
 

 

C/1. ALKOTMÁNYJOG ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG 

 

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG 

 

 

Magyarország Alaptörvényének ismerete valamennyi tételhez szükséges. 

 

A felkészülésben segítséget nyújthat 

 az államszervezettel kapcsolatos tételek elsajátításához a Trócsányi László – Schanda 

Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba című tankönyv, HVG-ORAC, 

Budapest, 2015. őszi kiadás;  

 Csáki-Hatalovics Gyula, Gyekiczky Tamás, Gyergyák Ferenc, Tóth András 

(szerkesztette Tóth András): Közigazgatási jog – jogi szakvizsga felkészítő kötet, 

Patrocinium Kiadó, 2016; 

 Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt: Alkotmányjog – jogi szakvizsga felkészítő kötet 

(Szakmai lektor: Sulyok Tamás), Patrocinium Kiadó, 2015. 

 

 

AZ ALAPVETŐ JOGOK 

 

1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai  

Alaptörvény I. cikk, 25/2012. (V. 18.) AB határozat III/4. (szervezetek autonómiája), 16/2013. 

(VI. 20.) AB határozat [38]-[58] (büntetőjogi szankció indokoltsága), 30/2013. (X. 28.) AB 

határozat [17] és [27]-[35] (az alapjog-korlátozás jogforrási szintje),11/2014. (IV. 4.) AB 

határozat [35]-[41] (az alapjog-korlátozás általános alkotmányossági kritériumai),3/2015. 

(II. 2.) AB határozat [20]-[30] (szükségesség-arányosság bírói vizsgálata) 

 

2. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia  

Alaptörvény II. cikk, a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 5-12. §, az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 15-23. §, 8/1990. (IV. 23.) AB határozat III. (az 

általános személyiségi jog), 23/1990. (X. 31.) AB határozat IV. (a halálbüntetés), 64/1991. 

(XII. 17.) AB határozat C)-D) és F) („első abortuszhatározat”), 46/1994. (X.21.) AB 

határozat II/1. (a katonák honvédelmi kötelezettsége), 48/1998. (XI. 23.) AB határozat II-IV. 

(„második abortuszhatározat”), 22/2003. (IV. 28.) AB határozat IV-VIII. („eutanázia 

határozat”), 9/2004. (III. 30.) AB határozat III/2. és IV. (a rendőri fegyverhasználat),11/2014. 

(IV. 4.) AB határozat [27]-[33] (önrendelkezési jog és cselekvőképesség), 24/2014. (VII. 22.) 

AB határozat [129]-[135] (az emberi méltóság és az önrendelkezési jog alkotmányossági 

értelmezése), 27/2015. (VII. 21.) AB határozat [24]-[29] (a névjog és az emberi méltóság) 

 

3. Információs önrendelkezési jog és információszabadság  

Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdés,39. cikk (2) bekezdés, az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2-6. §, 10. §,14-23. §, 26-31. §, 

32-37. §, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény I-IV. Fejezet, 15/1991. 

(IV. 13.) AB határozat II-III. („személyi szám határozat”), 34/1994. (VI. 24.) AB határozat 

III., V. (a levéltári kutatás szabadsága), 60/1994. (XII.24.) AB határozat III., IV. 1-2., V. 

(egyes fontos tisztséget betöltő személyek ellenőrzése), 36/2005. (X.5.) AB határozat IV. 1. és 

2. (a biztonsági kamerák általi megfigyelés adatvédelmi összefüggései), 144/2008. (XI. 26.) 

AB határozat IV. 1., 3.3., 5.3.2.(bűnügyi személyes adatok kezelése és a rehabilitáció), 

21/2013. (VII. 19.) AB határozat [26]-[67] (a közérdekűadat-igénylések megtagadásának 

alkotmányos követelményei), 2/2014. (I. 21.) AB határozat [19]–[61](az információs jogok 
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mérlegelésen alapuló korlátozása), 29/2014. (IX. 30.) AB határozat [52]–[74] (a minősítés 

alkotmányos követelményei), 6/2016. (III. 11.) AB határozat [25]–[47] (az adatkezelő 

személye, a döntés megalapozását szolgálóadatok), 8/2016. (IV. 6.) AB határozat [12]-[53](a 

közpénzek átláthatósága) 

 

4. A lelkiismereti- és vallásszabadság  

Alaptörvény VII. cikk, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény I-III., IV-V. 

Fejezet, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 

CXXIV. törvény 4. §-7. §, 4/1993. (II. 12.) AB határozat A) (a vallásszabadság tartalma), 

10/1993. (II.27.) AB határozat (a vasárnapi pihenőnap), 22/1997. (IV. 25.) AB határozat III. 

1.3-1.4.(az egyházi iskolák finanszírozása), 32/2003. (VI. 4.) AB határozat III. 1-2., 5-6.(az 

egyház és a vele jogviszonyban álló személy közötti jogvita állami bíróság általi 

elbírálásáról), 39/2007. (VI.20.) AB határozat IV. 6.1-7.; V. 5.1-6.1 (kötelező védőoltás, 

világnézeti szempontok a gyermek-nevelésben), 6/2013. (III. 1.) AB határozat [121]-[240] (az 

egyházak Országgyűlés általi elismerése); 23/2015. (VII. 7.) AB határozat [24]-[40] (az Ehtv. 

és az Emberi Jogok Európai Egyezményének viszonya) 

 

5. A gyülekezési és az egyesülési jog  

Alaptörvény VIII. cikk, a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, 55/2001. (XI. 29.) AB 

határozat III. 2., IV. (gyülekezési jog alapvető szabályai), 4/2007. (II.13.) AB határozat III. 1-

2. (a gyülekezési jog helyi önkormányzat általi szabályozása), 75/2008. AB határozat IV. 1-

7.(a bejelentési kötelezettség), 3/2013. (II. 14.) AB határozat (békés gyülekezéshez való jog) 

IV-V., 30/2015. (X. 15.) AB határozat (gyülekezési jog korlátozásánál irányadó körülmények 

vizsgálata) [23]-[55], a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. 

törvény I-IV. Fejezet és V. Fejezet, a Polgári Törvénykönyv 3:63. §-3:70. §, az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény I. Fejezet, III. Fejezet, VII. Fejezet 12. alcím és X. Fejezet 16-

19. alcím, 22/1994. (IV. 16.) AB határozat II. 1.(a kötelező kamarai tagság), 21/1996. (V. 17.) 

AB határozat („szivárvány ügy”) III., V., 6/2001. (III. 14.) AB határozat II-IV. (az egyesületek 

nyilvántartásba vétele), 10/2011. (III. 9.) AB határozat IV.-VII.(az ügyészség társadalmi 

szervezetek működése feletti törvényességi felügyelete); 20/2014. (VII. 3.) AB határozat [136]-

[150] (kényszertagság) 

 

6. Vélemény- és sajtószabadság  

Alaptörvény IX. cikk, 30/1992. (V. 26.) AB határozat IV. 2., 4-5., V.(első „gyűlöletbeszéd 

határozat”), 36/1994. (VI. 24.) AB határozat II-III. (a közszereplők bírálhatósága), 13/2000. 

(V. 12.) AB határozat IV. (a nemzeti jelkép megsértése szankcionálásának alkotmányossága), 

57/2001. (XII. 5) AB határozat II. 8-9., 11-12., III. 6. (a véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátozhatósága; „válaszadás” joga), 4/2013. (II. 21.) AB határozat („vöröscsillag 

határozat”) [51]-[64], [70]-[73], 1/2015. (I. 16.) AB határozat [23]-[47] (a 

véleménynyilvánítási szabadság határai), 7/2014. (III. 7.) AB határozat (közszereplők 

személyiségi jogainak védelme)[24], [39]-[68], a sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, 37/1992. (VI.10. AB határozat („első 

médiahatározat”), 22/1999. (VI.30.) AB határozat („második médiahatározat”) III., IV. 5-6., 

7.2-7.3, 1/2007. (I.18.) AB határozat III. (a kiegyensúlyozottság követelménye), 165/2011. 

(XII. 20.) AB határozat (a tartalomszolgáltatások korlátozhatósága) IV., V. 1-2.  
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7. A tulajdon alkotmányjogi védelme  

Alaptörvény XIII. cikk, 64/1993. (XII. 22.) AB határozat IV. (a tulajdon alkotmányjogi 

védelme), 35/1994. III. 1-5. (VI. 24.) AB határozat (a külföldiek tulajdonszerzése), 43/1995. 

(VI. 30.) AB határozat II. (a szerzett jogok sérelme), 42/2006. (X. 5.) AB határozat III.2. 

(tulajdonkorlátozási teszt),94/2011. (XI. 17.) AB határozat III. 1.1, 1.3, 2.1 (kisajátítás és 

egyéb tulajdonkorlátozások viszonya), 26/2013. (X. 4.) AB határozat [160]-[165](a 

tulajdonkorlátozás igazolása) 

 

8. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség  

Alaptörvény XV. cikk, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 1-17/B.§, 19-20.§, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat 3. (a 

jogegyenlőségről, „járulékos alapjogi teszt” kialakítása), 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, 

IV., V. 1. (az Alkotmány és az Alaptörvény egyenlőséggel kapcsolatos rendelkezéseinek 

viszonya), 14/2014. (V. 13.) AB határozat (a hátrányos megkülönböztetés mércéi, együttélési 

formák szerinti megkülönböztetés) [31]-[32], [35]-[50]; 32/2015. (XI. 19.) AB határozat 

[77]-[80]; [89]-[91] (pozitív diszkrimináció, exgratia juttatások) 

 

9. A házasság és a család alkotmányos védelme  

Alaptörvény L) cikk, VI. cikk (1) bekezdés, XV. cikk (5) bekezdés, XVI. cikk és XXX. cikk (2) 

bekezdés, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény, 22/1992. (IV. 14.) AB 

határozat 3. (a házasságkötéshez való jog), 14/1995. (III.13.) AB határozat III. (az azonos 

neműek élettársi kapcsolata), 154/2008. (XII.17.) AB határozat IV. (a bejegyzett élettársi 

kapcsolat),43/2012. (XII. 20.) AB határozat (a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. 

törvény 7. § és 8. § alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről) III., 

IV. 1.1-1.8., 14/2014. (V. 13.) AB határozat (a hátrányos megkülönböztetés mércéi, 

együttélési formák szerinti megkülönböztetés)[35]-[50]       

 

10. Az egészséges környezethez való jog  

Alaptörvény XX-XXI. cikk, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény I-IV. és VIII-IX. Fejezet, 28/1994. (V.28.) AB határozat III-IV. (védelmi szint 

csökkenése), 16/2015. (VI. 5.) AB határozat [68]-[110] (környezetvédelem alkotmányossági 

értelmezése) 

 

11. A választójog (az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és az 

európai parlamenti képviselők választása)  

Alaptörvény B) cikk (3)-(4) bekezdés, XXIII. cikk, 2. cikk, 9. cikk (3) bekezdés e) pont és 35. 

cikk (1)-(3) bekezdés, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1-2., 6-12. és 35. 

alcím, VI-VIII., X-XIV. és XVI. Fejezet, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. 

évi CCIII. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény, az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. 

törvény, 3/1991. (II. 7.) AB határozat („parlamenti küszöb”), 16/1994. (III. 25.) AB határozat 

III. (a passzív választójog és összeférhetetlenség viszonyáról), 63/B/1995. AB határozat 

(választási rendszer, a választási eljárás szabályainak megállapítása), 59/2003. (XI. 26.) AB 

határozat II-III. (jogorvoslati határidő a választási eljárásban), 32/2004. (IX.14. AB 

határozat IV. (külképviseleti szavazás titkossága), 22/2005. (VI. 17.) AB határozat II-III., IV. 

2.2-4. (választójog egyenlősége), 193/2010. (XII. 8.) AB határozat III. 2-4. (választási 

rendszer, választójog egyenlősége), 1/2013. (I. 7.) AB határozat [48]-[91] (választási 

regisztráció); 3141/2014. (V. 9.) AB határozat [27]-[41] (töredékszavazatok), 26/2014. (VII. 

23.) AB határozat [19]-[48] (fővárosi közgyűlés választása), 3086/2016. (IV. 26.) AB 

határozat [41]-[56] (levélben szavazás) 
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12. A nemzetiségek jogai, a nemzetiségi önkormányzatok  

Alaptörvény XXIX. cikk, 2. cikk (2) bekezdés, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 1. §-21. §, 50-67. §, 73-78. §, 124-134. § és 146-152. §, az Országgyűlésről 

szóló 2012. évi XXXVI. törvény 12. alcíme, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény XV. Fejezet, 45/2005. (XII. 14.) AB határozat III. 6-10., IV. (nemzeti és etnikai 

kisebbségek képviselete), 41/2012. (XII. 6.) AB határozat III. pont 1-2. (nemzetiségi 

önkormányzatok létrehozása) 

 

13. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése  

Alaptörvény G) cikk, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény1-12. §, 5/2004. 

(III. 2.) AB határozat III-IV.  

 

14. Népszavazás és európai polgári kezdeményezés  

Alaptörvény B) cikk (4) bekezdés, XXIII. cikk (7) bekezdés; 8. cikk; 9. cikk (3) bekezdés d)-e) 

pont, 31. cikk (2) bekezdés, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 33. §-a, a 

polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 3-10. cikk, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, 

52/1997. (X. 14.) AB határozat (a kötelező és a fakultatív népszavazás), 52/2001. (XI. 29.) AB 

határozat IV. (jogalkotói és jogalkalmazói egyértelműség), 53/2001. (XI. 29.) AB határozat 

(Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés vizsgálata, 1/2014. (I. 21.) AB határozat [23]-[36] 

(népszavazási aláírásgyűjtés), 10/2016. (IV. 28.) AB határozat [25]- [37] (költségvetés, mint 

kizárt tárgykör]; 12/2016. (VI. 22.) AB határozat [25]-[32] (az Alkotmánybíróság hatáskörei 

a népszavazás elrendelésével összefüggésben) 

 

15. Az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszere  

az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári 

és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 8. tvr. 28. cikk 

és 40-42. cikk, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán elfogadott Gazdasági, 

Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 9. 

tvr. I-III. rész, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. 

november 4-én 

kelt egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_

HUN.pdf), az Európai Unió Alapjogi Kartája (az Európai Unióról szóló szerződés és az 

Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés 

kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény 2. számú melléklete)  

 

 

JOGFORRÁSTAN 

 

16. Az Alaptörvény elfogadása és módosítása, a jogalkotás rendje, a jogforrások, a jogszabály 

érvényessége és hatálya, a közjogi szervezetszabályozás 

Alaptörvény S) cikk és T) cikk, Alaptörvény 6. cikk, 15. cikk (3) bekezdés, 18. cikk (3) 

bekezdés, 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 24. cikk (1)-(6) bekezdés, 25. cikk (2) bekezdés c) 

pont, 28. cikk, 32. cikk (1) bekezdés a) pont és (2)-(5) bekezdés, 41. cikk (5) bekezdés,  a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 1-27.§, a jogszabályok előkészítésében való 

társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §, 28/1992. (IV.30.) AB határozat 

(a jogszabály hatálybalépésére vonatkozó megállapítások), 51/2010. (IV. 28.) AB határozat 

III., a kellő felkészülési időre vonatkozó megállapítások), 31/2001. (VII.11.) AB határozat III. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
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(minősített többséggel kapcsolatos gyakorlat), 124/2008. (X.14.) AB határozat III. 6-8. 

(egyetértési jog), 121/2009. (XII. 17.) AB határozat III-XIII. (jogalkotás szabályozása), 

164/2011. (XII. 20.) AB határozat III. (jogalkotási eljárás hiányosságai), 17/2013. (VI. 26.) 

AB határozat [14]-[15] (sarkalatos törvények a jogforrási hierarchiában), 16/2014. (V. 22.) 

AB határozat [32] (a jogbiztonság követelménye), 16/2015. (VI. 5.) AB határozat [39]-[46] 

(sarkalatosság), 6/2006. (X. 5.) AB határozat III. (jogalkotó hatáskör terjedelme), a 60/1992. 

(XI.17.) AB határozat, 44/2012. (XII. 20.) AB határozat [11]-[23] (jogszabályok egyeztetési 

kötelezettsége), 45/2012. (XII. 29.) AB határozat [37]-[146] (Alaptörvény módosítása, 

felhatalmazáson alapuló jogalkotás, közjogi érvénytelenség), 29/2015. (X. 2.) AB határozat 

[21]-[44] (önkormányzati rendeletalkotás terjedelme) 

 

17. A nemzetközi jognak és az Európai Unió jogának viszonya a belső joghoz  

Alaptörvény E) cikk és Q) cikk, 53/1993. (X. 13.) AB határozat (az el nem évülő nemzetközi 

bűncselekmények), 4/1997. (I. 22.) AB határozat (a nemzetközi szerződés utólagos 

normakontrollja), 7/2005. (III. 31.) AB határozat II-III. (nemzetközi szerződést kihirdető 

törvény előzetes normakontrollja), 143/2010. (VII.14.) AB határozat (csatlakozási klauzula) 

III-IV., 22/2012. (V. 11.) AB határozat IV. (az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése 

értelmezéséről),34/2014. (XI. 14.) AB határozat [54] (az Alkotmánybírósága hatásköre az 

uniós joggal összefüggésben), 23/2015. (VII. 7.) AB határozat (nemzetközi szerződésbe 

ütközés jogkövetkezményei) [37-]-[52] 

 

 

SZERVEZETI JOG  
 

18. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre, megbízatása és megalakulása, alapvető működési 

szabályai, szervezete  

Alaptörvény 1-7. cikk, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1-90.§; 99-103.§, 

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. §-135. §, 

158.§, 27/1998. (VI. 16.) AB határozat II. (a frakcióalakítás szabályai), 50/2003. (XI. 5.) AB 

határozat II; IV-VI. (országgyűlési bizottsági vizsgálatok – közügyek megvitatásának 

szabadsága), 93/2011. (XI. 17.) AB határozat III. 2. (az Országgyűlés jogalkotó hatásköre) 

10/2013. (IV. 25.) AB határozat [8]-[17] (Országgyűlés szervezetalakítása, képviselői 

egyenlőség, frakcióalakítás) 

 

19. A köztársasági elnök jogállása, feladat- és hatásköre, a köztársasági elnök felelőssége  

Alaptörvény 9-14. cikke, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CX. törvény 1.§-7. §, 15. §, 48/1991. (IX. 26.) AB határozat (köztársasági elnök feladat- és 

hatáskörei), 8/1992. (I. 30.) AB határozat (köztársasági elnök kinevezési jogkörei), 36/1992. 

(VI. 10.) AB határozat (köztársasági elnök feladat- és hatáskörei), 47/2007. (VII. 3.) AB 

határozat (kitüntetési jog)  

 

20. A Kormány (jogállása, feladatai, működése, politikai felelőssége, a minisztérium és az 

államtitkárok)  

Alaptörvény 15-22. cikk, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. §, 5-6. §, 18-25.§; 26.§, 28-

58.§; 70-73.§, 55/2004. (XII.13.) AB határozat (lemondási idő), 32/2006. (VII. 13.) AB 

határozat III-IV. (Kormány üléseinek dokumentálása), 122/2009. (XII.16.) AB határozat III. 

(a miniszterelnök normatív utasításadási jogkörének alkotmányosságáról) 
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21. Az Alkotmánybíróság szervezete, feladat- és hatásköre 

Alaptörvény 24. cikk, 37. cikk (4)-(5) bekezdés, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. CLI. 

törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1.§-18. §, 21. § és II. és III. Fejezet, 31/1990. (XII. 18.) AB 

határozat II. (az alkotmányértelmezés korlátjai), 41/1998. (X. 2.) AB határozat III-IV. 

(alkotmányos jogsérelem a rendkívüli jogorvoslati eljárásban, a „régi” típusú alkotmányjogi 

panasz), 61/2011. (VII. 13.) AB határozat III. 2 – V. (az Alaptörvény módosításának 

alkotmánybírósági felülvizsgálata), 22/2012. (V. 11.) AB határozat III. 1.1. (az 

alkotmányértelmezés keretei), 33/2012. (VII. 17.) AB határozat III. (az érintettség vizsgálata 

alkotmányjogi panasznál), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat [27]-[34] (a hatályon kívül 

helyezett Ab határozatok hivatkozhatósága); 23/2015. (VII. 7.) AB határozat (nemzetközi 

szerződésbe ütközés vizsgálata) [23]-[52], 12/2016. (VI. 22.) AB határozat [25]-[32] (az 

Alkotmánybíróság hatáskörei a népszavazás elrendelésével összefüggésben)  

 

22. A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása  

Alaptörvény 25-28. cikk, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 

törvény I. Fejezet, II. Fejezet, 25. §, Harmadik rész, 32. alcím, 33. alcím, 127. §, 128. § és IX. 

Fejezet, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 1.§-6. §, 

23.§-44. §, 57. §-66. §, 88. §-124. §,  38/1993. (VI. 11.) AB határozat III. (a bírói 

függetlenség), 19/1999. (VI. 25.) AB határozat II.1. (az ítélkező bíró függetlensége) 12/2001. 

(V. 14.) AB határozat III. (a jogegységi eljárás), 33/2012. (VII. 17.) AB határozat [72]- 

[110](a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes 

rendelkezései alkotmányellenességéről), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat  IV-XII. (az új Bszi 

és Bjt. alkotmányossági vizsgálata), 36/2013. (XII. 5.) AB határozat [29]–[62] (bírósági 

ügyáthelyezés, törvényes bíróhoz való jog)  

 

23. Az ügyészi szervezet felépítése, az ügyész feladat- és hatásköre, a legfőbb ügyész és az 

ügyészek jogállása  

Alaptörvény 29. cikk, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 1.§-30. §, a legfőbb 

ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

szóló 2011. évi CLXIV. törvény 1.§-49. §, 53. §, 54. § és 109.§-121. §, 1/1994. (I. 7.) AB 

határozat III-IV. (az ügyész általános perindítási joga), 14/2002. (III. 20.) AB határozat III. 

(az ügyészség szerepe az igazságszolgáltatásban), 42/2005. (XI. 14.) AB határozat IV.-V. 

(pótmagánvád), 3072/2015. (IV. 23.) AB határozat [24]-[61] (ügyészek kijelölése), 

3074/2016. (IV. 18.) AB határozat [45]- [64] (a törvényes vád) 

 

24. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság jogállása, feladat- és hatásköre, eljárásai, és az azokban 

alkalmazható jogkövetkezmények 

Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdés, 30. cikk, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. 

törvény 1-8. §,10-11. §, 14-16. §,18-22. §, 24. §, 28. §, valamint31-40. §; 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 38-42. §, 45-49. §,52-64. §, 70. § 

 

25. A közpénzek alkotmányjogi összefüggései 

Alaptörvény 36-41. cikk, 43. cikk és 44. cikk; 8/2016. (IV. 6.) AB határozat [14]-[18], [29-30] 

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1-5. §, 9-11. §, 14. §, 18. § és 32. §, 

766/B/2004. AB határozat III. (az Állami Számvevőszék feladat- és hatásköre), a Magyar 

Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 1-11. §, 131-138. §, Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 15-19. §, 21. §, 23. § és 25-27. § 
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KORMÁNY ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRŰ 

TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVE 
 

26. A helyi önkormányzati rendszer, a helyi önkormányzás alapelvei, a helyi önkormányzatok 

alapjogai a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre  

Alaptörvény 31. cikk, 32. cikk (1) bekezdés és 34. cikk (2) bekezdés, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. §-18. §, 20. §-24. §, 27. §, 56/1996. 

(XII. 12.) AB határozat II. 1-3. (az önkormányzati alapjogértelmezés összefoglalása), 

3038/2016. (III. 3.) AB határozat [23]-[27] (önkormányzati jogok gyakorlása),  3/2016. (II. 

22.) AB határozat [15] (önkormányzati rendeletalkotás terjedelme) 

 

27. A képviselő-testület működése  

Alaptörvény 33. cikk, 35. cikk (3)-(6) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §-50. §, 52. §-56. §, 23/2001. (VI. 29.) AB határozat III.  

 

28. A képviselő-testület szerveinek jogállása, feladat- és hatásköre 

a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke tekintetében:a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 63. §-

70/A.. §; 72. §, a képviselő-testület bizottságai tekintetében: Mötv. 57. §-61. §, a 

részönkormányzat testülete tekintetében: Mötv. 62. §, a polgármesteri hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal és a közös önkormányzati hivatal tekintetében: Mötv. 84. §-86. §, a 

jegyző tekintetében: Mötv. 81. §-83. §, a társulás tekintetében: Mötv. 87. §-95. §, 22/2015. 

(VI. 18.) AB határozat [16]- [29] (közös önkormányzati hivatal létrehozása) 

 

29. A helyi önkormányzat vagyona és gazdálkodása  

Alaptörvény N) cikk, 32. cikk (1) bekezdés e)-h) pont és (6) bekezdés, 34. cikk (5) bekezdés és 

38. cikk, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. §-

116. §, 67/1991. (XII. 21.) AB határozat, 48/2001. (XI. 23.) AB határozat  

 

30. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 

Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdés; 35. cikk (5) bekezdés, a helyi önkormányzatok és az 

Országgyűlés kapcsolata tekintetében: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  125. §, a helyi önkormányzatok és a 

köztársasági elnök kapcsolata tekintetében: Mötv. 126. §, a helyi önkormányzatok és a 

Kormány, illetve a Kormány tagjának kapcsolata tekintetében: Mötv. 127. §-130. §, a helyi 

önkormányzatok és az Alkotmánybíróság kapcsolata tekintetében: Mötv. 136. §, Abtv. 34. §, 

36. § és 37. §, a helyi önkormányzatok és a Kúria kapcsolata tekintetében: Mötv. 136. §-138. 

§, a helyi önkormányzatok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében: Mötv. 85. 

§,126. § b) pont, valamint 132. §-142. §, az önkormányzati rendeleteknek és 

jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének 

rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 

 

31. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete  

Alaptörvény 32. cikk (2)-(5) bekezdés, 34. cikk (4) bekezdés, Mötv. 127. §, 129. §, 132. §-142. 

§, Abtv. 34. §, 36.-37. §, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes 

szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, az önkormányzati rendeleteknek és 

jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének 

rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelete 
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32. A fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járások és a kormányablakok  

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a járások kialakításáról, 

valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, a 

kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-2. § 

 

 

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 
 

33. Eljárási alapelvek (legalitás, kiskorúak fokozott védelme, törvény előtti egyenlőség, 

officialitás, a hatóság kártérítési felelőssége, a tájékoztatási kötelezettség, jóhiszemű eljárás 

kötelezettsége, hatékony eljárás elve, a kapcsolattartási formák közötti szabad választás, 

nyelvhasználat)  

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 1. §-11. § 

 

34. Alapvető rendelkezések (a Ket. hatálya, a közigazgatási hatósági jogviszony alanyai: az 

ügyfél és a közigazgatási hatóság, jogutódlás, adatkezelés), az ügyfél és a közigazgatási 

hatóság kapcsolattartása  

Ket. 12. §-17/A. §, 28/A. §-28/D. § 

 

35. Joghatóság (a joghatóság fogalma és fajtái), hatáskör (a hatáskör megállapítása és az 

eljárási kötelezettség), illetékesség (fogalma, az illetékességi okok), a joghatóság, a hatáskör 

és az illetékesség vizsgálata, a hatásköri, illetékességi vita, a jogsegély  

Ket. 18. §-28. §, 1/2003. Közigazgatási-polgári Jogegységi Határozat a közigazgatási szerv 

hatáskörének delegálhatóságáról, gyakorlásáról 

 

36. Az elsőfokú eljárás (az eljárás megindítása, ideiglenes biztosítási intézkedés, a kérelem 

érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése, 

ügyintézési határidő és a határidő számítása, hiánypótlás, kérelem, a közreműködő hatóság 

eljárása – különös tekintettel a kormányablakokra -, a jegyzőkönyv és a hivatalos feljegyzés, 

adatok zárt kezelése, képviselet, hatósági közvetítő, kizárás, a szakhatóság közreműködése, az 

idézés és az értesítés, igazolási kérelem, az eljárás irataiba való betekintés) 

Ket. 29. §-49. §, 65. §-69/B. §, a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 3. §-11. §  

 

37. Az eljárás gyorsítását, lezárását szolgáló, illetve a hatóság jogszerűtlen hallgatását orvosló 

jogintézmények (sommás eljárás, függő hatályú döntés, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményei, jogszerűtlen hallgatás) 

Ket. 29. § (1a)-(1c) bekezdés, 33/A. §, 71. § (2)-(4) bekezdés, 71/A. § 

 

38. A tényállás tisztázásának rendszere és a bizonyítási eljárás  

Ket. 50. §-64. §, 70. § 
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39. A hatóság döntései (határozat és végzés, a hatósági döntések jogereje, az egyezség 

jóváhagyása, hatósági szerződés), a döntések közlése és nyilvános közzététele, a döntés 

kijavítása és kiegészítése  

Ket. 71. §-81/B. §, 72/1995. (XII. 15.) AB határozat (jogorvoslathoz való jog), 39/1997. (VII. 

1.) AB határozat (a diszkrecionális hatósági hatáskörre vonatkozó megállapítások) 

 

40. Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és hatósági nyilvántartás  

Ket. 82. §-86. § 

 

41. Hatósági ellenőrzés  

Ket. 87. §-94. § 

 

42. Jogorvoslati eljárások kérelem alapján (a fellebbezés, a döntés módosítása vagy 

visszavonása fellebbezés alapján, a fellebbezési eljárás, a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóság, bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi eljárás, az Alkotmánybíróság határozata alapján 

indítható eljárás)  

Ket. 95. §-113. §, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 324. §-340/A. §, a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási 

nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. §-4. §, 

32/1990. (XII. 22.) AB határozat (a jogorvoslathoz való jogról a közigazgatási hatósági 

eljárásban), 2/2006. KJE 

 

43. Hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások (a döntés módosítása vagy visszavonása 

hivatalból, a felügyeleti eljárás és a felügyeleti szerv, ügyészi fellépés, semmisség)  

Ket. 95. §-97. §, 114. §-121. §, a 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján 

téves, illetve nem alakszerű formában megjelenő közigazgatási aktus felülvizsgálatáról szóló 

1/2009. KJE  

 

44. A végrehajtás (a végrehajtható döntések, a végrehajtás megindítása, a végrehajtás 

foganatosítása, a végrehajtás megszüntetése, a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtáshoz 

való jog elévülése, ideiglenes biztosítási intézkedés, biztosítási intézkedés, jogorvoslat a 

végrehajtási eljárásban)  

Ket. 29/A. §, 124. §-144. § 

 

45. Az eljárási költség fogalma, az eljárási költség előlegezése és viselése, a költségmentesség 

Ket. 153. §-159. §, a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 

megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 

 

46. A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság és az elkobzás kiszabásának eljárásjogi alapjai, 

a közigazgatási bírságok közérdekű munkával történő megváltása, az eljárás akadályozásának 

jogkövetkezményei 

Ket. 61. §,94/A. §-94/B. §, 100. § (1) bekezdés g) pont, 131. § (1a)-(1g) bekezdés, az 

önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási 

bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól szóló 40/2013. 

(XII. 31.) KIM rendelet, 38/2012. (XI. 14.) AB határozata közterület életvitelszerű lakhatásra 

való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések 

megsemmisítéséről 
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47. Az elektronikus közigazgatás szabályozásának alapjai, az elektronikus kapcsolattartás 

általános szabályai, az elektronikus ügyintézés alapelvei és egy szabadon választott 

elektronikus ügyintézési szolgáltatás ismertetése 

Ket. 28/B. §, 160. §-169/A. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §-28. § 

 


