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Magyar alkotmányjog III. Alapvizsga tételsor 

A 

 

1. Az alkotmány fogalma, típusai, alkotmányozás folyamata, alkotmányosság, az 

alkotmányos demokrácia elve és intézményei 

2. Magyar alkotmányfejlődés a polgári kortól az Alaptörvényig és a magyar alkotmányjog-

tudomány fejlődése 

3. Az Alaptörvény születése, szerkezete, sajátosságai, az Alaptörvény állam- és 

társadalomképe, a preambulumok kérdése, a Nemzeti hitvallás és az Alaptörvény 

4. Jogállamiság 

5. Hatalommegosztás 

6. Köztársaság, demokrácia, republikánus értékek és az alkotmányos patriotizmus 

7. Alkotmányos identitás és a történeti alkotmány 

8. Az állam vallási és világnézeti semlegessége 

9. Szuverenitás és népszuverenitás 

10. A magyar politikai közösség fogalma. Nemzetiségek, határon túliak, külföldiek 

11. Az állampolgárság 

12. Az államterület és az államhatár 

13. A hatalomgyakorlás közvetlen módja 

14. Az országgyűlési képviselők választása. Az európai parlamenti választások. Pártok. 

15. Az önkormányzati választási rendszer 

16. Jogforrási hierarchia és a jogszabályok 

17. A Kúria által alkotott kötelező jogforrások, közjogi szervezetszabályozó eszközök és a 

belső jog további, sajátos forrásai 

18. A jogszabályok érvényessége, hatályossága, kihirdetés és közzététel 

19. A belső, uniós és nemzetközi jog kapcsolata 

20. Az állam neve és jelképei 

21. A gazdasági alkotmány 
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1. Az állam fogalma, államforma, kormányforma és államszerkezet 

2. Az Országgyűlés funkciói és feladatai 

3. Az Országgyűlés szervezete és működése 

4. Az országgyűlési képviselők jogállása, jogai és kötelességei, az országgyűlési 

képviselők mentelmi joga 

5. A köztársasági elnök jogállása és feladatai 

6. A köztársasági elnöki tisztség keletkezése és megszűnése, az államfői felelősség 

7. A Kormány feladatai és szerkezete, a központi államigazgatás szervezete, a központi 

államigazgatási szervek feladatai 

8. A Kormány működése és felelőssége 

9. A helyi önkormányzatok a hatalommegosztás rendszerében 

10. A helyi önkormányzatok szervezete 

11. Az alkotmánybíráskodás kialakulása és modelljei 

12. Az Alkotmánybíróság hatáskörei és funkciói 

13. Az Alkotmánybíróság szervezete és eljárása 

14. A rendes bíróságok szervezetrendszere, az igazságszolgáltatás alapelvei 

15. Az ügyészség szervezete és funkciói 

16. Az ombudsman-típusú jogvédelem 

17. A Magyar Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács 

18. A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

19. A különleges jogrend intézményei  
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1. Az alapvető jogok kialakulása, csoportosítása, fogalmi elhatárolások: alapvető jogok, 

alapjogok, egyéb alkotmányos jogok, államcélok 

2. A korlátozhatatlan jogok fogalma, a jogok korlátozásának tesztjei, a szubjektív jogvédelem 

fogalma, és az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége 

3. Nemzetközi egyezmények az emberi jogok védelmében (ENSZ, EU, ET) 

4. Az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog 

5. A vallásszabadság- és lelkiismereti szabadság 

6. A tulajdonhoz való jog 

7. A diszkrimináció tilalma 

8. Egyes eljárási jogok (a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog, a bírósághoz fordulás 

joga) ártatlanság vélelme, jogorvoslathoz, védőhöz való jog, fair trial) 

9. A politikai szabadságjogok: véleménynyilvánítás szabadsága 

10. Politikai szabadságjogok: a gyülekezési jog és az egyesülési jog 

11. A választójog és a közhivatal viseléséhez való jog 

12. A gazdasági, szociális és kulturális jogok 

13. Harmadik generációs jogok: az egészséges környezethez való jog, a vízhez való jog és az 

élelmiszerhez való jog 

14. Harmadik generációs jogok: az információs önrendelkezési jog és az információszabadság 

15. Harmadik generációs jogok: A nemzetiségi jogok 

16. A kötelességek rendszere, kötelességek az Alaptörvényben 

 


