Vizsgakövetelmények
A vizsga két részből áll: egy 30 perces tesztből (megszerezhető pontszám: 40), valamint két
komplex jogeset kidolgozásából (erre 75 perc áll rendelkezésre, és 40 pont, jogesetenként
20-20 pont szerezhető).
- Az első rész a tárgyi tudás számonkérésére irányul, e vizsgarész anyagát a
tankönyv, az így megadott jogi dokumentumok kijelölt rendelkezései, valamint az
előadáson elhangzottak képezik.
- A vizsga második részében – az előadásokon és a szemináriumokon is feldolgozott
témakörökből – két jogesetet kell megoldani. A jogesetek megoldásához a vizsgázók
használhatják a vizsgára magukkal hozott jegyzeteiket, jogforrásokat és
tankönyveket, illetve bármilyen egyéb papír alapú forrást (elektronikus eszközök
használata nem megengedett).
A vizsga eredményes teljesítésének feltétele, hogy a hallgató a vizsgának mind az első,
mind pedig a második részében megszerezze az elérhető pontszámok több mint felét. Az
elégséges érdemjegyhez tehát a teszten és a jogeseteken külön-külön el kell érni legalább
20,5 pontot.

A vizsga I. részéhez kijelölt tananyag
A vizsga I. része annak ellenőrzésére irányul, hogy elsajátították-e az alapjogokkal
kapcsolatos általános és az egyes alapjogokkal kapcsolatos speciális elméleti és dogmatikai
ismereteket, valamint az alapjogvédelmi intézményekkel és eljárásokkal kapcsolatos
fogalmakat és a szabályozás alapjait.
A vizsga anyaga:
●
●

●

Somody - Szabó - Vissy - Dojcsák: Alapjogi tanok I. kötet (HVG-ORAC, Budapest,
2018)*
az egyes alapjogokról (emberi méltósághoz való jog és élethez való jog, információs
önrendelkezési jog, lelkiismereti és vallásszabadság, egyenlő bánásmódhoz való jog,
szólás- és sajtószabadság, gyülekezési és egyesülési jog, információszabadság,
tisztességes eljáráshoz való jog, tulajdonhoz való jog, szociális jogok, harmadik
generációs jogok) szóló előadásokon elhangzottak
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 1. §, 23-32. §, 39-46. § a
következő szemelvények** alapján: 10. A konkrét (egyedi) normakontroll
indítványozásának feltételrendszere, 11. A konkrét (egyedi) normakontroll
jogkövetkezményei, 12. Az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata és
feltételrendszere, 13. Az Alaptörvényben biztosított jog sérelme mint az
alkotmányjogi panasz befogadásának feltétele, 14. Az érintettség mint az
alkotmányjogi panasz befogadásának feltétele, 15. A jogorvoslatok kimerítése mint
az alkotmányjogi panasz befogadásának feltétele, 16. Mérlegelést engedő

●

befogadási feltételek, 17. Az alkotmányjogi panasz rendesbírósági végrehajtása, 18.
Az absztrakt normakontroll ombudsmani indítványozása
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1-3. §, 18. §, 21. §, 31-32.
§, 34. §, 37. § a 19. Hasonlóságok és különbségek az egyes jogvédelmi eljárásokban
c. szemelvény alapján
* Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a tankönyv I. kötetében foglaltak megértését és
elsajátítását segíti a II. kötetben található esetjogi szemelvények feldolgozása (az
egyes részekhez kapcsolódó szemelvények a margószámok és az Index alapján
kereshetők ki).
** A szemelvények kijelölése az Alapjogi tanok II. kötetére utal.

A vizsga II. részéhez kijelölt tananyag
A vizsga II. részében két jogesetet kell megoldani az alábbi témakörökből:
- emberi méltóság, önrendelkezési szabadság, élethez való jog,
- egyenlő bánásmódhoz való jog,
- véleményszabadság (szólásszabadság),
- gyülekezési szabadság,
- információszabadság, továbbá
- ezekhez kapcsolódóan az alapjogvédelmi eljárások.
A jogesetek megoldásához a vizsgázók használhatják a vizsgára magukkal hozott
jegyzeteiket, jogforrásokat és tankönyveket, illetve bármilyen egyéb papír alapú forrást
(elektronikus eszközök használata nem megengedett).
A jogesetek megoldásához szükséges joganyag:*
●
●
●
●
●
●
●

Alaptörvény
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény
a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
az alkotmánybírósági gyakorlat vonatkozásában az Alapjogi tanok II. kötete**
* A törvények értelmezését és alkalmazását segíti, ha feldolgozzák a törvényekhez
kapcsolódó joggyakorlatot a tankönyv II. kötetében található szemelvények alapján.
** A vizsgajogesetek megoldásához tehát elegendő azoknak az AB határozatszemelvényeknek az alkalmazása, amelyek a tankönyv II. kötetében megtalálhatók.

