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ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 

ALKOTMÁNYJOGBÓL 

2023 tavasz 

 
1. Az alkotmány fogalma. Az alkotmányozás és az alkotmány funkciói 

 

2. - 

 

3. Az alkotmányosság 

 

4. Az alkotmányértelmezés 

 

5. A magyar alkotmányfejlődés 

 

6. A magyar Alaptörvény alapelvei 

 

7. A jogállam 

 

8. A hatalommegosztás 

 

9. A szuverenitás 

 

10. A hatalomgyakorlás 

 

11. A jogforrás fogalma, érvényessége és hatályossága 

 

12. Magyarország jogforrási rendszere és a jogalkotás rendje 

 

13. Az országos népszavazás szabályai Magyarországon 

 

14. A politikai pártok alkotmánytani fogalma, valamint alkotmányjogi helyzetük és 

működésük főbb szabályai Magyarországon 

 

15. - 
 

16. A választás, a választójog és a választási rendszer 

 

17. A magyar választási rendszer jellemzői. A választás anyagi és eljárási alapelvei 

 

18. A választási kampány, a szavazás, a szavazatszámlálás és a jogorvoslatok. A választási 

szervek. 

 

19. Az országgyűlési képviselők jelölésének szabályai 

 

20. A helyi választási rendszer 

 

21. Az államszervezet fogalma, kialakításának elvei és Magyarország államszervezetének főbb 

jellemzői 

 

22. - 
 

23. A kormányzás meghatározása 
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24. A parlament 

 

25. Az Országgyűlés jellege, feladat- és hatásköre 

 

26. Az Országgyűlés megbízatása és megalakulása, szervezete és működése 

 

27. Az Országgyűlés által tárgyalt indítványok. A törvényhozási eljárás. 

 

28. Az országgyűlési képviselők 

 

29. A köztársasági elnök helye az államszervezetben, választása, felelőssége és felelősségre 

vonásának szabályai 

 

30. A köztársasági elnök feladat- és hatáskörei 

 

31. A kormányzati rendszerek jellemzői 

 

32. A magyar Kormány jellege, megbízatása és felelőssége 

 

33. Az alkotmánybíráskodás 

 

34. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollra és az alkotmányjogi 

panaszra vonatkozóan) 

 

35. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az előzetes normakontrollon és az alkotmányjogi 

panaszon kívül) 

 

36. Az Alkotmánybíróság szervezete és működése 

 

37. Az állami kiadások és bevételek (a költségvetés) alaptörvényi szabályozása. A nemzeti 

vagyon. 

 
38. A közteherviselés alapvető szabályai és a végrehajtó hatalomtól független intézmények 

(Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács, Magyar Nemzeti Bank) 

 

39. Az alapvető jogok biztosa 

 

40. A Magyar Honvédség és a rendőrség alkotmányjogi helyzete, főbb feladataik és funkcióik 

 

41. Az igazságszolgáltatás alapelvei és szervezeti felépítése Magyarországon 

 

42. A bíróságok igazgatása 

 

43. A bírák jogállása 

 

44. Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és szervezete Magyarországon 

 

45. Az ügyészség feladatai, az ügyészi tevékenység fő területei 

 

46. Az állampolgárság fogalma, a magyar állampolgársági jog alapelvei 
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47. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése. A magyar állampolgárság 

megszűnése 

 

48. Az alapvető jogok fogalma, kialakulása, fejlődése, csoportosítása és korlátozása 

 

49. Alapjogok rendszere a magyar Alaptörvényben 

 

50. Az emberi élethez és méltósághoz való jog 

 

51. Egyenlőség, diszkrimináció-tilalom 

 

52. Szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog 

 

53. Mozgásszabadság 

 

54. Az információs önrendelkezés és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

55. A véleménynyilvánítás szabadsága 

 

56. Az információszabadság 

 

57. A sajtószabadság 

 

58. A lelkiismeret- és vallásszabadság. Az egyházak jogi helyzete 

 

59. Egyesülési jog 

 

60. Gyülekezési jog 

 

61. A nemzetiségek jogai 

 

62. A gazdasági és pénzügyi rend alapjai az Alaptörvényben 

 

63. A tulajdonhoz való jog 

 

64. A foglalkozás szabadsága, a sztrájk és a koalíciós szabadság 

 

65. A szociális biztonsághoz való jog 

 

66. Az egészséghez és az egészséges környezethez való jog 

 

67. A kulturális jogok: az oktatáshoz való jog, valamint a tudomány és a művészet szabadsága 

 

68. Alapkötelezettségek az Alaptörvényben 

 

Pécs, 2022. november 

 

dr. Tilk Péter 

tanszékvezető egyetemi tanár 


