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Az állami berendezkedés létjogosultsága a működésének elemzés alá vonásával is igazolttá 

tehető, ezen keresztül megkérdőjelezhetetlenné válik annak hatalma és lakosságának aláve-

tettsége. Ezzel egyben elismerést nyer az irányítási-szervezési funkciója is, amely felhatal-

mazást ad számára legitim kényszereszközök alkalmazására az alávetettek jogkövető ma-

gatartásának kikényszerítése érdekében. Az állami lét keretein belül a közösség tagjainak 

számára azonban nemcsak kötelezettségek, hanem jogosultságok is keletkeznek, amelyek 

biztosítása ugyanolyan súlyban kötelezi az államot, mint az egyéb funkcióinak maradéktalan 

ellátása. 

Kulcsszavak: közösségek és társulások, közjó, állam, autoritás, joguralom, parancsoló és 

ígérő jog, rendőrállam 

 

The raison d’etre of the governmental system can be also justified by analysing its operation. 

Through this, its power and its population’s subjugation are becoming unquestionable. Along 

with this, its controlling-organisational function wins acknowledgement, which entitles the 

government to apply legitimate forced tools in order to enforce law-abiding behaviour from 

the subjugated people. Within the framework of statehood, for the members of the 

community not only duties, but also rigths are generated. Ensuring these rights obligates the 

state in the same way as it carries out completely its other functions.  

Keywords: communities and associations, commonwealth, authority, rule of law, 

commanding and promising law, police state 

 
Bevezetés 

 

A modern társadalom tagjaként élő ember számára magától értetődő az állam léte-

zése, amely a mindennapjait közvetlenül vagy közvetve meghatározóan, jogi aktu-

saival szabályozza a területén lévő lakosság egymás közötti, valamint az állam és a 

vele szükségszerűen bármely módon kapcsolatba került személyek életét, cselek-

véseit. Bár ennek az alapvető szükségességnek a megkérdőjeleződése a mindenna-

pokban nem merül fel,1 mégis érdemes időnként elemzés alá vonni az állam mű-
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ködésének, működési körének alapjait, igazolva ezzel annak létjogosultságát. Ez 

továbbra is megkérdőjelezhetetlenné teszi az állam hatalmát és lakosságának alá-

vetettségét, igazolva egyben irányítási-szervezési, s ezen belül jogalkotási és jog-

alkalmazási felhatalmazottságát, illetőleg a jogkövető magatartásra történő rászorí-

tás érdekében a kényszereszközök legitim alkalmazhatóságát, sőt alkalmazandósá-

gát is. Az állam keretein belüli élet azonban nemcsak kötelezettségeket hordoz, 

hanem jogokat is biztosít,2 amelyek gyakorlására is csak e keretek között nyílik 

lehetőség, ez egyúttal magában is hordozza e szabályozó fogalmi keret változtatá-

sának lehetőségét. Így az állam részére meghatározott funkciók, valamint az általa 

előírt jogok és kötelezettségek a közösség részéről, igényeik szerint alakíthatóak, e 

garanciális szabály biztosíthatja az állam hatékony és a társadalmi többség igénye-

inek megfogalmazhatóságát és teljesítését. Az állami autoritás igazolásának két 

elméleti típusára3 is támaszkodva bátran levonható az a következtetés, hogy egy 

állam keretei között élni az egyén részéről egyrészt a létfenntartása miatt szükség-

szerű, másrészt érdekei szerinti kiváló lehetőség annak függvényében, hogy e ha-

talom eredeti tulajdonosai által berendezett szabály, és viszonyrendszer mennyire 

teszi komfortossá saját társadalmi és gazdasági környezetét, s ezáltal sikerrel meg 

tudja-e teremteni a biztonságának, szükségleteinek és érdekeinek megfelelő szintet. 

Ennek sikertelensége vetheti fel egyesekben az alapokat érintő kérdést, hogy miért is 

szükséges és érdemes egy állam keretei között berendezkedni és társadalmi életet 

élni, a kérdésfelvetéssel a megoldandó feladatok előli kitérés helyett a közösség 

tagjainak saját környezetüket megfelelővé kell formálni, ez tudja számukra meg-

nyugtatóan biztosítani létük és szükségletük alapjait.  

 

1. Az egyén és társadalmi környezete 
 

Arisztotelész szerint a több faluból álló közösség a városállam, amely már eléri a 

teljes, önmagában való elegendőség (autarkeia) szintjét. Létrejöttének célja az élet, 

fennmaradásának célja a boldog élet. Így minden városállam a természet szerint 

létezik, csakúgy, mint az attól alacsonyabb szintű közösségek. Az emberek emberi 

jellemzői csakis a közösségi (vásosállami) lét keretei között bontakozhatnak ki. Az 

ember zoón politikon (ún. politikai élőlény), aki természeténél fogva állami életre 

hivatott élőlény, és csakis valamilyen városállamban, annak polgáraként érheti el a 

                                                                                                                                                    
elemei II. Alapelvek és alapintézmények (szerk.: Bódig Mátyás–Győrfi Tamás), Prudentia 

Iuris, Miskolc, 2002, 83–88. 
2 E jogok az állam által a saját magára vállalt kötelezettségekből erednek, amelyek a társa-

dalom tagjai részéről jogként jelennek meg, és számon kérhetőek az államtól (lásd lejjebb 

Somló Bódog gondolatait a parancsoló és az ígérő jog alcím alatt). 
3 Az egyik elméleti típus a komparatív előnyöket veszi számba, a másik ellenben nem ma-

ximalizáló morális elveket vizsgál. Lásd bővebben „Az autoritás, annak igazolása és a 

kényszerítő hatalommal összevetése” alcímben kifejtve, illetve GYŐRFI Tamás–HEGYI 

Szabolcs: Autoritás és legitimitás, in Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei II. 

Alapelvek és alapintézmények, (szerk.: Bódig Mátyás–Győrfi Tamás), Prudentia Iuris, 

Miskolc, 2002, 49–50.  
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végső célt, vagyis a legfőbb jót.4  Emiatt az emberek társadalmi együttműködésének 

szükségképpen politikai formát kell öltenie. Ebből adódóan az ember közösségi 

élőlény, a természeténél fogva hajlamos a társulásra.  

Az egyénnek a környezetéhez kapcsolódó viszonyát illetően Immanuel Kant 

megfogalmazta a kategorikus imperatívusz tételét. E szabály az erkölcs számára 

olyan abszolút mérce, amely által bármely cselekvési maxima és kötelesség ellen-

őrizhető és könnyen alkalmazható. A tiszta gyakorlati ész alaptörvénye szerint: 

„Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános tör-

vényhozás elveként érvényesülhessen. „A gyakorlati szabály – amely alapján bizo-

nyos módon kell eljárnunk bizonyos esetekben – egy feltétlen, ennél fogva mint 

kategorikus gyakorlati tétel a priori képzelhető el, ami teljességgel és közvetlenül, 

objektív módon határozza meg az akaratot. Kant megállapítja, hogy: “A tiszta ész 

magáértvalóan is gyakorlati, s általános törvényt ad (az embernek), amelyet erkölcsi 

törvénynek nevezünk.” 5 

Az ember eszes lényként képes olyan törvényeket alkotni magának, amely a 

közösség más tagjai részéről is elfogadható, és ez lehetővé teszi számára a másokkal 

való társulást, így végső fokon az állam létrehozását is, és ezzel a természeti álla-

potból a polgári állapotba történő átlépést.  

Az egyén szempontjából a többi ember az őt körülvevő környezet része, amely 

részben tanítás vagy példa útján, részben pedig a külső környezet alakításával 

gyakorol befolyást az egyes ember cselekedeteire, boldogulására. Amennyiben az 

egyénre hatnak a környezetében lévő más emberek, akkor az egyéni boldogulása 

érdekében ezen emberekre is képesnek kell lennie az egyénnek hatni, éppúgy, mint 

más külső környezeti tényezőkre. Miután minden ember puszta létezése és csele-

kedetei hatnak a többi emberre és viszont, ezért minden embernek a boldogságra 

való törekvése érdekében embertársai cselekvésének irányítására, kényszerítésére is 

törekednie kell. Az egyén egyrészt szabad cselekvésre törekszik a  természetes 

tulajdonságainál fogva, másrészt kényszerre törekszik a mások által rá ható befo-

lyások miatt.6  

Az individualisztikus iskola téves felfogása szerint csak az állami szabályozás-

ban rejlik kényszer, minden más összeműködés kényszermentesen történik, amelybe 

zavarólag nyúl bele az állam a tevékenységével. E nézet téves, hiszen az állami 

beavatkozás csak egyik formája az általános kényszernek – egy a többi között –, 

amely már az emberek puszta egymás melletti éléséből is szükségképpen követke-

zik. Egy önkéntes együttműködés alapjában véve éppen úgy kényszert gyakorol az 

együttműködők fölött, mint az állam által gyakorolt, így utóbbi semmivel sem in-

dokolatlanabb, mint előbbi.7  

                                                           
4 ARISZTOTELÉSZ: Politika, (ford.: Szabó Miklós), Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 81–82.  
5 KANT, Immanuel: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. A gyakorlati ész kritikája. Az 

erkölcsök metafizikája (ford.: Berényi Gábor), Gondolat Kiadó, Budapest, 1991, 138–140.  
6 SOMLÓ Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 

Budapest, 1907, 50–51.  
7 SOMLÓ: i. m. 51–52.  
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2. A közösségek és társulások viszonya 
 

Jacques Maritain szerint az emberi együttélési formák változatosak, a társulási 

formák magasabb rendűek a közösséghez képest. Utóbbi ugyanis erősebben kötődik 

az egyénhez, az ösztönökhöz, a leszármazáshoz. Ezzel szemben a társulás inkább az 

értelemhez, a szellemi emberhez, a személyhez kapcsolódik. A közösségben egy 

tény megelőzi a társulásra irányuló értelmi felismerést és annak megvalósítását. A 

közösséget az ösztönök, a társadalmi körülmények, örökségek határozzák meg, a 

társulásban pedig az emberi racionalitás az uralkodó. A közösségben a társadalmi 

nyomás erőszak formájában jelenik meg, a társulásban viszont a közös célra vo-

natkozó elgondolásra irányuló jogot és más racionális rendelkezéseket támasztja alá, 

így annak a személy a szabad akaratából engedelmeskedik.8  

A közösségek közössége a nemzet, és egyben erkölcsi kategória is, azonban nem 

egy politikai test és nem állam. Az állam a politikai test részeként – annak legma-

gasabb szintjén elhelyezkedő – a közjó megvalósítása céljából létesített intézmény. 

Az emberi személy szolgálatában áll, létének értelme a közjó biztosítása. Az ehhez 

szükséges hatalom és a parancs tényen, az autoritás és a jog pedig a természetjogon 

(igazságosságon) alapul.9  

A közjó (bonum commune) eszméjének alapja az a gondolat, mely szerint az 

emberek társulása és együttműködése szükségszerűen létrehozza a javak egy sajátos 

csoportját.10 A közjó egyrészt azokat a feltételeket foglalja magában, amelyek el-

fogadásával lehetségessé válik az egyénnek a másokkal történő együttműködése. 

Ilyenek például a belső béke, a rend vagy a külső támadások elleni védelem. A közjó 

emellett értékeket is jelent, amelyek a közösségi együttélés során alakultak ki, ezek 

szabályozzák az emberi kapcsolatokat a közösségen belül. Ezen értékek meghatá-

rozzák a kívánatos rend legfőbb jellemzőit, körvonalazva azt, gyakran azt fejezik ki, 

hogy mi az, ami a közösség számára nem kívánatos. Ezen értékek csupán megkö-

zelíthetőek, ám teljesen sohasem elérhetőek, az együttműködés során kialakult 

eszmények síkján is megfogalmazhatóak. Ezen eszmények tartalma koronként 

változik, azonban léteznek korokat átívelő elemeik, ilyen például az államhatalom 

jogszerűsége, ugyanis mindenki számára az a közös jó, ha a közösségben a jog 

uralkodik, és a hatalom gyakorlói sem sértik meg a jog parancsait. A közjó harmadik 

ismérveként említhetőek azon szellemi, erkölcsi és anyagi javak, amelyek a közös-

ségi együttműködés során jöttek létre, és amelyek így egyben oszthatatlanok is. 

                                                           
8 PAKSY Máté: Keresztény politikai gondolkodás a XIX–XX. században. Hit, értelem, közjó. 

A keresztény politikai bölcselet főbb jellemzői, in: Államelmélet I. (szerk.: Takács Péter), 

Szent István Társulat, Budapest, 2008, 99–100. 
9 PAKSY: i. m.100–101.  
10 Ez döntő mértékben befolyásolja a közöttük kialakult kapcsolatok rendszerét. A létrejött 

javak parancsoló módon befolyásolják a közösségi élet legalapvetőbb kérdéseit. A javak 

körébe azok tartoznak, amelyek az egyének számára indokolttá teszik a másokkal való 

tartós együttműködést. Az emberek elsősorban a saját céljaikat követve belátják, hogy 

azokat csupán másokkal társulva és együttműködve érhetik el. Az együttműködés érde-

kében azonban el kell fogadniuk a működéshez szükséges feltételeket. 
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Addig részei a közjónak, amíg mindenki számára elérhetőek, nem az állam teremti 

meg azokat, de a közjó érdekében a fenntartásuk és a hozzáférhetőségük állami 

feladat.11A közjó és az egyéni jó egymáshoz való viszonyában a „régi” gondolko-

dók12 szerint a közjó elválaszthatatlan az egyén szempontjaitól, mivel a közjó az 

egyéni jó elérésének elengedhetetlen feltétele. E nézetüket a „modern” gondolko-

dók13 is osztották. Abban eltért a véleményük, hogy a közjó előmozdítása miként 

válhat erkölcsi kötelességgé. A közjó összességében egyrészt a társadalmi béke 

adott körülmények közötti fennállását, másrészt a jogszerű és igazságos rend adott 

körülmények közötti körvonalait, harmadrészt pedig a közjavak adott körülmények 

közötti fenntartásának leghelyesebb módját jelentik. Az államhatalom nem birto-

kosa a közjónak, hanem az őre, feladata a lehetőségeihez képest előmozdítani a 

közjó minél magasabb szintű elérését. Az államhatalomnak azonban másoknál több 

lehetősége van előmozdítani a közjót.14   

Jellinek szerint az állam jogi fogalma az állam egy letelepedett nép eredeti 

uralkodóhatalommal fölruházott területe.15 Jogfelfogása alapján az állami beren-

dezkedés jogrenddé válása két pszichológiai tényező hatására vezethető vissza, 

melyek közül a konzervatív tényező a tényleges gyakorlat normatívvá alakítása, a 

progresszív tényező a pozitív jog fölött álló jog elfogadása. E két mozzanat a jog-

fejlődés folyamán szükségszerűen összekapcsolódik, az emberek tudatában az állam 

a tényleges hatalom mellett a jogszerű és ésszerű hatalom formájában is megjelenik. 

Az állami rend azonos a jogrenddel, ami az állami struktúra intézményeihez kap-

csolódó közjogi jelleget igazolja. Az állam „önkötelezésének” tétele szerint a jog-

rend azonban az állammal szemben is érvényes, így az az államot is kötelezi. Az 

államnak a szerveihez intézett, a jogtételek alkalmazását előíró parancsa egy köte-

lesség teljesítésének folyománya, az állam a jogalkotás aktusával az alattvalóival 

szemben a jog alkalmazására és érvényesítésére kötelezi magát. Az állam három 

alkotó eleme közül az államnépnek mint az államhoz tartozó emberek összességének 

kettős funkciója van, egyrészt az államhatalom alanya, másrészt az állami tevé-

kenység tárgya. Előbbi funkcióból adódóan jogalanyok, akiket alanyi közjogok, 

ezen belül alapjogok illetnek meg, amelyeket az államnak el kell ismernie. Az alanyi 

közjogok közvetlenül a személyiségen alapulnak. Az ezekből származó igények a 

jogrend által az egyén számára elismert képességekből és lehetőségekből fakadnak. 

Minden közjogi igény az egyénnek az államhoz fűződő, a jogrend által meghatá-

rozott státusából16 fakad.17  

                                                           
11 TAKÁCS Péter: A közjó. Hit, értelem, közjó. A keresztény politikai bölcselet főbb jellem-

zői, in: Államelmélet I. (szerk.: Takács Péter), Szent István Társulat, Budapest, 2008, 

104–106.  
12 Például Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás. 
13 Például John Locke, Jeremy Bentham, Jean Jacques Rousseau. 
14 TAKÁCS: i. m. 106–109. 
15 Georg JELLINEK: Általános államtan (ford.: Szilágyi Péter), Hungarian translation, Bu-

dapest, 1994, 14–15. 
16 A személyiség különböző státusához kapcsolódóan a közjogi igényeket Jellinek három 

nagy kategóriára osztotta, a negatív, a pozitív és az aktív státusra. Ezen felül nevesíti az 
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3. Az állam mint jogrend 
 

A jogi államfogalmat elméleti szinten Hans Kelsen dolgozta ki a XX. század első 

felében. Az államról és a jogról alkotott elméletében a jog „lépcsőze-

tes”felépítésének elmélete, s ezen belül különösen az alapnorma tana, az állam és jog 

azonosságának tétele, a nemzetközi jog és a nemzeti jogrendszer egységéről vallott 

elmélete, valamint az ún. jogszuverenitás tana emelendő ki, amelyek alapjául az 

újkantiánius módszertan szolgált.  

Kelsen szerint a közjog elmélete az államot mint kollektív egységet a jog előtt 

létezőnek tételezi fel, mely úgy tölti be történelmi hivatását, hogy a saját jogát mint 

objektív jogrendet megteremti, majd saját magát is aláveti ennek, s ezáltal jogosítja, 

illetőleg kötelezi magát. Emiatt az állam egy jogon túli lény, egy hatalmas társa-

dalmi szervezet, a jognak előfeltétele és egyúttal annak alávetett is. Az állam és a jog 

különbözőek, utóbbi igazolja az előbbit, így lesz egy puszta erőszakot hordozó 

szervből jogállam. Az állam lényege úgy fogható fel, ha azt mint társadalmi kép-

ződményt az emberi magatartások bizonyos rendjeként fogjuk fel. E rend társadalmi 

kényszerrend, amelynek azonosnak kell lennie a jogrenddel, ugyanis mindkettőt 

ugyanazon kényszeraktusok jellemzik. A jogrend akkor nevezhető államnak, ha a 

központosítás bizonyos fokát már elérte, s ameddig nincs felette magasabb, addig az 

állam a szuverén jogrend, amelyet semmi más nem korlátoz territoriálisan és mate-

riálisan, csak saját maga, s ha az állam jogi rendje fölé a nemzetközi jogrend 

emelkedik, a szuverenitása csorbul, egy magasabb, a nemzetközi jogrend által válik 

határolttá. Mihelyt az állam jogrendjében kialakulnak a jogi normák alkotására és 

végrehajtására, a kényszeraktusok foganatosítására működő szervek, ezek centrali-

zációként kiválnak a tömegből. A munkamegosztással működő államszerv állami 

hivatallal megbízott lesz, jogilag minősítést nyer. E fejlődés az államkincstár ki-

alakulásához kapcsolódik. A jog kényszerrendjében az államot mint rendet, s e rend 

megszemélyesítőjeként azt mint személyt azonosítjuk. Az államhatalom az állami 

rend normáit tartalmazó képzetekből árad, s külsőleg is érzékelhető intézményekben 

testesül meg, de ezek csak annyiban válnak azzá, amennyiben ezeket az emberek a 

rend védelme érdekében a hitük szerint ennek kezelik. E felismeréssel feloldódik a 

jog és az állam kettőssége.18 

 

4. Az állam mint politikai intézmények rendszere  
 

Az állam egyik sajátos változata a mérsékelt állam. Ez képezi a legtöbb modern 

állam közjogi intézményének alapját. Az állam részben politikai intézménynek 

rendszerének is tekinthető, mert egyes intézményei a politikai közösség reprezen-

tálásaként is megmutatkoznak. Politikai intézményei nyilvános jellegűek és 

                                                                                                                                                    
egyén passzív státusát, amely nem az alanyi közjogokhoz tartozik, hanem azt fejezi ki, hogy 

az egyén az államnak alávetett és az állammal szemben kötelezett. 
17 JELLINEK: i. m.17–20. 
18 KELSEN, Hans: Tiszta jogtan, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001, 65–70. 
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autoritatívak,19 mely nyilvános jelleg abban áll, hogy nem kapcsolódnak közvetlenül 

a közösség egyetlen tagjához sem, a tevékenységeik mindenkire egyformán vonat-

koznak, az autoritatív jellegük pedig abban áll, hogy elkerülhetetlenül behatolnak az 

egyéni autonómia szférájába. 

A politikai intézmények már nem egyszerűen csak gyakorlati indokokat szol-

gáltatnak az emberek saját gyakorlati indokaira, hanem bizonyos indokokat meg-

fosztanak az érvényességüktől (például megtiltanak dolgokat), bizonyos dolgokat 

pedig érvényessé tesznek (például előírnak bizonyos dolgokat), így a politikai in-

tézmények autoritatívak. Ezen intézmények egyrészt úgy gyakorolnak hatást az 

emberek cselekedeteire, hogy ésszerű gyakorlati indokokkal állnak elő, másrészt 

pedig kényszert helyeznek kilátásba.20 

Az állam és a szabadság egymáshoz való viszonyát vizsgálva megállapítható, 

hogy egyrészt az állam korlátokat teremt – melyek szükségessége igazolást igényel 

–, másrészt olyan eszközrendszert teremt, amellyel elősegíti a szabadságot. Utóbbi 

vonatkozásában tehet azért, hogy egyesek ne legyenek mások kényszerének alá-

vetve, elősegítheti az önmeghatározáshoz szükséges képességek kifejlődését, va-

lamint elősegítheti, hogy legyenek választható életformák. A szabadság által kor-

látozott állam modellje az állami működést a szükséges mértékre korlátozza. Az 

állam ekkor is felállít korlátokat, de csak olyan mértékig, amely elengedhetetlenül 

szükséges ahhoz, hogy a kívánt szabadság biztosítva legyen. A szabadságot 

konstituáló állam egyáltalán nem korlátozza a szabadságot, mert a korlátok az em-

berek által felállított szabadságból származnak, mivel a törvények az emberek 

közreműködésével keletkeznek, éppen ez a szabadság kifejeződése. A mérsékelt 

állam eszméjeként a liberalizmus és a konzervativizmus az előbbi modellt alkal-

mazza, melyek közül az első az individuális szabadságra gondol, ami mindenkit 

egyformán megillet, a második a társadalmon belül a különjogot, a privilégiumot 

hirdeti. Emellett mérsékelt állam csak ott létezik, ahol biztosított a politikai sza-

badság. A szabadságot konstituáló modell a republikanizmus eszméjének sajátja. Az 

állam szükséges lehet a szabadság biztosításához, bizonyos formája a szabadság egy 

bizonyos dimenzióját nyitja meg. Az állam szempontjából a szabadság hiánya iga-

zolási problémákat vethet fel, mert ha nincs biztosítva az emberek törekvéseihez a 

nyitott tér, azaz a szabadság – különösen a politikai szabadság –, akkor ők nem 

fognak engedelmeskedni az államnak.21 

 

                                                           
19 Autoritás arra vonatkozó jogot jelent, hogy valaki bizonyos típusú indokokat szolgáltasson 

mások cselekedeteinek meghatározásához. Az autoritáshoz kapcsolódó művek többek 

között RAZ, Joseph: Authority and Justification, in: Philosophy & Puplic Affairs 14 

(1985), Authority. Law and Moralit, in: uő: Enthicsinthe Public Domain, Clarendon Press, 

Oxford, 1994.  
20 BÓDIG Mátyás: Szabadság – hatalom – törvény, in: Államelmélet. A mérsékelt állam 

eszméje és elemei II. Alapelvek és alapintézmények (szerk.: Bódig Mátyás–Győrfi Tamás), 

Prudentia Iuris, Miskolc, 2002, 10–11.  
21 BÓDIG: i. m. 23–25.  
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5. Az autoritás, annak igazolása és a kényszerítő hatalommal összevetése 
 

Az autoritás arra vonatkozó jog, hogy valaki bizonyos típusú indokokat (gyakorlati 

indokokat) szolgáltasson mások cselekedeteinek meghatározására, az autoritással 

rendelkező személy vagy szervezet alatt állók pedig kötelesek az utasításokat be-

tartani. A politikai filozófia szerint ez az engedelmességi kötelezettség. Az autoritás 

és a kényszerítő hatalom között nincs szükségszerű kapcsolat, mert valaki úgy is tud 

gyakorlati indokokat szolgáltatni másoknak, hogy nem rendelkezik kényszerítő 

erővel. Emellett az igazolt kényszerhatalom sem azonos az autoritással, mert az 

autoritással nem rendelkező is képes igazolt kényszert alkalmazni adott esetben 

(például karantént járvány esetén). Így nincs feltétlen összefüggés az autoritás és a 

kényszerhatalom között.  

A gyakorlati autoritás szolgáltatja az autoritatív indokok egyik fajtáját, a gya-

korlati indokokat. Ezek azok az indokok, amelyekre a cselekedeteink meghatározása 

során támaszkodunk, azokhoz igazolásként felhasználjuk. 22  Ezek lehetnek saját 

megfontolásúak, másoktól származóak, olyanok, amelyek mindenki számára hasz-

nálatosak (pl. értékek, szabályok), és olyanok, amelyek egy egyén cselekedeteit 

támasztják alá. Az elsődleges indokokra hivatkoznak a másodlagos indokok, az 

előbbit kisegítik a kiegészítő indokok, ezek mellett tartalomfüggetlen és preemptív 

indokokat különböztetünk meg. A gyakorlati indokok egyfelől lehetnek elsődleges, 

illetőleg másodlagos indokok, melyek kapcsolatára jellemző, hogy előbbiek az 

utóbbiakra vonatkoznak. Míg a másodlagos pozitív indokok arra irányulnak, hogy 

mit vegyünk figyelembe, a negatív indokok pedig kizárják bizonyos indokok fi-

gyelembevételét. A másodlagos indokoktól megkülönböztethetőek az ún. kiegészítő 

indokok, amelyek kisegítik az elsődleges indokokat. Ezek mellett tartalom-független 

és preemptív indokokat különböztetünk meg, az autoritásigény ilyen gyakorlati 

indokokat igényel, így az állam igénye az, hogy a jogszabályokat ilyen jellegűeknek 

fogadják el a szabályok alá vetettek.23  

Az állam autoritásigénye azonban nem magától értetődő, hanem igazolásra 

szoruló, amelyet a legitimáció folyamata során tesz meg az állam a polgárai felé. Az 

állam igazolása elméletének egyik típusa arra kérdez rá, hogy mikor igazolt az 

állam, ez a stratégia komparatív érveket sorol fel az állam létének vagy elfogadá-

sának igazolása érdekében, s az állam léte akkor igazolt, ha a releváns összevetésben 

összességében az állam léte jobb állapothoz vezet, mint egy másik intézmény vagy 

az államnélküliség vezetne. Egy másik elmélet arra kérdez rá, hogy mikor rendel-

kezik az állam valójában autoritással, és mikor terheli polgárait engedelmességi 

kötelezettség. Az ehhez tartozó stratégia azt vizsgálja, hogy az állam megfelel-e 

bizonyos nem maximalizáló morális elveknek. Az állam autoritásának igazolására 

                                                           
22A gyakorlati indokok megfogalmazása Joseph Raz nevéhez fűződik, ezzel kapcsolatos 

művei például: The Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford, 1986., Authority, Basil 

Blackwell, Oxford, 1990.    
23 GYŐRFI Tamás–HEGYI Szabolcs: Autoritás és legitimitás, in: Államelmélet. A mérsékelt 

állam eszméje és elemei II. Alapelvek és alapintézmények (szerk.: Bódig Mátyás–Győrfi 

Tamás), Prudentia Iuris, Miskolc, 2002, 41–45.  
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szolgáló lockeiánusok által kifejtett elmélet szerint el kell különíteni az állam és az 

állam autoritásigényének igazolási kérdéseit. Álláspontjuk szerint az állami beren-

dezkedés általános ésszerűsége önmagában nem lehet érvényes kötelezettség for-

rása. Ilyeneket csak olyan indokok keletkeztethetnek, amelyek speciális kapcsolatot 

létesítenek az állam és annak polgárai között. A kantiánusok szerint az állam iga-

zoltsága maga után vonja a kötelező érvényű utasítások kibocsátásának (az autoritás) 

jogát, így az állampolgárok engedelmességi kötelezettségét. Az állam politikai 

kötelezettsége és az autoritás kapcsolatában előbbi bizonyos esetekben elsőbbséget 

élvez. Egyrészt elképzelhető elvben olyan állam nélküli közösség, amely anélkül lát 

el politikai funkciót, hogy a közösségen belül lenne autoritással bíró személy vagy 

szervezet, másrészt a kötelezettségek jogosultjai nem az állam, hanem a többi ál-

lampolgár.24 

 

6. A modern állam  
 

A modern állam kialakulásával kapcsolatos nézetek közül az egyik a már korábban 

kialakult állami formáció történelmi folytatásaként határozza meg azt,25 míg egy 

másik álláspont szerint a közhatalom államnak nevezhető formája az újkori európai 

fejlődés eredménye. A modern állam a feudális abszolutizmus korszakának termé-

keként a kialakult gazdasági válságok kezelésének eszközeként jelent meg, mely 

válságkezelés leghatékonyabb módja a gazdasági tér kitágítása volt. Ez politikai 

eszközöket igényelt, létrejött a központi hatalom elengedhetetlen állami gépezete, 

amely a gazdasági fejlődés aktív tényezője volt. A válságok kezelése – részben a 

társadalom különböző rétegeinek jóváhagyásával, egyféle felhatalmazásként – 

mindenütt állami feladattá vált. Az állami eszközrendszer részeként megszületett 

bürokrácia kezdte meg a  gazdaság és a társadalom központi céloknak megfelelő 

tudatos igazgatását.26 A szabályozás elengedhetetlen feltétele a szabályalkotás, mely 

jogalkotói tevékenységgel a lokális jellegű szabályokat központi jogrendszer vál-

totta fel. 

Amíg a nyugati abszolutizmus az állam alá rendelte, addig a keleti „államosí-

totta” a társadalmat.  Az abszolút állam a közhatalom új formájaként tudott eleget 

tenni a gazdasági és társadalmi élet, végső soron pedig az állam polgárai által 

megfogalmazott elvárásoknak. A polgári társadalom kialakulásának folyománya-

ként létrejövő polgári államban a társadalom alapja a magántulajdon, mely már – az 

újkor előtti államokétól eltérően – mentes a politikai előfeltételektől. A polgári állam 

feladata a magántulajdonon alapuló gazdálkodás politikai kereteinek és jogi feltét-

eleinek biztosítása lett. A közhatalom gyakorlása önálló tevékenységgé vált, a tár-

sadalmi élet magánjellegű és politikai szférái ugyanakkor közvetítőmechanizmu-

                                                           
24 GYŐRFI–HEGYI: i. m. 47, 49–51.  
25 Ezen állásponton volt például Georg Jellinek is. 
26 A központi igazgatás egyik előfeltétele volt a korábbi partikuláris állami funkciók köz-

pontosítása, ehhez épült ki a központi, hierarchikus állami apparátus. Nélkülözhetetlen 

eszközzé vált a területet megvédeni képes, hadviselésre szakosodott állandó hadsereg és a 

rendőrség is. 
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sokon keresztül össze is kapcsolódtak. A társadalom és az állam, a magánélet és a 

közélet, a polgár és az állampolgár elválása a jog területén a köz és a magánjog 

elválását jelentette.27 

 

7. A joguralom jellemzői 
 

A joguralom tágabb értelemben a jog uralmát, a politika és a jogelmélet terén pedig 

azt jelenti, hogy a kormányzat álljon a jog uralma alatt, vesse alá magát a jognak. A 

joguralom alapeszméjéből származtatható elvekhez tartoznak például, hogy a jog-

szabályoknak a jövőre kell irányulniuk, egyértelműnek és kihirdetetteknek kell 

lenniük, a jogszabályoknak viszonylag állandónak kell lenniük, azokat az erre vo-

natkozó rendelkezéseknek megfelelően kell megalkotni, vagy például az is, hogy a 

bírák függetlenségét biztosítani kell, illetőleg a bíróságoknak könnyen hozzáférhe-

tőknek kell lenniük.28 A joguralom – mint politikai berendezkedés – sajátja, hogy 

senki nem gyakorolhat nyilvános autoritást jogi felhatalmazás nélkül, ezen 

autoritatív felhatalmazásnak egyben törvényi korlátai vannak. Ennek megléte ha-

tározza meg, hogy védett-e az alávetett az autoritással felhatalmazott személyek 

önkényes beavatkozásaitól, így a joguralom az önkénnyel szembeni biztosíték. A 

joguralom keretein belül is elképzelhető azonban, hogy a törvények a közjó helyett 

valamely politikai csoport érdekét szolgálják, ezzel feltétlen uralmat biztosítva a 

számukra. Ezért a joguralomban olyan politikai eszményre van szükség, amely 

kizárja a fenti lehetőséget, ezt egy speciális intézményes szerkezet, az alkotmány 

biztosíthatja. A törvények az általános jellegükkel biztosítják, hogy ne egyes sze-

mélyek uralma valósuljon meg, az általánosság abban nyilvánul meg, hogy min-

denkit egyformán, így a jogalkotót is kötik a megalkotott törvények. A joguralom 

politikai eszménye az igazságosság, amely e tekintetben az azonos mércével történő 

mérést jelenti. Egy joguralmat választó politikai közösségnek olyan morális köte-

lékeket kell tudnia megteremtenie a tagjai között, amelyben morális egyenlőség 

van.29 

A joguralom eredeti koncepciója Arisztotelész nevéhez köthető, mely szerint a 

törvények uralkodnak az emberek uralmával szemben, és ez egyben az igazságosság 

elveit rögzíti egy politikai közösség számára. E megközelítés nem engedi, hogy 

közvetlenül az emberek irracionális vágyai vezessék az államot, a joguralom az 

általános és nyilvános szabályok uralma. A joguralomnak a jogokra épülő felfogása 

a törvények helyett a jogosultságokat állítja a középpontba. Ez úgy valósítja meg az 

egyenlőség politikai eszményét, hogy az autoritást gyakorolókat rászorítja mindenki 

jogainak a tiszteletben tartására. Míg az eredeti koncepció szerint a jogosultságokat 

                                                           
27 TAKÁCS Péter: A modern állam elméletének történeti alapvonalai, in: Államelmélet I. 

(szerk.: Takács Péter), Szent István Társulat, Budapest, 2008, 110–117.  
28 RAZ, Joseph: A joguralom értéke, in: Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of law és a 

Rechtsstaat irodalmának köréből (szerk.: Takács Péter), Budapest, 1995, 117, 119–122. 
29 BÓDIG Mátyás: Szuverenitás és joguralom, in: Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és 

elemei II. Alapelvek és alapintézmények (szerk.: Bódig Mátyás–Győrfi Tamás), Prudentia 

Iuris, Miskolc, 2002, 111–112. 
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a törvények teremtik, utóbbi felfogás szerint a törvények csak védelem alá helyezik a 

tőlük függetlenül is értelmezhető jogosultságokat.  

A joguralom jogokra épülő felfogása Dworkin szerint: „azt feltételezi, hogy az 

állampolgároknak egymással szemben jogaik és kötelezettségeik, az állammal mint 

egésszel szemben pedig politikai jogaik vannak…”30 

 

8. A jogalkotó hatalom 
 

Ahhoz, hogy a jogalkotó hatalmat a legmagasabb rendűnek mondhassuk, két fő 

kritériumnak kell teljesülnie. Egyrészt e hatalomnak az emberek egy meghatározott 

körében rendszerint, másrészt más hatalmakénál eredményesebben kell tudnia ér-

vényre juttatnia a maga parancsait. Egy szabály jogi mivoltának igazolásához 

elégséges annak a hatalom általi rendszerinti érvényesíthetősége, ám amennyiben 

erre a szabály alkotója nem képes, akkor azok a szabályok sem tekinthetőek ezáltal 

jogszabályoknak, amelyek követését esetleg ki tudja kényszeríteni. Emellett a másik 

elengedhetetlen feltétel, hogy azokat más hatalmakénál eredményesebben meg tudja 

valósítani, ehhez viszont a hatalmi hierarchiában a legmagasabb helyen kell állnia. 

Elképzelhető, hogy más hatalmak kivételesen, eseti jelleggel eredményesebben 

tudják érvényesíteni a követelményeiket, ám ez nem képes elvitatni a legmagasabb 

hatalmat a rendszerint eredményesebben érvényesíteni tudó és így a legmagasabb 

hatalomtól.31   

A jogalkotó hatalom állandósága a jog egy állandó jellegű hatalom szabályainak 

állandó jellegű követését tételezi fel, így ez nem kötődhet egyetlen személy esetle-

ges létezéséhez, az állandóság nem alapulhat múlékony hatalmi viszonyokon. A 

hatalmi viszonyok viszonylagos változatlanságát a jogalkotói hatalom intézmé-

nyessé szilárdulása teremti meg. A jogalkotó hatalom meghatározott viszonyt jelent 

egy szabályalkotó és a szabály címzettjei közt, mely előbbinek a rendszerinti és 

állandó jellegű követelmény-érvényesítését gyakran az uralom fogalmával illetik. A 

jogalkotói hatalom megléte független a szabályok érvényesítésének módjaitól, nem 

kötött ahhoz, hogy a jogalkotó azok követését kényszerrel éri-e el, vagy a szabály 

címzettje a szabályban megfogalmazott fenyegetettség vagy önkéntes belátás, er-

kölcsi helyeslés alapján követi. Bár ez utóbbi a szabályok érvényre jutásának kétség 

kívül a leghatékonyabb eszköze, azonban ez nem lehet elengedhetetlen feltétele a 

szabályok követésének, ugyanis a hatalom ekkor csupán abban az esetben tudná 

érvényesíteni az akaratát, amennyiben az alattvalók azt erkölcsileg helyeslik, így az 

alávetettek is a jogalkotó hatalom részeseivé válnának.32  

A hatalom által a jogszabályok betartásával létrehozott jogszabályai legitimek, 

azok megsértésével hozottak, mint például nem az arra felhatalmazott által hozottak 
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illegitimek – s ekkor ez egyben az egész jogrendszer is az –, illetőleg a jogalkotás 

szabályainak megsértése az így létrehozott szabály illegitimitását eredményezi.33  

 

9. A parancsoló és az ígérő jog 
 

A jogszabályok parancsot vagy ígéretet tartalmaznak. A parancs egy olyan, másik 

személy magatartását megfogalmazó akaratnyilvánítás, amely nem veszi figyelembe 

a címzett véleményét, nem kéri ki annak hozzájárulását a felé megfogalmazott 

magatartással kapcsolatban (a parancs megkérdőjelezhetetlen, bírálata tilos). A 

parancshoz nem tartozik hozzá az a feltétel, hogy a címzett előzőleg ismerje és/vagy 

elismerje azt. Austin a parancsot a kéréstől azzal határolja el, hogy a parancs hordoz 

magában szankciót, a kérés nem. Így nem a kinyilvánítás módja az elhatárolási pont, 

hanem a parancsoló szándéka és hatalma, miszerint a parancs nem teljesítése esetén 

szankciót alkalmaz, és attól sem válik kéréssé, ha annak kiadója valójában nem 

akarja vagy képes a szankciót alkalmazni. Az ígéretet – mint jogszabályok másik 

körét – a jogalkotó hatalom a saját magatartására vonatkozóan állítja fel (például, 

hogy a jogszabályokat az előírt módon kell megalkotni), ezek a maximák (feltevé-

sek). A jogalkotó az ígéret megalkotásával kötve van annak címzettjével szemben, 

mely jogszabályi típussal egyben erkölcsi tételek is szükségszerűen bekerülnek a 

jogba.34 

Az állami berendezkedés uralmi viszonyt keletkezet az állam és annak aláve-

tettjei között. Utóbbiak engedelmessége lehet kivételes, rendszerinti és feltétlen, 

utolsó két esetben beszélhetünk az uralom fennállásáról. Az állam uralmát a társa-

dalomban fellelhető más uralmi viszonyoktól az különbözteti meg, hogy a többi-

ekhez viszonyítva a leghatalmasabb, így a többi nem állami hatalom is az állam alá 

van rendelve. Az alattvalók legalább rendszerinti engedelmessége egyben hosszabb 

időt is feltételez, ezért az állam az egymás után élő nemzedékek egységévé lesz. Az 

állam fogalmának elengedhetetlen kelléke, hogy az állam mint jogalkotó hatalom az 

életviszonyok tág körére bocsát ki szabályokat.35 

A társadalmak fejlődésével az állami beavatkozás terjedése karöltve jár, ugyanis 

az emberek minél fokozottabb beavatkozása a környezetükbe gazdasági fejlődéssel 

az állam fokozottabb szabályozó tevékenységét igényli. Emellett a laissez-faire 

korszaka az állami beavatkozás számosabb és lényegesebb mértékét mutatja, mint 

egy látszólag szabályozottabb kor, amely azt megelőzte. Másik fontos megállapítás, 

hogy az állami kényszer elviselése egyre önkéntesebb, az állami beavatkozás egyre 

terjedelmesebb, egyre felölelőbb, azonban az alattvalók egyre spontánabb módon 

rendelik alá magukat a kényszernek, ugyanis kiterjedtebb kényszer, így sokkal 

elviselhetőbb, enyhébb lesz. Az alattvalók egyre nagyobb fokban részt vesznek 
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annak meghatározásában is, hogy mire kényszeríttessenek, amelyet a modern állam 

alattvalói szükséges jóként elfogadva készségesen és önkéntesen követnek.36  

Az ígérő jog keretében az állam azt fogalmazza meg, hogy megtesz bizonyos 

beavatkozásokat – magára ezzel kötelezettségeket vállalva – a közjó érdekében, ezt 

garanciát jelentő kontrollrendszer működtetése mellett teszi. Bár a beavatkozás 

mértékét tekintve a jogállam beavatkozóbb, mint az abszolút állam, azonban a jog-

uralom keretei között tett beavatkozás jellege, a nyilvánossága és a kontrollja biz-

tosítja a jogállami kereteket. Így a jogállam nem rendőrállam, mert nem a beavat-

kozás mértéke, hanem annak módja adja meg azt, hogy egy társadalmi berendez-

kedés diktatórikus vagy demokratikus.  

 

10. A jogállamiság és jogelméleti követelményei 
 

Az állam feladata kettős, egyrészt fenn kell tartania a jogrendet – amely önmagában 

is elengedhetetlen, emellett a fejlődés elengedhetetlen feltétele –, másrészt ameny-

nyiben az egyén vagy a társadalom kisebb csoportja erre nem képes, elő kell moz-

dítania az ésszerű emberi célokat. A jogállam mint államforma nem tesz szükségessé 

egy meghatározott kormányzati formát. A jogállamon belül az államhatalom sajátos 

jogaiként sorolható fel, hogy igényt tarthat a társadalom tagjainak alkotmányszerű 

engedelmességére, jogában áll minden olyan intézkedést megtenni, amely az állam 

céljának eléréséhez szükséges, dönthet az állami segítség megadásának indokolt-

ságáról, emellett az államfő igényt tarthat az állam vagyonából megfelelő jövede-

lemre. Az állam által irányítottak jogaiként említhető a törvény előtti egyenlőség, a 

nem tiltott életcélokra törekvés és ehhez állami segítség kérése, egyenlő részvételi 

lehetőség a közügyekben, a személyes szabadság, a gondolat közlésének szabad-

sága, a szabad vallásgyakorlat, a helyváltoztatás joga és az önkéntes egyesülésre 

jogosultság.37 

Egy mai modern állam a jogállamiság jogelméleti követelményeinek teljesíté-

sével tud megfelelni a jogrendszer sajátos elvárásainak. E követelmények lehetnek 

formálisak és materiálisak, előbbi az állami cselekvések joghoz kötöttségének kö-

vetelményét és a jogbiztonság elvét, utóbbi pedig a jogalkotásra és a jogalkalma-

zásra vonatkozó elveket fogja össze, s e két követelmény egyebekben egymást 

feltételezi. A formális jogállamiság eszméjében a formális pozitivista jogállamiság 

álláspontja a törvény, a közigazgatás és az egyén közötti viszony olyan rendjét 

jelenti, amelyben a közigazgatás sem a törvény ellenében, sem megfelelő törvényes 

alap nélkül nem avatkozhat be az egyéni magánszférába. A jog az, amit a jogalkotó 

jogként nyilvánít ki, azonban érvénytelen minden olyan állami cselekvés, eljárás, 

amelynek nincs normatív alapja. Ezáltal a modern közigazgatás eljogiasodott, ki-

alakult a közjogon belül a közigazgatási jog külön jogága. A közigazgatás a jog alá 

vetett igazgatási tevékenységével csökken a hatósági önkény lehetősége. A jogbiz-
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tonság objektíve megalapozható, a polgári társadalom kezdetétől a jog arra szolgál, 

hogy garanciákat nyújtson a piaci szereplők egymással szembeni kötelezettségeinek 

teljesítésénél, a közigazgatásban pedig arra, hogy az eljárásokat a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervek folytassák le döntéseiket a tárgyi jog alkalma-

zásával, s e döntésekkel szemben biztosított a jogorvoslat rendszere is. A fennálló 

jogviszonyokat nem lehet jogon túli eszközökkel megoldani, mert ekkor jogbi-

zonytalanság keletkezik, és a jogállam megszűnik.38 

 

11. A rendőrállam és a szociális-jóléti állam beavatkozásának jellege  
 

A jogállamiság elve biztosítja a jog primátusát, uralmát az állam felett és az állam-

nak az alkotmányhoz való kötöttségét. A jogállamban a jog ad mértéket és formát az 

államhatalom gyakorlásának, ezért nem lehet az államérdeknek a jogon túli, önké-

nyes értelmezése és érvényesítése. A közhatalmat gyakorló állami szervek az Al-

kotmányban és a törvényekben pontosan meghatározott, korlátozott kompetenciával 

rendelkeznek. A jog elsőbbségét az állami szervekkel szembeni eljárásokban is – 

főként a független bírói – jogvédelmi eszközök biztosítják. A jogállamiság magában 

foglalja azokat a jogállami alapelveket is (például a hatalommegosztás elvét, emberi 

jogok védelmét), amelyek alapján egy állam jogállamnak minősíthető.39  

A rendőrállam rendészeti, igazgatási államot jelent, amely a német „Polizeistaat” 

kifejezésből ered. Az elsősorban rendészetet jelentő Polizei eredetileg a jó közösségi 

rend fogalmával volt azonos. Szikinger István a rendőrállamot önmagában nem egy 

elítélendő jelenségként értékeli, mert azt elsősorban a társadalom aktív, lehetőleg 

korlátok nélküli befolyásolására, alakítására irányuló törekvés jellemzi. Ebbe még 

belefér egy életminőséget javítani kívánó, a politikai elnyomást a törekvései kö-

zéppontjába állító rendszer is. Ennek elfogadhatósága kizárólag a hatalomgyakorlás 

alanyaitól függ. A Polizei eredetileg a jó közösségi rend fogalmával volt azonos, 

amely „…már a keletkezésének idején, a XV. században kizárta a megfoghatóan 

létező helyi társadalom – például a városi polgárság – elfogadott értékeitől idegen 

akarat érvényesítését, így a tartományi fejedelem katonai felségjogait.”40 A rendé-

szetet az 1794-es Allgemeines Landrecht a veszélyelhárítás területére korlátozta, 

majd azt később a közigazgatási bíráskodás az ítélkezésével kifejtett jogfejlesztő 

szerepével fokozatosan a jogállami elvárásokhoz igazított, ennek ellenére a jogállam 

a mai napig nem tudta annak intézményeit a keretei közé illeszteni. A jogállam a 

rendőrállam ellentéteként értelmezhető, és ezek egyben egymást kizáró fogalmak. A 

rendőrállam esetében a törvények nem a szükségszerű minimumban vagy nem elég 

pontosan szabályozzák az emberi jogok kereteit, továbbá nem tartalmaznak meg-
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felelő garanciákat a törvényesség betartására.41 A totalitarizmus ezen is túllépve 

olyan zsarnoki, önkényuralmi diktatórikus formát képvisel, amely alapjaiban rombol 

le minden politikai, jogi és erkölcsi hagyományt, hogy azok helyére új értékrend-

szert és politikai intézményeket léptetve szolgálja a diktatórikus hatalom gyakorló-

jának érdekeit. A totális terror eszközével elfogadhatatlan módon és mértékben 

avatkozik be az egyén autonómiájába, amellyel az emberi cselekvés hagyományos 

indítékaitól függetlenedve szükségszerűvé teszik a totalitarizmus törvényeinek 

betartását s így a rendszer által hirdetett igazságosság érvényesülését.42   

A klasszikus polgári jogok által az államhatalom korlátozva van az állampolgá-

rokkal szemben, az előbbi köteles tiszteletben tartani az egyén autonómiáját, ame-

lyeket jogi-intézményi biztosítékok garantálnak. Az ún. második generációs jogok 

megjelenésével az állami be nem avatkozás felfogása átértékelődött. A jogok két 

nagy csoportját képező testi és lelki egészséghez való jog, a szociális biztonsághoz 

való jog, de ezek mellett például az oktatáshoz való jog az állam beavatkozását 

igényli az egyén magánszférájába. Az állam kötelezettséget vállal a második gene-

rációs jogok biztosítására, azonban ezt azáltal képes megtenni, ha javakat von el az 

egyéntől, és azt a rászorultság mértékében újra elosztja. Ezen keresztül fennáll az 

egyén kötelezettsége is a közösséggel szemben, amely elsősorban a számára meg-

állapított közterhek befizetésének teljesítésében ölt testet. Ehhez szorosan kapcso-

lódik az a tény is, hogy az állami kötelezettség-vállalás teljesítésének sikeressége 

nagymértékben függ az annak alapját képező gazdasági teljesítményekből származó 

állami bevételektől, illetőleg a költségvetés állapotától is.43  

Az államnak a társadalmi élet gyakorlati követelményein túlmutató szociális 

funkciói az igazgatási joghoz kapcsolódnak. A régi típusú beavatkozó közigazgatás 

mellé kialakult a gondoskodó közigazgatás. A közigazgatás jogállamiságának pa-

rancsa a közigazgatási tevékenység számára olyan új jogi biztosítékokat követel, 

amelyek az egyenlőség tételéből, a személyiség szabad kibontakozásának garanci-

ájából és egyéb alapjogi tételekből táplálkozik. 

Az egyénnek az államhoz való viszonya ma a szabadság és a részesedés fogal-

maiban határozható meg. A határmegvonásokkal biztosított szabadsággal az állam 

korlátokat szab magának, és az adott társadalmi helyzetre bízza az egyén sorsát. A 
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részesedés viszont egy elosztó és megosztó államot tételez fel, amely a saját bizto-

sítékaival az egyén segítségére siet, így a jogállam és a szociális állam a szándékaik 

szerint teljesen különbözőek. Előbbinek célja a szabadság biztosítása, utóbbinak a 

gondoskodás, a célok eléréséhez különböző intézmények, fogalmak és a beavatko-

zási mértékek tartoznak. A jogállam és a szociális állam kiegészíti egymást, a vi-

szonyuk gyakran feszültségekkel teli. Ha a jogállamot védővárként kezeli a társa-

dalom, és visszaél az államnak e szerepével, akkor a szociális feladatok ellátása 

veszélybe kerül, amennyiben viszont a szociális államiság radikális formája erősö-

dik fel, akkor a jogállamiságot veszélyezteti. A feladat e két elvárással kapcsolatos 

állami működés egymáshoz képesti kiegyensúlyozása.44 

A rendőrállam és a szociális-jóléti állam is beavatkozik az egyén autonómiájába. 

Azonban amíg előbbi ezt az egyén számára károsan, a jogállami kereteken túlnyú-

lóan teszi meg – és emiatt szembe megy a jogállami alapelvekkel –, addig utóbbi az 

egyén jogainak biztosítása, az állam által az egyénnel szemben vállalt kötelezettség 

teljesítése érdekében teszi, amely emiatt a jogállamiságba nem ütköző, így elfo-

gadható beavatkozás.  

 

Összefoglalás 
 

Az embernek az általa is kialakított, majd folyamatosan tovább formált társadalmi 

keretek között szükséges és érdemes életét berendezni és leélni, melyben egyrészt 

közösségi lényként, másrészt individuumként is életteret kap. Az állam fennható-

sága alatti lét a főhatalom feladataiból eredően az egyénnek védelmet, biztonságot, 

segítséget ad a közösségen belüli, illetőleg a kívülről érkező veszélyekkel szemben, 

amit az ember önmaga vagy a mások általi nem intézményesített támogatás nem, 

avagy csekély mértékben tudna számára biztosítani. A beavatkozó jogállamban a 

joguralom keretei között működik a parancsoló jog alkotása és alkalmazása, az ígérő 

jog nyújt garanciát, nyilvánosság és kontroll keretében a beavatkozás jogállami 

keretek közötti gyakorlására.  
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