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Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek ismerete minden tételhez szükséges. 
 
 

A. tételek 
 
 
A/1. Alkotmányfogalmak és az alkotmányosság alapelvei: népszuverenitás, 
hatalommegosztás, jogállam, demokrácia 
 
2/1993. AB határozat (népszuverenitás gyakorlása) 
 
A/2. Alkotmányozási eljárások: alkotmányos átalakulás (1989-1990), az Alaptörvény 
keletkezése (2010-2011) és módosításai 
 
A/3. Jogforrások: Alaptörvény, jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszközök, AB 
határozat, jogegységi határozat, érvényesség, hatályosság 
 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
 
A/4. Képviseleti demokrácia I: választási alapelvek, választójog az Alaptörvényben 
 
22/2005. AB határozat (választókerületek) 
1/2013. AB határozat (előzetes regisztráció) 
26/2014. AB határozat (fővárosi közgyűlés, egyenlő választójog sérelme) különvélemények 
is! 
3086/2016. AB határozat (levélben szavazás) különvélemények is! 
 
A/5. Képviseleti demokrácia II: választási rendszerek, az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament magyar tagjainak választási 
eljárási szabályai 
 
2013. XXXVI. törvény a választási eljárásról 
2011. CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 
2003. CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról 
3141/2014. AB határozat (győzteskompenzáció) különvélemények is! 
 
A/6. Közvetlen demokrácia: népszavazás, európai polgári kezdeményezés 
 
2/1993. AB határozat (népszuverenitás) 
52/1997. AB határozat (közvetlen hatalomgyakorlás) 
2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről 
 
 
 
 



A/7. Parlament I: az Országgyűlés szervezete, a képviselők jogállása, frakciók, 
bizottságok 
 
27/1998. AB határozat (szabad mandátum, frakciók) 
10/2013. AB határozat (frakcióalakítás) 
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 
10/2014. (II. 24.) OGY határozat egyes házszabályi rendelkezésekről 
 
A/8. Parlament II: az Országgyűlés hatáskörei, működése, parlamenti ellenőrzés, 
törvényhozási eljárás 
 
62/2003. AB határozat (államfő által visszaküldött törvény újratárgyalása) 
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 
10/2014. (II. 24.) OGY határozat egyes házszabályi rendelkezésekről 
 
A/9. Alkotmánybíráskodás I: az alkotmánybíráskodás modelljei, a magyar 
alkotmánybíráskodás kialakulása, az Alkotmánybíróság szervezete, az alkotmánybírák 
választása, jogállása 
 
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 
 
A/10. Alkotmánybíráskodás II: az Alkotmánybíróság Alaptörvényben és törvényben 
nevesített hatáskörei, az Alkotmánybíróság eljárása 
 
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 
 
A/11. Államfő: a köztársasági elnök funkciója, hatáskörei, a tisztség keletkezése és 
megszűnése, felelőssége 
 
47/2007. AB határozat (kitüntetés-adományozási jogkör) különvélemények is! 
2011. évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról 
 
A/12. Végrehajtó hatalom: a Kormány hatáskörei, összetétele, megbízatása, a 
miniszterelnök státusza, választása és a tisztség megszűnése 
 
122/2009. AB határozat (miniszterelnök jogállása) 
2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról 
 
A/13. Igazságszolgáltatás: a bíróságok függetlensége, a bírák jogállása, a bíróságok 
feladatai, szervezete és igazgatása 
 
33/2012. AB határozat (bírák nyugdíjazása) 
13/2013. ABH határozat (OBH, OBT) 
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
C-286/12, Bizottság kontra Magyarország (EUB) (adatvédelmi biztos) 
 
A/14. Ombudsman: az alapvető jogok biztosának hatáskörei és eljárása, a helyettesek 
jogállása 
 
2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 
 



A/15. Ügyészség: helye a hatalmi ágak rendszerében, funkciója, szervezete, a legfőbb 
ügyész és az ügyészek jogállása 
 
1/1994. AB határozat (ügyészi funkció) 
2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről 
2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak 
jogállásáról és az ügyészi életpályáról 
 
A/16. Közpénzügyek: a költségvetési és zárszámadási törvény, az államadósságra 
vonatkozó alkotmányos szabályok, Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék, 
Költségvetési Tanács 
 
2010. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 
 
A/17. Állampolgárság: státusjogok, a magyar állampolgárság keletkezése és 
megszűnése, eljárási szabályok 
 
1993. évi LV. törvény az állampolgárságról 
 
A/18. Emberi jogok általános kérdései: emberi jogok fogalma, alanyi és intézményi 
oldala, a korlátozás formai és tartalmi tesztjei, az emberi jogok védelme a nemzetközi 
jogban és az uniós jogban (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió) 
 
64/1991. AB határozat (abortusz I., alanyi és intézményvédelmi oldal) 
2/1990. AB határozat (Sólyom László különvéleménye, a szükségesség–arányosság teszt) 
30/1992. AB határozat (alapjogok korlátozása általában; a nyilvánvaló és közvetlen veszély 
tesztje) 
Emberi Jogok Európai Egyezménye 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
 
A/19. Emberi méltósághoz való jog: kettős funkció, általános személyiségi jog, kínzás, 
embertelen, megalázó bánásmód tilalma (tész), a hajléktalanság hazai dilemmái 
 
8/1990. AB határozat (általános személyiségi jog) 
38/2012. AB határozat (hajléktalanság kriminalizációja) 
3013/2015. AB végzés (tész) 
Magyar László kontra Magyarország (EJEB) 
 
A/20. Egyenlőség: az általános egyenlőségi szabály, a diszkrimináció tesztjei, közvetlen 
és közvetett diszkrimináció, Egyenlő Bánásmód Hatóság 
 
42/2012. AB határozat (vagyoni helyzet szerinti diszkrimináció) 
Horváth és Kiss kontra Magyarország (EJEB) 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
 
 
 
 
 
 
 
 



A/21. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia (dilemmák, szabályozási tendenciák, hazai 
szabályozás) 
 
23/1990. AB határozat (halálbüntetés) 
64/1991. AB határozat (abortusz I.) 
48/1998. AB határozat (abortusz II.) 
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 
24/2014. AB határozat (ellátás visszautasítása) 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (15-23. §) 
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes 
szabályairól 
 
A/22. Szólásszabadság: igazolások, tartalmi és kontextuális korlátozás, gyűlöletbeszéd, 
közszereplők bírálata 
 
30/1992. AB határozat (gyűlöletbeszéd) 
4/2013. AB határozat (vöröscsillag) 
7/2014. AB határozat (közszereplők, új Ptk.) 
 
A/23. Gyülekezési szabadság: tartalma, korlátozási lehetőségek, törvényi szabályok 
 
75/2008. AB határozat (be nem jelentett rendezvények) 
3/2013. AB határozat (közterület-használati megállapodások) 
13/2016 AB határozat (gyülekezési szabadság és a magánszféra védelme) 
2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról 
 
A/24. Lelkiismereti és vallásszabadság: alanyi és intézményi oldal, vallási közösségek és 
egyházak jogállása az Alaptörvényben 
 
4/1993. AB határozat (állam semlegessége) 
47/2009. AB határozat (köztisztviselői eskü) 
6/2013. AB határozat (új egyháztörvény) 
Magyar Keresztény Mennonita Egyház és mások kontra Magyarország (EJEB) 
2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
 
A/25. Adatvédelem és információszabadság: a személyes adatok védelméhez és a 
közérdekű adatok nyilvánosságához való jog, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 
 
15/1991. AB határozat (általános személyi szám) 
32/2013. AB határozat (titkos megfigyelés) 
21/2013. AB határozat (közérdekű adatigénylés – alkotmányjogi panasz) 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 
A/26. Személyi szabadsághoz való jog: tartalma, szabadságelvonás és -korlátozás, 
habeas corpus. Tisztességes eljáráshoz való jog és a részjogosultságok 
 
19/1999. AB határozat (előzetes letartóztatás) 
36/2000. AB határozat (pszichiátriai betegek szabadságát korlátozó eszközök) 
3/2007. AB határozat (szabálysértési őrizet) 
1/1994. AB határozat (bírósági döntéshez való jog) 
14/2002. AB határozat (igazságszolgáltatás függetlensége) 
166/2011. AB határozat (büntetőjogi garanciák) 



B. tételek 
 
 
B/1. Alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom. Az alkotmányellenes 
alkotmánymódosítás problémája 
 
61/2011. AB határozat (alkotmánymódosítás felülvizsgálhatósága) különvélemények is! 
(Bragyova, Kiss) 
 
B/2. Az Európai Unió joga és a nemzetközi jog a magyar jogforrási rendszerben 
 
4/1997. AB határozat (nemzetközi jog) 
143/2010. AB határozat (Lisszaboni Szerződés) 
22/2016. AB határozat (betelepítési kvóta) 
 
B/3. Szuverenitás: fogalmai, a szuverenitás-transzfer alkotmányos problémái 
 
143/2010. AB határozat (Lisszaboni Szerződés) 
22/2016. AB határozat (betelepítési kvóta) 
 
B/4. Alkotmányértelmezés: értelmezési módszerek, az Alaptörvény értelmezési 
szabályai, az Alaptörvény hatálybalépése előtt keletkezett AB határozatok 
alkalmazhatósága 
 
23/1990. AB határozat (Sólyom László párhuzamos véleménye, láthatatlan alkotmány) 
13/2013. AB határozat (III. pont, az Alkotmánybíróság értelmezési szabadsága) 
 
B/5. Államformák, kormányformák típusai 
 
B/6. A többségi hatalom korlátai 
 
B/7. A bíráskodás és az alkotmánybíráskodás kapcsolódási pontjai 
 
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 
 
B/8. Különleges jogrend 
 
B/9. Emberi jogok igazolása, univerzalitása és a kulturális relativizmus 
 
B/10. Emberi jogok magánszemélyek viszonyában 
 
B/11. Alapjogvédő intézmények Magyarországon 
 
B/12. Esélyegyenlőség 
 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
 
B/13. Sajtószabadság: tartalma, a sajtó feladatai a demokráciában, Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 
 
165/2011. AB határozat (új médiatörvények) 
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  
 



B/14. Egyesülési szabadság: civil szervezetek és pártok jogállása 
 
3/1991. AB határozat (parlamenti küszöb) 
810/B/1992. AB határozat (fasiszta pártok tilalma) 
6/2001. AB határozat (nyilvántartásba vétel) 
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 
1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról 
 
B/15. Tulajdonhoz való jog: alkotmányos tulajdonvédelem, kisajátítás és a 
tulajdonkorlátozás egyéb kérdései 
 
64/1993. AB határozat (alkotmányos tulajdonvédelem) 
26/2013. AB határozat (szerencsejáték-engedélyek, IX. és X. pontok, különvélemény) 
Vékony kontra Magyarország (EJEB) 
 
B/16. Szociális jogok: szociális jogok alapjogi jellegének problémája, megélhetési 
minimum biztosítása 
 
42/2000. AB határozat (szociális biztonsághoz való jog) 
40/2012. AB határozat (megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól) 
38/2012. AB határozat (hajléktalanság kriminalizálása) 
 
B/17. Kisebbségek jogai: egyéni és kollektív jogok, a nemzetiségek jogállása 
 
41/2012. AB határozat (az új nemzetiségi törvényről) 
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
 
B/18. Menedékjog: menedékkérők, menekültek, menedékesek, oltalmazottak jogállása, 
menekültügyi eljárás 
 
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 
 
 

2019. január 


