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2. Az alkotmány
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az alkotmány története, szerepe; alkotmánytípusok; az alkotmány fő pontjai;  

jogok és kötelességek

 az alkotmány szerkezete, tartalma; az Alaptörvény és célnyelvi országok alkotmányának 

összehasonlítása; alkotmánymódosítás

az alkotmányosság elve; az Alkotmánybíróság; alkotmányos felülvizsgálat

1. Az állam és állampolgárság
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honosítás; tartózkodás Magyarországon; letelepedés; EU kék kártya;

különböző államformák, demokrácia, jogállam, államfő/kormányfő szerepe, 

hatalma; közszolgálat és közszféra; közigazgatás, közigazgatási képzés

államháztartás; alapelvek; államszövetségek; költségvetési források felhasználása során követendő 

elvek, a felhasználási kötöttség elve, uniós források felhasználása, a közbeszerzési kötelezettség 

elve, az állami támogatások korlátozásának elve

közhatalmi intézmények; államok szerkezete; közhatalom gyakorlás; politikai felelősség, 

jogállamiság, a jó állam; a magyar és célnyelvi országok államfőjének összehasonlítása

4. A hatalmi ágak szétválása

3. Politikai pártok és választások
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pártrendszerek; kormánypárt/ellenzéki párt szerepe; a választások szerepe, 

gyakorisága, folyamata; népszavazás célja, folyamata, érvényessége

pártok szerepe a demokráciában; pártrendszerek; pártpolitika szerepe, jelentősége; 

választási rendszerek bemutatása, összehasonlítása a célnyelvi országok rendszerével; 

választási kampány; választás lebonyolítása

a pártprogramok jelentősége; kampánystratégia; választási visszaélések; választási statisztikák 
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a hatalmi ágak szétválásának célja; a hatalami ágak meghatározása, feladata; a 

fékek és ellensúlyok szerepe; a törvényhozás folyamata; a parlament



B1

B1

B1

C1

B2 a hatalmi ágak szétválásának célnyelvi országok és Magyarország közötti 

összehasonlítása; a törvényhozói hatalom; a törvényalkotás folyamatának összehasonlítása 

Magyarország és célnyelvi országok között; a végrehajtói hatalom; a bizalmatlansági 

indítvány folyamata; az igazságszolgáltatás; a magyar és célnyelvi országok bírósági 

rendszerének összehasonlítása; a törvényhozás hatálya, a törvények nemzetközi értelmezése és alkalmazása; a kormányalakítás 

folyamata; Kúria; bírói függetlenség; precedensjog

5. Területi igazgatás
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önkormányzat szerepe, feladata, vezetője, önkormányzati képviselő testület, 

kormányhivatal

önkormányzatiság; decentralizáció jelentősége; közigazgatási rendszer struktúrája; 

önkormányzatok feladata, kompetenciája

területfejlesztés; regionális politika; kohéziós politika; operatív programok; stratégia és prioritások

6. Az EU
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EU kialakulása, célja, fő szervei és ezek feladata, összetétele; hatalmi ágak 

szétválása az EU-ban; Európai választások; EU állapolgárságra jogosultság, 

uniós polgárok jogai, kötelezettségei, EU állampolgárság előnyei/hátrányai; 

munkavállalás az EU-ban

EU törvényhozás folyamata; EU támogatások és azok felhasználása (CAP); EU tagság; az 

euró és a monetáris unió bevezetése, előnyei/hátrányai; az Európai Központi Bank és az 

Európai Beruházási Bank; az Egységes Piacés a Vámunió; az Európai Ombudsman

EU 2020 és 2030 stratégia; kiválás az EU-ból; az euró és a monetáris unió hatása az euró zóna 

országaira és a zónán kívüli országokra; az EU külkapcsolatai; munkaerőpiaci trendek az EU-ban

7. Nemzetközi kapcsolatok
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nemzetközi szervezetek és céljaik; alapvető emberi jogok; munkavállalás 

nemzetközi szervezeteknél; nemzetközi projektek
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nemzetközi kapcsolatok szerepe; nemzetközi kapcsolatok gazdasági előnyei/hátrányai; 

ENSZ emberi jogok kartája; emberi jogok mint a demokratikus államok alappillére; 

emberi jogok megsértése; jogorvoslat; menekültügy; a diplomácia feladata, funkciói; civil 

szervezetek

NGO-k; kvázi-NGO-k, kormány és civil szervezetek kapcsolata;  államok nemzetközi 

kapcsolatainak szerepe, jelentősége; nemzetközi politikai kapcsolatok alakításában résztvevő 

intézmények, nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO); kulturális diplomácia; tudománydiplomácia; 

kétoldalú kapcsolatok; nemzetközi konfliktusok

8. Szakigazgatás
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nemzeti kisebbségek, esélyegyenlőség; környezetvédelem szerepe; 

nemzetbiztonság, nemzetvédelem

társadalmi kirekesztés; társadalmi felzárkóztatás;  ifjúság és családpolitika; 

bevándorláspolitika; környezetvédemi szakpolitika; infokommunikáció, digitális 

infrastruktúra; innováció; e-közigazgatás; agrárpolitika; élelmiszergazdaság; 

közlekedéspolitika

társadalmi gondoskodás és szolidaritás elve; foglalkoztatásplitika; gazdaságpolitika; vidékfejlesztés; 

energia és klímapolitika; élelmiszerlánc felügyelet; nemzetbiztonság


