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Tananyag: Petrétei József – Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai.
Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014 (kapható a HÖTPlusznál, a 48-as téri épület
földszintjén)
1. Az alkotmány fogalma
2. Az alkotmányozás
3. Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei. Az alkotmány értelmezése
4. A jogállam fogalma, tartalma és típusai
5. A jogállam értéktartalmú alapelemei
6. Az Alaptörvény alapelvei
7. A hatalommegosztás értelmezése
8. Az állami szuverenitás
9. A szuverenitás a magyar szabályozás szerint
10. Az országos népszavazás alanya és tárgya és csoportosítása
11. A választás, a választójog
12. A mandátum jellege
13. Választási rendszerek (a hatályos szabályozás kivételével)
14. A választási eredmény megállapítása
15. A választási szervek és a választási kampány
16. Választás: jelölés, szavazás
17. A politikai pártok funkciói
18. A politikai pártok alkotmányjogi helyzete Magyarországon
19. A jogforrások érvényessége és hatályossága
20. Magyarország jogforrási rendszere
21. Az állampolgárság fogalma és a magyar állampolgársági jog alapelvei
22. A magyar állampolgárság létrejöttének és megszűnésének esetei
23. A kormányzás fogalma, tartalma és módja. A kormányzati rendszer
24. Az államszervezet fogalma és jellege, a magyar államszervezet
25. Az Országgyűlés jellege
26. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre
27. Az Országgyűlés megbízatása
28. Az Országgyűlés megalakulása
29. Az országgyűlési képviselők jogállása
30. Az Országgyűlés szervezete
31. Az Országgyűlés működése
32. A törvényjavaslat tárgyalása
33. A köztársasági elnök helye az államszervezetben
34. A köztársasági elnök megbízatása
35. A köztársasági elnök feladat- és hatásköre
36. A Kormány jellege
37. A Kormány megalakulása és megbízatásának megszűnése
38. A Kormányra vonatkozó felelősségi szabályok
39. A Kormány feladat és hatásköre

40. A Kormány működése
41. Az Alkotmánybíróság jellege
42. Az alkotmánybírák megbízatása
43. Az Alkotmánybíróság szervezete
44. Az Alkotmánybíróság eljárása
45. Az Alkotmánybíróság hatásköre az előzetes normakontrollra és az alkotmányjogi
panaszra vonatkozóan
46. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollon és az alkotmányjogi
panaszon kívül)
47. Az alapvető jogok biztosa helye az államszervezetben és jogállása
48. Az alapvető jogok biztosa eljárása
49. A közpénzek alaptörvényi szabályozása (jellemzők, kiadások és bevételek, nemzeti
vagyon, a közteherviselés alapvető szabályai)
50. A közpénzek alaptörvényi szabályozása – a végrehajtó hatalomtól független
intézmények
51. Az igazságszolgáltatás alapelvei
52. A bírósági szervezet és a bíróságok igazgatása
53. Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és szervezete
54. Az ügyészség feladatai
55. Az alapvető jogok fogalma, jellege, fogalmi összetevői, csoportosítása
56. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog, az egyenlőség joga és a diszkrimináció
tilalma. A szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog.
57. A magánszféra és a személyes adatok védelme. A gondolat-, a lelkiismereti és
vallásszabadság. Az állam általi védelemhez való jog.
58. Az egyesülési jog és a gyülekezési jog. A véleménynyilvánítás szabadsága. A
tudomány és a művészet szabadsága.
59. A munka és a foglalkozás szabad megválasztása. A tulajdonhoz való jog.
60. A gyermekek jogai. A szociális biztonság. A testi és lelki egészéghez, valamint az
egészséges környezethez való jog. A lakhatáshoz való jog.
61. A tisztességes eljárás és a petíciós jog. A büntetőeljárással kapcsolatos alapvető jogok
és a jogorvoslat joga.
62. A nemzetiségek jogai. Az alapvető kötelezettségek.
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