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2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról – 
 

1. A törvényben megfogalmazott alapelvek tartalma: jogszerűség, hivatalbóliság, 
hatékonyság, jóhiszeműség, bizalom és az ügyfélre vonatkozó szabályok. 

2. A törvény hatálya, általános és különös eljárási szabályok, a hatóság, az ügyfél. 
3. Az eljárási kötelezettség, az illetékesség vizsgálata és a vita) 
4. A kérelemre induló hatósági eljárás, a kérelem. 
5. Automatikus döntéshozatal, a sommás eljárás, a teljes eljárás 
6. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése, szüneteltetése. 
7. A hatóság döntése, a határozat, a végzés. 
8. A jogorvoslati jog és eljárás, a közigazgatási per, a döntés módosítása, visszavonása. 
9. A felügyeleti eljárás, az ügyész felhívás és fellépés, a semmiség. 
10. A végrehajtás, a végrehajtható döntések, a végrehajtás elrendelése, foganatosítása, 

felfüggesztése, megszüntetése. 
 
2010. évi. XLIII. törvény - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjairól és az államtitkárok jogállásáról – 
 

1. A minisztérium jogállása és vezetője, a miniszter helyettesítése. 
2. Az államtitkár feladata és helyettesítése, a közigazgatási államtitkár, a helyettes 

államtitkárra vonatkozó törvényi rendelkezések. 
3. A kormányhivatal szervezete, irányítása, vezetése, feladatai és hatáskörei. 
4. A területi államigazgatási feladatok összehangolása, az államigazgatási kollégium. 

 
2018. évi CXXV. törvény - a kormányzati igazgatásról – 
 

1. A kormányzati szervezetrendszerről rendelkező törvény hatálya, az irányítás és a 
felügyelet tartalma, a központi államigazgatási szervekre vonatkozó közös szabályok. 

 
Magyarország Alaptörvénye 
 

2. Az Alaptörvényben megfogalmazott „alapvetések” tartalma. 
3. A „szabadság és felelősség” tartalma. 
4. Az Országgyűlés alaptörvényi szabályozás. 
5. A Kormány alaptörvényi szabályozása. 
6. Az alaptörvényben megnevesített szervek (intézmények), a rendőrség feladata. 

 
2017. évi XC. törvény - a büntetőeljárásról - 
 

1. A bíróság feladata, az eljáró bíróságok. Az I. fokú bíróság hatásköre és illetékessége. 
2. Az ügyészség feladata, jogai, hatásköre és illetékessége. A kizárólagos ügyészi 

nyomozás. 
3. A nyomozó hatóság feladata, hatásköri és illetékességi szabályai. 
4. A terhelt fogalma, jogai és kötelességei. A védő jogai és kötelességei, a 

meghatalmazott, kirendelt és helyettesítő védő. 
5. A sértett jogai és kötelességei, a magánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt. 
6. A bizonyítás tárgya, eszközei, törvényessége. A bizonyítási cselekmények. 



 
2012. évi C. törvény – a Büntető Törvénykönyvről – 
 

1. Minek az érdekében és milyen célt tűzött ki a jogalkotó a törvény megalkotásakor? Mi 
a tartalma a törvényesség elvének, az időbeli, területi és személyi hatálynak? 

2. A bűncselekmény fogalma, a társadalomra való veszélyesség tartalma. A 
bűncselekmények csoportosítása (elhatárolása). A szándékosság és a gondatlanság. 

3. A büntethetőséget kizáró, korlátozó okok. A jogos védelem, végszükség, a jogszabály 
engedélye. 

4. A büntethetőséget megszüntető okok. Az elévülés, a tevékeny megbánás. 
5. A katonákra vonatkozó speciális szabályok (elkövető, büntethetőséget kizáró és 

megszüntető okok, katonai büntetések és mellékbüntetések. 
 
 
 
 
 


