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KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 

Mi a „köztársasági elnök” kifejezés megfelelője?        

kormányfő 

államfő 

miniszterelnök 
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KÖZTÁRSASÁG 

köztársasági elnök 
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  II. Erzsébet angol királynő 

  Anglia alkotmányos monarchia 
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MONARCHIA 
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VI. Fülöp spanyol király 

Spanyolország alkotmányos monarchia 
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Vilmos Sándor holland király 

Hollandia alkotmányos monarchia 
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   Akihito japán császár 

  - az egyetlen élő császár a világon 

  - utódja várhatóan fia, Naruhito koronaherceg 

   Japán alkotmányos monarchia 
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MONARCHIA 

császár 

király 

cár 

sah 

 II. Miklós utolsó orosz cár és családja 

 1917-ben lemondott a trónjáról 

 1918-ban családjával együtt kivégezték 
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MONARCHIA 

császár 

király 

cár 
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  Mohammad Reza Pahlavi 

  az utolsó (perzsa) király (1941-1979)          

  Irán államformája ma:     

  teokratikus (iszlám) köztársaság  
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KÖZTÁRSASÁG 

köztársasági elnök 

KÖZTÁRSASÁG 

köztársasági elnök 

Áder János magyar köztársasági elnök 



NEVEZD MEG A KÉPEKEN LÁTHATÓ MAGYAR POLITIKUSOKAT! 

Mádl Ferenc Horn Gyula 

Antall  József Sólyom László 

Medgyessy Péter 

Orbán Viktor Boross  Péter Schmitt Pál 

Gyurcsány Ferenc Göncz Árpád 

Válaszd ki a köztársasági elnökeinket! 

Áder János 

Bajnai Gordon 



1989. október 23-án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke, 

ideiglenes köztársasági elnök Budapesten kikiáltotta a III. 

Magyar Köztársaságot.  

1989. 

Október 23. 

Szűrös Mátyás 
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https://www.youtube.com/watch?v=pVTucdradw4 



A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG  ELNÖKEI 1990-től 

1989. október 23-án kiáltották ki a köztársaságot.  

ÁLLAMFŐ 
Írd a neveket a 
fotók alá! 



 

Nemzeti hitvallás (Preambulum) 

Alapvetés 

Szabadság és felelősség 

Az állam  

    Az országgyűlés 

    Országos népszavazás 

    A köztársasági elnök 

    A kormány 

    Önálló szabályozó szervek 

    Az alkotmánybíróság 

    A bíróság 

    Az ügyészség 

    Az alapvető jogok biztosa 

    A helyi önkormányzatok 

    A közpénzek 

    A Magyar Honvédség 

    A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

    Döntés katonai műveletekben való részvételről 

A különleges jogrend  

    A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra 

vonatkozó közös szabályok 

    A rendkívüli állapot 

    A szükségállapot 

    A megelőző védelmi helyzet 

    A váratlan támadás 

    A vészhelyzet 

    A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok 

Záró és vegyes rendelkezések 

ÁLLAMFŐ 



Magyarországon az államfőt 

az országgyűlés választja.     

 közvetett választás 

Európa egyes országaiban, pl. 

Franciaországban a 

választópolgárok.                  

 közvetlen választás 

VÁLASZTÁSA 

országgyűlés 

két forduló: 

2/3 

egyszerű többség 

5 évre 

1X újraválasztható 

Véleményed szerint melyik a 

demokratikusabb eljárás? 

Keress pozitívumokat és 

negatívumokat mindkét eljárásban! 

ÁLLAMFŐ 



- képviseli a magyar államot 

- kitűzi a választások és az országos népszavazás időpontját 

- összehívja az új Országgyűlés alakuló ülését 

- korlátozások nélkül részt vehet és felszólalhat az OGY ülésein 

- törvényeket kezdeményez 

- a törvényhozás részeként aláírja és kihirdeti a törvényeket 

- népszavazást kezdeményezhet 

- javaslatot tesz az OGY-nek személyek megválasztására  

     (pl.: miniszterelnök, ombudsmanok, legfőbb ügyész) 

- címeket és kitüntetéseket adományoz 

- egyéni kegyelmet gyakorol 

- döntést hoz állampolgársági ügyekben 

- a fegyveres erők főparancsnoka 

FELADATAI 
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„Kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett” 



VÉTÓ 

A törvényhozás részeseként aláírja és kihirdeti a törvényeket. 

A köztársasági elnök a parlamenti többség ellensúlya! 

Ezt a célt szolgálja a vétó intézménye (2 típusa van) 

politikai 

alkotmányossági 

POLITIKAI VÉTÓ 

Ha nem ért azzal egyet: 

„szentesítés” előtt az 

észrevételeivel visszaküldi 

újbóli megfontolásra a törvényt 

a parlamentnek.  

Újbóli tárgyalás és elfogadás 

után köteles azt aláírni és 

kihirdetni! 

ALKOTMÁNYOSSÁGI VÉTÓ 

A törvény aláírása előtt azt 

véleményezésre megküldi az 

Alkotmánybíróságnak – jelezve, mely 

részeit tartja alkotmányellenesnek. 

OGY 

AB 
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 HELYETTESÍTÉSE 

- átmeneti akadályoztatása esetén (pl. hosszabb betegség) 

- idő előtt megszűnik a megbízatása  
  (az új államfő hivatalba lépéséig) 

 

OGY 

elnöke 

meghatározott 

feltételek 

mellett: 

országgyűlés 

elnöke 



REZIDENCIÁJA 

ÁLLAMFŐ 

A magyar köztársasági elnök rezidenciája 2003 óta a 

budai várban található Sándor-palota. 

Budapest 

Sándor-palota 



Hogyan szűnt meg a megbízatásuk?        

 MEGBÍZÁS   

megszűnése 

- öt év elteltével 

- az elnök halálával 

- 3 hónapnál hosszabb betegségével 
 

- az elnök összeférhetetlenségével 

- lemondásával 

- bűncselekmény elkövetése esetén megfosztással                      
(    Alkotmánybíróság) 

ÁLLAMFŐ 
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Göncz Árpád 

Hivatali idő 

1990. május 2. – 2000. augusztus 4. 

A Harmadik Magyar Köztársaság első államfője. 

Két ciklusban töltötte be ezt a hivatalt. 

Elődje Szűrös Mátyás, utódja Mádl Ferenc. 

Író és műfordító, társfordítója Tolkien A Gyűrűk 

Ura című könyvének.  

(1922-2015) 



Mádl Ferenc 

Hivatali idő 

2000. augusztus 4. – 2005. augusztus 5.  

A III. Magyar Köztársaság második államfője. 

Egy ciklusban töltötte be ezt a hivatalt. 

Elődje Göncz Árpád, utódja Sólyom László. 

Jogtudós, egyetemi tanár. 

(1931-2011) 



Sólyom László 

A III: Magyar Köztársaság harmadik államfője. 

Egy ciklusban töltötte be ezt a hivatalt. 

Elődje Mádl Ferenc, utódja Schmitt Pál. 

Jogtudós, egyetemi tanár. 1989-1998 az 

Alkotmánybíróság tagja, 1990-1998 elnöke. 

Hivatali idő 

2005. augusztus 5. – 2010. augusztus 6.  



Schmitt Pál 

Hivatali idő 

2010. augusztus 6. -  2012. április 2. 

A III. Magyar Köztársaság negyedik 

államfője. 

Elődje Sólyom László. 

Kétszeres olimpiai bajnok (párbajtőr csapat 

1968, 1972), diplomata, politikus.  

Tisztségéről ciklus közben lemondott. 



Áder János 

Hivatali idő 

2012. május 10. - . 

A III. Magyar Köztársaság ötödik államfője. 

Elődje Schmitt Pál. 

Jogász, politikus (volt országgyűlési és európai 

parlamenti képviselő).  



 Antall József Boross Péter Horn Gyula  Orbán Viktor 

Medgyessy Péter Gyurcsány Ferenc Bajnai Gordon Orbán Viktor 

1990-1993   1993-1994 1994-1998 1998-2002 

2002-2004 2004-2009 2009-2010 2010-2014- 

miniszterelnökök 1990-2010 


