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Társadalmi szerződés elmélete történetileg: 

- Hobbes, Locke, Rousseau  (egyéni eltérésekkel) 

TÁRSADALMI SZERZŐDÉS 

 

- a nép és az uralkodó között megkötött szerződéssel magyarázza az állam 

kialakulását 

- az Isten által rendelt megváltoztathatatlan rend elképzelésével szemben – 

racionális alapokra helyezett világkép (felvilágosodás) 
 

- a társadalmi szerződés felbontható és új szerződéssel helyettesíthető 

Thomas Hobbes  

1588-1679 

John Locke  

1632-1704 

Jean-Jacques Rousseau   

1712-1778 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Locke-John-LOC.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg&filetimestamp=20041208125042


Más alapokról indul ki Montesquieu: a szabadság biztosítéka a hatalom 

megosztása  

törvényhozás / a törvények végrehajtása / bíráskodás = hatalmi triász 

Montesguieu 

1689-1755 

HATALOMMEGOSZTÁS 



Népszuverenitás elve 

Politikai eszme, amely szerint: 

- az állami főhatalom forrása a nép 

- a hatalom a néptől származik, amely választások útján átruházza a hatalmát 

(hatalmának egy részét) választott képviselőire 
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DEMOKRÁCIA 

görög eredetű:  

demos (nép) + kratia (uralom)  „népuralom” 

ÓKOR 

városállam  „demos” – polgárjoggal rendelkezők csoportja (kicsi) 

a közügyek intézésére összehívott gyűlés  közvetlen hatalomgyakorlás 

 

                 kevesek uralma 
demokrácia  
                 egyszemélyes uralom 



DEMOKRÁCIA 

MODERNITÁS 

modern állam  „demos” – választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) 

a közügyek intézésére választott testület  közvetett hatalomgyakorlás

  

demokrácia = alkotmány  / demokratikus elvek, értékek / 

demokratikus eljárások / alapvető jogok  

a hatalomgyakorlás formája 

demokrácia → ← diktatúra  



Választás 

- országgyűlési 

- önkormányzati 

- Európa-parlamenti 

 

Népszavazás 

Sztrájk 

Demonstráció 

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI 

demokrácia 

Az állampolgárok saját maguk döntenek / 

nyilvánítanak véleményt bizonyos 

kérdésekben. 

KÖZVETETT / KÉPVISELETI 

demokrácia 

Az állampolgárok átruházzák jogukat 

valaki másra. Képviselőt választanak 

aki dönt helyettük. 

(állam)polgári engedetlenség 
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Népszavazás (referendum) 

eldöntendő kérdés: IGEN / NEM 

nem ciklushoz kötött  

Alkotmány  törvény szabályozza 

- terület szerint: országos / helyi 

- kötőereje szerint: ügydöntő / véleményező 

- kötelező / fakultatív 

kötelező elrendelni (OGY): ha legalább 200 000 választópolgár kezdeményezi 
 ügydöntő 

érvényes: választásra jogosultaknak legalább a fele (~ 4 millió) 

országos népszavazások: „négyigenes” 1989 / NATO csatlakozás 1997 / EU-tagság 2003 / 

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI demokrácia 

NÉPSZUVERENITÁS Egyetért Ön azzal, hogy a 

választójogosultság korhatárát    

21 életévre emelje az 

országgyűlés  

a jelenlegi 18 életévről? 

ORSZÁGOS 

HELYI 



népszavazás 

NEM LEHET KIÍRNI NÉPSZAVAZÁST: 
 

- alaptörvény módosításáról 

- nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségről 

- költségvetésről, adókról 

- OGY feloszlatásáról 

- OGY hatáskörébe tartozó személyi kérdésekről (pl. kormányfő) 

- közkegyelemről 

- hadiállapot kinyilvánításáról / rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről 

Keress magyarázatot a tiltásokra! 

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI demokrácia 
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nyomásgyakorlás  magasabb munkabér, jobb munkakörülmények, stb. 
 

zsarolási potenciál / sztrájkkultúra  / sztrájkbizottság 
 

elégséges szolgáltatás biztosítása (lakosságot érintő alapvető tevékenységeknél) 
 

egyeztetési eljárás kell, hogy megelőzze 
 

önkéntesség (senki nem kényszeríthető) 

Sztrájk (munkabeszüntetés) 

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI demokrácia 
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sztrájkjog 

alkotmányos alapjog  törvény szabályozza 



Demonstráció (tüntetés)  

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI demokrácia 

KÖVETELJÜK! 
NÉPSZUVERENITÁS 

gyülekezési jog (alapvető jog / társas lények vagyunk) 

Alkotmány  gyülekezési törvény 

bejelentési kötelezettség (72 óra / közterület)  rendőrség 

betiltás feltételei:  

- bíróságok, népképviseleti szervek működését veszélyezteti 

- a közlekedés más útvonalon nem biztosítható (közlekedéshez való jog) 

tiltás ellenére megtartott tüntetést fel kell oszlatni (rendőrség)                                                                                                      

Ehir_g20.avi



NÉPSZUVERENITÁS  közvetlen demokrácia 

(állam)polgári engedetlenség Ismétlés 

- valamely (igazságtalannak 

tartott) törvény megszegése 

- vallási / morális 

meggyőződésből fakadó tett 

- magasabb rendűnek 

tekintett „örök” normának 

megfelelően cselekszik 

- előtte minden törvényes 

lehetőséggel él 

- vállalja a következményeket 

- békés eszközöket használ 

Thoreau  

1817-1862 

Gandhi 

1869-1948 

Miért NEM szerepel az alkotmányban? 



VÁLASZTÁSI KISOKOS 

http://www.rtlklub.hu/video/84153 

http://www.rtlklub.hu/video/83051 

http://www.rtlklub.hu/video/81861 

http://www.rtlklub.hu/video/83621 



NÉPSZUVERENITÁS 

ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK 


