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A közigazgatási szakvizsga 

„A központi állami szervek rendszere” c. I. modulhoz tartozó 

írásbeli esszé kérdések 
(2019. március 1.) 

 
Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös választásos 

kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak! 

15 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Mutassa be vázlatosan a magyar alkotmányfejlődést (2010-ig)!     

2. Ismertesse, milyen szempontok alapján csoportosíthatóak az alapvető jogok, és 

végezze el azok csoportosítását!  

3. Mutassa be, hogy az államot az alapvető jogok biztosításával összefüggésben milyen 

kötelezettségek terhelik!  

4. Ismertesse a házasság és a család alkotmányjogi fogalmát!  

5. Mutassa be diszkriminációtilalom és az esélyegyenlőség biztosításának konfliktusát! 

6. Ismertesse az Országgyűlés működésének főbb szabályait és a törvényjavaslatok 

tárgyalását!  

7. Ismertesse a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit! Mit jelent az államfő 

döntéseinél a végrehajtó hatalom ellenjegyzése és melyek a köztársasági elnök 

ellenjegyzéshez kötött hatáskörei?  

8. Sorolja fel a köztársasági elnöki és a miniszterelnöki tisztség megszűnésének eseteit!  

9. Határozza meg a „miniszterelnöki kormányzás” fogalmát! Ismertesse a Kormány 

megalakulására és megszűnésére vonatkozó szabályokat!  

10. Határozza meg az Alkotmánybíróság alkotmányos funkcióját és ismertesse feladat - 

és hatásköreit! Térjen ki az indítványozással és az alkotmánybírósági vizsgálat 

szempontjaival kapcsolatos korlátokra is!  

11. Mutassa be a Magyarország bírósági szervezetét, a bíróságok fő feladat- és 

hatásköreit!  

12. Ismertesse az ügyészség feladatköreit a büntető eljárás során!  

13. Fejtse ki mennyiben korlátozott a helyi önkormányzatok autonómiája!  

14. Hasonlítsa össze, hogyan határozza meg a közigazgatás funkcióit az 

igazgatástudomány és a jogtudomány!  

15. Határozza meg általánosságban a szakpolitikai feladatot ellátó miniszterek feladatait! 

16. Ismertesse a Kormányzati Központ részeit, azok legfontosabb feladat- és hatásköreit! 

17. Mutassa be mi a különbség a kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatal között! 

18. Mutassa be a helyi önkormányzatok által ellátott feladatok rendszerét és röviden 

jellemezze a különböző feladatcsoportokat!  
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10 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Ismertesse az alkotmány fogalmát, és végezze el az alkotmányok csoportosítását!  

2. Sorolja fel az alkotmányosság elveit, és fejtse ki, mit értünk jogállamiság alatt! 

3. Ismertesse, hogy milyen új szabályozási tárgykörökkel, rendelkezésekkel bővült az 

Alaptörvény a korábban hatályban lévő Alkotmányhoz képest? Emelje ki ezen új 

tárgykörök Alaptörvényben történő szabályozásának indokát, jelentőségét! 

4. Mutassa be az Alaptörvény módosításait!  

5. Ismertesse a Nemzeti Hitvallást, és annak jelentőségét!  

6. Vázlatosan ismertesse az Alaptörvény Alapvetés című részét!  

7. Ismertesse az alapvető jogok korlátozásának tartalmi kritériumait, és az alapjogi 

teszteket!  

8. Ismertesse, hogy miért tartja indokoltnak a nemzeti ünnepek alaptörvényi szintre  

emelését! Sorolja fel mely nemzeti ünnepeket tünteti fel nevesítve az Alaptörvény! 

Indokolja, hogy miért ezeket! 

9. Ismertesse az élethez való jog és az emberi méltóság viszonyát!  

10. Ismertesse az emberi méltóságot, mint anyajogot!  

11. Mutassa be a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos korlátait, 

határterületeit!   

12. Mutassa be vázlatosan a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat!  

13. Mutassa be röviden az Alaptörvény szociális jogokkal kapcsolatos rendelkezéseit!  

14. Mutassa be, miként változott az Alaptörvény elfogadásával az egészséges 

környezethez való jog alkotmányos szabályozása!  

15. Ismertesse az Országgyűlés legfontosabb funkcióit, valamint feladat- és hatásköreit!  

16. Határozza meg, hogy mely állami szerveknek mi a funkciója a helyi önkormányzatok 

törvényességi ellenőrzésében! 

17. Ismertesse, hogy milyen hatásköröket (jogokat) biztosít az Alaptörvény a helyi 

önkormányzatoknak? Soroljon fel legalább tízet!   

18. Mutassa be a helyi önkormányzatok és a közhatalom gyakorlásában résztvevő más  

szervek kapcsolatrendszerét!  

19. Ismertesse a közpénzek felhasználásának alkotmányos elveit és a megvalósításukra 

szolgáló intézményrendszert!  

20. Hasonlítsa össze a közigazgatás két nagy alrendszerének szervezeti jogi 

szabályozását!  

21. Jellemezze a kvázi államigazgatási szerveket!  
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5 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Mutassa be az Alaptörvény megalkotásának folyamatát!  

2. Sorolja fel az Alaptörvény szerkezeti egységeit! Ügyeljen a helyes sorrendre is!  

3. Nevezze meg a hatályos magyar alkotmányt és mutasson rá annak alkotmányi 

vonásaira!  

4. Ismertesse, hogy milyen az alapvető jogok eredetére vonatkozó elméleteket ismer? 

Mutassa is be ezeket egy-egy mondatban! 

5. Imsertesse, hogy ki(ke)t terhel az alapvető jogok biztosításának kötelezettsége, és 

ki(k) az alapjogok jogosultja(i)?  

6. Mutassa be az alapvető jogok korlátozásának formai kritériumait és a szabályozás  

indokait! 

7. Az Alaptörvény alapján ismertesse az állam a vallási közösségek egymáshoz való 

viszonyát!  

8. Határozza meg a spontán gyűlés és a sürgős gyülekezés fogalmait!  

9. Ismertesse az egyesülési jog gyakorlásának részjogosultságait!  

10. Sorolja fel az információs önrendelkezési jog legalább 5 alapelvét! 

11. Mutassa be az adóztatás korlátaira és a közteherviselési kötelezettségre vonatkozó 

alkotmányos szabályokat!  

12. Ismertesse, hogy mi a közszolgáltatások szerepe a közigazgatás fogalmának 

meghatározásában?  

13. Fejtse ki a közérdekűség jelentőségét és közigazgatásban betöltött szerepét!  

14. Határolja el egymástól a „végrehajtó hatalom – közigazgatás – államigazgatás” 

fogalmakat és határozza meg, hogy milyen viszonyban állnak egymással!  

15. Határolja el egymástól a „kormányzás – közigazgatás” fogalmakat és határozza meg, 

hogy milyen viszonyban állnak egymással!  

16. Határozza meg a közigazgatás szervezeti jog részterületeit!  

17. Határolja el a központi államigazgatási szerveket a területi és helyi államigazgatás i 

szervektől!  

18. Soroljon fel legalább 5, a Kormány működését közvetlenül segítő államigazgatás i 

szervet!  

19. Sorolja fel a miniszter munkáját segítő minisztériumi vezetőket!   

20. Sorolja fel a települési önkormányzat képviselő testületének szerveit!  

21. Sorolja fel az Mötv. szerinti a települési és területi önkormányzatokat!  


