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1. Az állam alkotmányjogi fogalma. Szuverenitáselméletek és a hatalommegosztás elve 

2. Az államformák és az államfői hatalom 

3. A kormányforma fogalma és a kormányformák  

4. Az államszerkezet fogalma és fő típusai 

5. Az állampolgárság fogalma és a magyar állampolgársági jog fejlődése 

6. A magyar állampolgárság keletkezése, megszűnése, kettős és többes állampolgárság, 

hontalanság 

7. Az Országgyűlés alkotmányos funkciói, feladat- és hatáskörei  

8. Az Országgyűlés szervezete  

9. Az Országgyűlés működési rendje. A törvényhozási eljárás 

10. Az országgyűlési képviselők jogállása  

11. Az államfői funkció és az államfői hatáskörök a magyar alkotmányjogban.  

12. A köztársasági elnök megválasztása, megbízatásának megszűnése és felelőssége  

13. Az alkotmánybíráskodás modelljei  

14. Az Alkotmánybíróság szervezete és az alkotmánybírák jogállása 

15. Az Alkotmánybíróság hatáskörei. Az alkotmánybírósági működés formái és az egyes 

alkotmánybírósági eljárások  

16. A Kormány alkotmányos jogállása, feladat- és hatáskörei. A Kormány 

megalakulásának és megszűnésének esetei. A Kormány parlamenti felelőssége 

17. A miniszterelnök és a Kormány tagjainak jogállása 

18. A Kormány szervezeti-működési szabályai és a Kormány működését közvetlenül 

segítő szervek 

19. A központi közigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek 

20. Az igazságszolgáltató hatalmi ág helye az államszervezetben Az igazságszolgáltatás 

alapelvei.  

21. A bírói függetlenség elve és a  bírák jogállása (a bírói megbízatás keletkezése, 

megszűnése, előmenetel, bírósági vezetővé válás)  

22. A bíróságok hatáskörei és működése. A bíróságok szervezete és igazgatása  

23. Az ügyészség funkciói, feladatai és hatáskörei  

24. Az ügyészi szervezet és az ügyészek jogállása  

25. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság jogállása 

26. Az alapvető jogok biztosának eljárása 

27. Az Állami Számvevőszék. A Költségvetési Tanács és a Magyar Nemzeti Bank 

jogállása 

28. A Magyar Honvédség. A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok jogállása 

29. A különleges jogrend szabályai az Alaptörvényben 

30. A helyi önkormányzás fogalma és garanciái. Feladat- és hatásköreik 

31. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek megválasztásának szabályai 

Magyarországon  

32. A helyi önkormányzatok szervezeti rendje és főbb működési szabályai. A helyi 

önkormányzatok gazdálkodása 

33. A területi és helyi államigazgatás 

34. Közigazgatási reformok Magyarországon a rendszerváltás óta 

35. A magyar állami szervek részvétele az Európai unió döntéshozatali rendjében 

36. Az állam és az egyház 


