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A vizsga menete 
 
Az alábbi tételcímek az Alkotmányjog 1, 2 és 3 tantárgyak tanulása során elsajátított tanulási 
eredményeket fedik le. (Az egyes tételekhez kapcsolódó tanulási eredményeket megtalálják a tanszéki 
honlapon.) A záróvizsga során egyaránt értékeljük az adott témakörhöz kapcsolódó ismeretek 
elsajátítását és a képességek meglétét. 
 
A vizsga kezdetén a hallgató az alábbi tételsorból kihúzott tétel köréből egy elemző kérdést (rövid 
esetleírást) húz. Az elemző kérdést tartalmazó lapon a kérdés mellett szerepelnek azok a tanulási 
eredmények, amelyek elsajátítását a vizsga keretében értékeljük. 
 
A hallgató feladata a felkészülési idő alatt források használata nélkül az adott eset elemzésének vázlatos 
kidolgozása, reflektálva az ahhoz kapcsolódó alkotmányos összefüggésekre. Az elemzések 
elvégezhetők a tanulási eredményekben megjelölt, a vizsgára elsajátítandó ismeretek alapján.  
A felelet az elemzés és a kapcsolódó alkotmányjogi összefüggések bemutatásával indul. Ennek során 
és ezt követően a bizottság az esetből kiindulva a kihúzott tételben megjelölt témakörcsoporthoz 
kapcsolódó kérdéseket is feltehet. Az értékelés során együttesen vesszük figyelembe az eset és az 
alkotmányjogi összefüggések elemzését valamint a kapcsolódó ismereteket. 
 
 
Tételek 
 

1. Az alkotmány fogalma és típusai. Alkotmányozás, alkotmánymódosítás és az alkotmány 
stabilitása. Alkotmányértelmezés és alkotmányvédelem. 

2. A jogforrás fogalma és a magyar jogforrási rendszer. A nemzetközi jog forrásai és az uniós 
jogforrások a jogforrási rendszerben. 

3. A jogszabályok érvényessége, hatályossága és alkalmazhatósága. A jogalkotásra vonatkozó 
alkotmányos követelmények. 

4. A politikai közösség. Az állampolgárság fogalma, alkotmányos tartalma. Az állampolgársági 
alapelvek. A magyar állampolgárság keletkezési, megszerzési és megszűnési jogcímei. 

5. A nemzetiségek alkotmányos státusza és a nemzetiségi jogok. Az állampolgárság melletti más 
jogi státusok. 

6. A választójog és annak feltételei, a választójogból való kizárás. A választási alapelvek. 
7. A választási rendszerek. Az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati 

választások. 
8. A közvetlen demokrácia intézményei. A népszavazás. Az európai polgári kezdeményezés. 
9. Államforma és kormányzati rendszer. A kormányformák típusai és a magyar kormányzati 

rendszer. 
10. A parlament alkotmányos funkciói. A parlamenti ciklus és a parlamenti döntéshozatal. A 

nyilvános parlamenti vita. A parlament szerkezete és szervezeti egységei. 
11. A képviselői jogállás, a szabad és egyenlő képviselői mandátum. A mentelmi jog és 

összeférhetetlenség. 
12. A törvényhozási hatáskör és annak korlátai, a törvényhozási eljárás alapelemei. 
13. A parlamenti ellenőrzés alkotmányos rendeltetése és eszközrendszere. Az ombudsman és a 

számvevőszék jogállása, funkciói. 



14. A kormány parlamenti felelőssége. A kormány megalakulása és megszűnése, a felelősség 
érvényesítéséhez kapcsolódó jogintézmények. 

15. Az államfői funkció. A köztársasági elnök jogállása, felelőssége. 
16. A köztársasági elnöki hatáskörök és a hatáskör-gyakorlás alkotmányos szabályai. 
17. Az alkotmánybíráskodás fogalma, funkciói és modelljei. Az alkotmánybíróságok jogállása. 
18. Az alkotmánybírósági normakontroll. Alkotmánybírósági hatáskörök és az alkalmazható 

jogkövetkezmények. 
19. Az igazságszolgáltatás fogalma és funkciója, az igazságszolgáltatási alapelvek. A bírói 

függetlenség elve, elemei és alkotmányos garanciái. 
20. A bírósági szervezetrendszer és igazgatás. Az ügyészi szervezetrendszer, az ügyészség és az 

ügyész jogállása, hatáskörei. 
21. Az alapjogok fogalma és generációi. Az alapjogok forrásai. Az alapjogok alanyi jogi jellege és 

korlátozhatósága. Az alapjogi jogalanyiság és alapjoggyakorlási képesség. 
22. Az alapjogvédelmi intézményrendszer, annak elemei, alapjogvédelmi mechanizmusok. 
23. Az emberi méltósághoz való jog és az élethez való jog. 
24. Az egyenlő bánásmódhoz való jog. 
25. A lelkiismereti és vallásszabadság, az egyházak jogállása. 
26. Az információs önrendelkezési jog. Az információszabadság. 
27. A véleménynyilvánítás szabadsága. Szólásszabadság és sajtószabadság. 
28. A gyülekezési szabadság. Az egyesülési szabadság. 
29. A tulajdonhoz való jog. Szociális jogok. Harmadik generációs jogok. 

 
 
 
Jogforrások jegyzéke 
 
A Tanszék a záróvizsgán az Alaptörvény és a tananyag részét képező egyes jogszabályok 2023. március 
1-jén hatályos szövegét kéri számon. A felkészülés során a hatályos joganyag tekintetében az 
Alaptörvény mellett a jogforrásoknak elsősorban az alábbi részeire támaszkodjanak: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alábbi garanciális rendelkezései: 

● a jogalkotás alapvető követelményeiről, ezek között különösen az időbeli hatályát érintő 
alkotmányos követelményekről, hatályba léptetésről, illetve a felhatalmazásról; 

● a jogszabályok időbeli, területi és személyi hatályáról, módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséról, valamint az átmenet szabályozásáról; 

● a közjogi szervezetszabályozó eszközökről, a normatív határozatról és normatív utasításról; 
● a kihirdetésről és közzétételről, illetve a hivatalos lapról; 

 
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alábbi garanciális rendelkezései: 

● az állampolgársági alapelvekről és a magyar állampolgárok meghatározásáról; 
● a magyar állampolgárság keletkezéséről, azok formáiról;  
● a magyar állampolgárság megszerzéséről honosítással, visszahonosítással, nyilatkozattétellel; 
● a magyar állampolgárság megszűnéséről lemondással, illetve visszavonással; 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alábbi garanciális rendelkezései: 

● a nemzetiség fogalmát meghatározó alapvető rendelkezésekről; 
● egyéni és közösségi nemzetiségi jogokról, a nemzetiségek részvételéről az OGY munkájában; 
● a nemzetiségi önkormányzatokról, önkormányzati választásokról, nemzetiségi választójogról; 
● a Magyarországon honos népcsoporttá, nemzetiségi nyilvánítás kezdeményezéséről;  

 



A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény alábbi garanciális rendelkezései: 

● az országos népszavazás kezdeményezéséről, ezek között különösen a szervezőről, a kérdés 
benyújtásáról és hitelesítéséről, az aláírásgyűjtésről, a népszavazás elrendeléséről, illetve a 
jogorvoslatokról és a kötőerőről; 

● a helyi népszavazás kezdeményezéséről, ezek közül különösen annak tárgyáról, szervezőjéről, 
a kérdés benyújtásáról, hitelesítéséről, az elrendelésről és a jogorvoslatokról; 

 
Országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alábbi garanciális rendelkezései: 

● az országgyűlési választásokon gyakorolható választójogról, a képviselők számáról; 
● az egyéni választókerületekről, az egyéni jelöltek állításáról, országos lista állításáról; 
● a szavazásról és a választási eredmény megállapításáról, a nemzetiségi szószólóról; 
● a megüresedett mandátum betöltéséről; 

 
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény alábbi garanciális 
rendelkezései: 

● a választásról és a választójog gyakorlásáról, a jelölésről, a szavazásról, a választás 
eredményének megállapításáról és a megüresedett mandátum betöltéséről; 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi L. törvény alábbi 
garanciális rendelkezései: 

● a választásról és a választójog gyakorlásáról, a választókerületekről és szavazókörökről, az 
ajánlásról, a választás rendszeréről és az eredmény megállapításáról; 

● az időközi választásról és a kiesett képviselő mandátumának betöltéséről; 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alábbi garanciális rendelkezései: 

● a választási eljárás alapelveiről; 
● a választási kampányról, különösen a kampányidőszak és az eszközök meghatározásáról, a 

választási gyűlésről és a politikai reklámról; 
 
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alábbi garanciális rendelkezései 

● az Országgyűlés tisztségviselőiről, megválasztásukról és megbízatásuk megszűnéséről; 
● Házbizottság tagjairól, működéséről, döntéshozatali rendjéről; 
● országgyűlési bizottságok típusairól, állandó, eseti bizottság, vizsgálóbizottság működéséről; 
● az Országgyűlés megalakulásáról és működéséről; 
● az Országgyűlés nyilvános működése kapcsán a nyilvános és a zárt ülésről; 
● az Országgyűlés működésével kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről; 
● a képviselő jogállásáról, mentelmi jogról, összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozat-tételről, a 

képviselői megbízatás megszűnéséről; 
● az interpellációról és kérdésről. 

 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat garanciális rendelkezései 

● a képviselőcsoport megalakulásáról, működéséről és megszűnéséről; 
● az Országgyűlés megalakulásáról; 
● a törvényjavaslat tárgyalásának általános szabályai közül a törvényjavaslat benyújtásáról, az 

általános vitáról, módosító indítvány benyújtásáról, részletesvita-szakaszról, törvényalkotási 
bizottság eljárásáról, az összegző módosító indítvány vitájáról, a zárószavazásról; 

● a törvényjavaslat tárgyalásának kivételes szabályai közül a tárgysorozatba-vételi eljárásról, a 
sürgős és a kivételes tárgyalási rendről. 



  
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény garanciális rendelkezései 

● az alapvető jogok biztosának, helyetteseinek megválasztásáról, az összeférhetetlenségükről, 
jogállásukról, mentelmi jogukról; 

● az alapvető jogok biztosa és helyettesei megbízatásának megszűnéséről; 
● alapvető jogok biztosa eljárásáról, vizsgálatáról, az alapeljárás során hozható intézkedéseiről és 

beszámolási kötelezettségéről. 
 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény garanciális rendelkezései az Állami 
Számvevőszék jogállásáról, feladatairól; elnökének, alelnökének megválasztáról és megbízatása 
megszünéséről, illetve az összeférhetetlenségről; az ÁSZ ellenőrzéséről, jelentései nyilvánosságáról;  
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény rendelkezései a 
köztársasági elnök jogállásáról; 
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény rendelkezései a törvény hatályáról, a központi államigazgatási szerv, az 
önálló szabályozó szerv és az autonóm államigazgatási szerv meghatározásáról; 
 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény garanciális rendelkezései 

● a Kormányról, ezek között különösen a miniszterelnök jogállásáról és megbízatásáról, a 
Kormány által létrehozott szervek, testületek funkciójáról és jogállásáról; 

● a miniszter megbizatásáról és a minisztérium jogállásáról, szervezeti egységeiről, az 
államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár megbízatásáról; 

 
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény garanciális rendelkezései 

● az Alkotmánybíróság jogállásáról és szervezetéről, ezek között különösen az 
Alkotmánybíróság tagjainak jogállásáról, az Alkotmánybíróság elnökének feladatáról; 

● az AB hatáskörébe tartozó egyes eljárásokról, így különösen a normakontroll eljárásokról, az 
alkotmányjogi panaszról, az Alaptörvény absztrakt értelmezéséről, a népszavazással 
kapcsolatos hatáskörökről, az AB által alkalmazható jogkövetkezményekről; 

● az AB működési rendjéről, eljárási szabályokról, ezek között különösen a döntéshozatali 
szervekről, az eljárás megindításáról, az általános eljárási szabályokról és az AB döntéseiről; 

 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény garanciális rendelkezései 

● a bíróságok működésének alapelveiről, a bíróság szervezetéről, ezek között különösen az egyes 
bírósági szintek jogállásáról, működéséről és alapfeladatairól; 

● az ítélkezés egységének biztosításával kapcsolatban a bíróságok feladatairól, a Kúria 
önkormányzati tanácsának feladatairól; 

● a bíróságok központi igazgatásának intézményeiről, ezek között különösen az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének megbízatásáról, jogállásáról, a megbízatása megszűnéséről, az 
Országos Bírói Tanács létszámáról, összetételéről és alapvető feladatairól; 

● a Kúria elnökének megbízatásáról, jogállásáról, megbízatásának megszűnéséről, illetve a 
bírósági vezetők kinevezéséről; 

 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény garanciális rendelkezései a 
bírói szolgálati jogviszony létrejöttéről, a bírói kinevezés feltételeiről és tartamáról; a bíró szolgálati 
viszonyának megszűnéséről; az ülnök jogállásáról és választásáról; 
 



Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény garanciális rendelkezései az ügyészség funkcióját, 
feladatait és belső szervezetét érintő alapvető szabályokról, az ügyészség szervezetéről és működéséről, 
ezek közt különösen a legfőbb ügyész jogállásáról, feladatairól, az ügyészek jogállásáról; 
 
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 
szóló 2011. évi CLXIV. törvény garanciális rendelkezései az ügyészi szolgálati viszony létesítéséről, az 
ügyész kinevezéséről, ügyészi vezetők megbízatásáról, a legfőbb ügyész megbízatása megszűnéséről; 
 
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény garanciális rendelkezései a terhesség 
megszakításáról; 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény garanciális rendelkezései az ellátás visszautasításáról; 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
garanciális rendelkezései  

● az általános rendelkezésekről, a törvény hatályáról, a hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, 
jogellenes elkülönítés, megtorlás fogalmáról és az előnyben részesítésről,  

● az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokról és 
jogkövetkezményekről, a bizonyítás szabályairól és a közérdekű igényérvényesítésről; 

 
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
garanciális rendelkezései  

● a törvény hatályáról, az adatfogalmakra és adatkezelésére vonatkozó egyes értelmező 
rendelkezésekről, a személyes adatok kezelésének elveiről, jogalapjáról és általános 
feltételeiről, az érintett személyt megillető jogokról és azok érvényesítéséről,  

● a közérdekű adatok megismerésének általános szabályairól és a közérdekű adat megismerése 
iránti igényről, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről,  

● a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogállásáról, Hatóság elnökéről, a 
Hatóság vizsgálatáról,  az adatvédelmi hatósági eljárásról; 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. ET rendelet (GDPR) garanciális rendelkezései az általános 
rendelkezésekről, a tárgyáról, a tárgyi és területi hatályáról, az adatkezelés jogszerűségéről; 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény garanciális rendelkezései a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogának tartalmáról, a vallási közösségek meghatározásáról, a vallási egyesületről és a 
nyilvántartásba vett, a bejegyzett és a bevett egyházakról; 
 
A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény garanciális rendelkezései az általános 
rendelkezésekről, a gyűlés megtartásáról, a gyűlés feloszlatásáról; 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény garanciális rendelkezései a törvény hatályáról, az 
egyesülési jog alapján létrejött szervezetekről, a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzésről; 
 
A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény garanciális rendelkezései a 
törvény hatályáról, a párt működéséről és megszűnéséről, vagyonáról és gazdálkodásáról; 
 



Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 
Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. 
törvény garanciális rendelkezései az Emberi Jogok Európai Bíróságáról, az elfogadhatóságról. 
 
A tananyag és a felkészülés részét képezi emellett az Alkotmánybíróság gyakorlata, az alábbi releváns 
határozatainak lényeges tartalma, tételei:  

● az alkotmányos alapelvek, a hatalommegosztás elve (38/1993. (VI. 11.) AB határozat, 62/2003. 
(XII. 15.) AB határozat), a jogállamiság elve és a jogbiztonság követelménye (9/1992. (I. 30.) 
AB határozat, 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ) 

● jogalkotás alkotmányos követelményei, a belső jogi kollízió (35/1991. (VI. 20.) AB határozat, 
21/2017. (IX. 11.) AB határozat), a pszeudonormák (60/1992. (XI. 17.) AB határozat), közjogi 
érvénytelenség (164/2011. (XII. 20.) AB határozat); 

● a normavilágosság (26/1992. (IV. 30.) AB határozat), a terhes visszamenőleges jogalkotás 
tilalma (34/1991. (VI. 15.) AB határozat, 57/1994. (XI. 17.) AB határozat), a kellő felkészülési 
idő követelménye (28/1992. (IV. 30.) AB határozat), a szerzett jogok védelme (43/1995. (VI. 
30.) AB határozat), a minősített többségű törvényalkotás (1/1999. (II. 24.) AB határozat); 

● a nemzetiségek, nemzetiségi identitásvállalás joga és annak korlátai (45/2005. (XII. 14.) AB 
határozat, 41/2012. (XII. 6.) AB határozat); 

● a képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya (2/1993. (I. 22.) AB határozat, 52/1997. 
(X. 14.) AB határozat), a pártok alkotmányos funkciója (27/1998. (VI. 16.) AB határozat, 
63/2008. (IV. 30.) AB határozat); 

● a választójog fogalma, funkciója és tartalma (1/2013. (I. 7.) AB határozat), a népszavazáson 
való részvétel joga (1/2014. (I. 21.) AB határozat), a választási alapelvek, a választójog 
egyenlősége (22/2005. (VI. 17.) AB határozat), a szavazás közvetlensége (26/2014. (VII. 23.) 
AB határozat), a szavazás titkossága (32/2004. (IX. 14.) AB határozat); 

● a választási rendszer szabályainak megalkotása (63/B/1995. AB határozat), az országgyűlési 
választási rendszer (3141/2014. (V. 9.) AB határozat); 

● népszavazások típusai (52/1997. (X. 14.) AB határozat), a népszavazási kérdés tiltott 
tárgykörei, egyértelműsége (25/1999. (VII. 7.) AB határozat, 52/2001. (XI. 29.) AB határozat); 

● a frakcióalakítás szabályai és jelentősége, a rendszeres ülésezés, illetve a nyilvános parlamenti 
működés kapcsán (4/1999. (III. 31.) AB határozat, 34/2004. (IX. 28.) AB határozat, 10/2013. 
(IV. 25.) AB határozat); 

● a szabad és egyenlő képviselői mandátum, mentelmi jog fogalma, érvényesülése, korlátai 
kapcsán (65/1992. (XII. 17.) AB határozat, 10/2013. (IV. 25.) AB határozat); 

● a kormány működése (48/1991. (IX. 26.) AB határozat, 50/1998. (XI. 27.) AB határozat); 
● az államfő funkciója (48/1991. (IX. 26.) AB határozat), demokratikus működés feletti őrködés 

(6/1992. (VI. 10.) AB határozat, 8/1992. (I. 30.) AB határozat), az államfő sérthetetlensége és 
a politikai felelőtlensége, hatáskör-gyakorlása (48/1991. (IX. 26.) AB határozat), az államfő 
helyettesítése (7/1990. (IV. 23.) AB határozat); 

● az államfő hatáskörei, a vétójog gyakorlása (63/2003. (XII. 15.) AB határozat), a kinevezési 
jogkör gyakorlása (36/1992. (VI. 10.) AB határozat), a kitüntetés-adományozása (47/2007. 
(VII. 3.) AB határozat), a kegyelmezési jogkör (47/2007. (VII. 3.) AB határozat); 

● az alkotmánybíráskodási funkció (64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 31/1990. (XII. 18.) AB 
határozat), alkotmánymódosítás alkotmányossága (61/2011 (VII. 13.) AB határozat, 45/2012. 
(XII. 29.) AB határozat), az alkotmánybírósági döntés (13/2013. (VI. 17.) AB határozat); 

● a bíróságok a hatalmi ágak rendszerében, a bírói függetlenség elve (38/1993. (VI. 11.) AB 
határozat), a bírói jogállás (33/2017. (XII. 6.) AB határozat, 33/2012. (VII. 17.) AB határozat), 
a bíróságok igazgatása (3154/2017. (VI. 21.) AB határozat, 36/2013. (XII. 5.) AB határozat); 



● ügyészség funkciója, jogállása (52/1996. (XI. 14.) AB határozat, 3/2004. (II. 17.) AB 
határozat); 

● élethez való jog, az emberi méltósághoz való jog, az önrendelkezési szabadság tartalma és 
határai (23/1990. (X. 31.) AB határozat, 9/2004. (III. 30.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB 
határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 22/2003. (IV. 28.) AB határozat, 24/2014. (VII. 22.) 
AB határozat, 43/2005. (XI. 14.) AB határozat); 

● egyenjogúság, egyenlő bánásmódhoz való jog (9/1990. (IV. 25.) AB határozat, 30/2017. (XI. 
14.) AB határozat); 

● lelkiismereti és vallásszabadság tartalma és korlátai, állam és egyház viszonya (4/1993. (II. 12.) 
AB határozat, 6/2013. (III. 1.) AB határozat); 

● információs önrendelkezési jog alkotmányos tartalma és garanciái (15/1991. (IV. 13.) AB 
határozat), információszabadság tartalma és korlátozhatósága (21/2013. (VII. 19.) AB 
határozat); 

● véleménynyilvánítás szabadságának tartalma és korlátai (30/1992. (V. 26.) AB határozat, 
4/2013. (II. 21.) AB határozat, 13/2014. (IV. 18.) AB határozat); 

● gyülekezési jog tartalma és korlátai (4/2007. (II. 13.) AB határozat, 75/2008. (V. 29.) AB 
határozat), egyesülési jog tartalma (22/1994. (IV. 16.) AB határozat, 6/2001. (III. 14.) AB 
határozat); 

● tulajdonhoz való jog tartalma és védelme (64/1993. (XII. 22.) AB határozat, 35/2005. (IX. 29.) 
AB határozat), a foglalkozás szabad megválasztásához való jog korlátozhatósága (21/1994. 
(IV. 16.) AB határozat), szociális biztonsághoz való jog tartalma, a lakhatás és a hajléktalanság 
(32/1998. (VI. 25.) AB határozat, 42/2000. (XI. 8.) AB határozat), egészséges környezethez 
való jog értelmezése (28/1994. (V. 20.) AB határozat), gyermekek jogai és korlátozásuk 
(21/1996. (V. 17.) AB határozat), szülők nevelési joga és korlátozása (39/2007. (VI. 20.) AB 
határozat). 

 
Kötelező irodalom 

 
● Alkotmányos tanok I-II. [Bodnár Eszter - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.), Budapest, 2021, 

HVG-ORAC] (A felkészülés során használható a tankönyv első, 2018. évi kiadása is.); 
● Alapjogi tanok I-II. [Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix, Dojcsák Dalma 

Budapest, 2021, HVG-ORAC] (A felkészülés során használható a tankönyv első, 2018. évi 
kiadása is). 

 
 

Alkotmányjogi Tanszék 


