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I. modul: A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE
1.

Ismertesse az alkotmány fogalmát és az alkotmányosság elveit!

2.

Ismertesse a magyar alkotmányfejlődést napjainkig, mutassa be az Alaptörvény
szerkezetét és módosításait! Ennek során térjen ki külön a Nemzeti Hitvallás tartalmára,
jellemzőire és jelentőségére, valamint az Alapvetés tartalmára is!

3.

Határozza meg az alapvető jogok fogalmát, mutassa be azok alanyait, címzettjeit,
ismertesse az alapvető jogok korlátozására vonatkozó fontosabb alaptörvényi
rendelkezéseket és teszteket, valamint az állam alapvető jogok védelmével kapcsolatos
feladatait!

4.

Mutassa be a szabadságjogokat és részletezze a vizsgabizottság által meghatározott két
szabadságjog tartalmát!

5.

Jellemezze a gazdasági, szociális és kulturális alapjogokat és ismertesse az alapvető
kötelességeket az Alaptörvény alapján!

6.

Ismertesse az Országgyűlés jogállását, feladat- és hatásköreit, a szervezetére és
működésére vonatkozó alapvető szabályait!

7.

Határozza meg a köztársasági elnök helyét az államszervezetben, ismertesse főbb
feladat- és hatásköreit!

8.

Ismertesse a Kormány fontosabb feladat- és hatásköreit, szervezetét, megbízatását és
működésének főbb szabályait!

9.

Ismertesse az Alkotmánybíróság jogállását, főbb feladat- és hatásköreit, mutassa be
annak működését!

10. Mutassa be a bíróság és az ügyészség jogállását, e szervezetek főbb feladat- és
hatásköreit, szervezeti rendszerét!
11. Mutassa be az alapvető jogok biztosának jogállását, fontosabb feladat- és hatásköreit!
12. Ismertesse a közpénzek felhasználásának követelményeit az Alaptörvény „A közpénzek”
című fejezete alapján!
13. Mutassa be a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék, valamint a Költségvetési
Tanács feladat- és hatáskörét!
14. Ismertesse a Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok
működésére vonatkozó alapvető alkotmányos előírásokat!
15. Ismertesse a különleges jogrend típusait, tartalmát és intézményi rendjét!
16. Határozza meg a közigazgatás fogalmát és helyét az államszervezetben, valamint a
közigazgatási szervezetrendszert alkotó alrendszereket!
17. Mutassa be az államigazgatás szervezetrendszerét!
18. Mutassa be a helyi önkormányzatok szervezetét, valamint feladat- és hatáskörét!
19. Ismertesse a helyi önkormányzatok és az állami szervek kapcsolatát!

