhető ki, aki a harmincadik életévét betöltötte. A Kúria 
elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök 
javaslatára az Országgyűlés választja. A Kúria elnökének 
megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazata szükséges.



Az ügyészség
� A legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás 

közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az 
ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő 
cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti 
a jogellenes cselekmények megelőzését.

� A legfőbb ügyész és az ügyészség törvényben meghatározottak 
szerint
� jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben;
� képviseli a közvádat a bírósági eljárásban;
� felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett;
� törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

� Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja, 
kinevezi az ügyészeket. A legfőbb ügyész kivételével az ügyész 
szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséig állhat fenn.

� A legfőbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök 
javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre. A legfőbb 
ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges.



Az alapvető jogok biztosa A Magyar Honvédség 

A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok
� Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban 

tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, 
orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket 
kezdeményez. Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az 
Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazatával hat évre választja. A helyettesek a jövő nemzedékek 
érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét látják 

� Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar 
Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, 
területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi 
szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok 
ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban 
humanitárius tevékenység végzése. A Magyar Honvédség 
közreműködik a katasztrófák megelőzésében, következményeik 
elhárításában és felszámolásában.

� A rendőrség feladata a bűncselekmények megakadályozása, 
felderítése, a közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme. 

� A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország 
függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági 
érdekeinek érvényesítése. 



SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
� AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben 

kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
� A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az 

alapvető jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek 
természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak.

� Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez 
és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve 
védelem illeti meg.

� Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy 
büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. 

� Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Senkit 
nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott 
okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. 

� Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, 
illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető 
jogtalan támadás elhárításához.

� Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, 
kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.

� Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a 
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

� Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságához. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok 
érdekében együttműködik az egyházakkal.



� Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. Mindenkinek joga van 
szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.

� Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Magyarország 
elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus 
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

� Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, 
továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, 
valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

� Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos 
kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

� Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a 
jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 
kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, 
valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú 
oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti 
anyagi támogatásával biztosítja.

� Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, 
valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő 
munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.

� Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi 
felelősséggel jár. Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, 
törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 
kártalanítás mellett lehet.

� A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
� 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.



� A nők és a férfiak egyenjogúak.
� Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A szülőknek joguk van megválasztani 
a gyermeküknek adandó nevelést.

� A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában 
foglalja gyermekük taníttatását. A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló 
szüleikről gondoskodni.

� Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát 
tiszteletben tartó munkafeltételekhez.

� Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves 
fizetett szabadsághoz.

� Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem 
veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos.

� Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül 
bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 
meghatározott támogatásra jogosult.

� Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson 
alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott 
társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az 
állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének 
követelményére tekintettel is megállapíthatja.

� Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
� Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint -
helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.

� Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.



� Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, 
tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben 
meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. Mindenkinek joga van 
törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során 
neki jogellenesen okozott kár megtérítésére.

� Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a 
szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához. Minden 
magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt 
Magyarország védelmét élvezze.

� Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely 
perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan 
bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

� Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a 
bíróság jogerős határozata nem állapította meg.

� A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a 
védelemhez. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett 
véleménye miatt.

� Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági 
és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

� A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely 
nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad 
vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van 
az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi 
névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

� Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően 
mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.

� Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. Magyarország önkéntes 
honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn.


