
Jogszigorlat tételsor (érvényes: 2020. 05.01-től) 

 Állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelemi jog, közigazgatási jog  

1. Magyarország Alaptörvénye, jellege, fontosabb rendelkezései.  

A jogképesség és a cselekvőképesség fogalma. A cselekvőképesség típusai. (Polgári 

törvénykönyv, első könyv)  

2. Az államszervezet: Köztársasági elnök, Országgyűlés (Magyarország Alaptörvénye). 

A házasság a magyar családjogban, a házasság megkötése, érvénytelenségi okok. (Polgári 

törvénykönyv, negyedik könyv) 

3. Az államszervezet: Kormány, Bírói szervezet (Magyarország Alaptörvénye). 

A házastársi vagyonközösség, a házasság megszűnése.  (Polgári törvénykönyv, negyedik 

könyv) 

4. Az állampolgárság és az állampolgársággal járó́ egyes jogok és kötelezettségek rendszere. 

(1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról) 

Az élettársi kapcsolatok (Polgári törvénykönyv, negyedik könyv) 

5. A tulajdonjog alapvető szabályai. (Polgári törvénykönyv, ötödik könyv)  

Az örökbefogadás célja, joghatása, tartalma, megszűnése. 

6. A tulajdonjog alapvető szabályai. (Polgári törvénykönyv, ötödik könyv)  

A szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó́ szabályok, kapcsolattartás. (Polgári 

törvénykönyv, negyedik könyv)  

7. Az öröklési jog alapvető szabályai. (Polgári törvénykönyv, hetedik könyv)  

A gyámság fogalma, tartalma, a gyámrendelés szabályai, a gyámság megszűnése. (Polgári 

törvénykönyv, negyedik könyv) 

8. A közigazgatás fogalma, szerepe, feladata.  

A gyámügyi igazgatás szervei, a gyámügyi igazgatás rendszere, a gyámhatóságok. 

9. Az önkormányzatok feladata, célja, rendszere. A helyi önkormányzat feladata a 

gyermekvédelemben, 

A gyermekvédelem rendszere, a gyermekvédelemi intézkedések tartalma, feltételei - a szülői 

felügyeleti jog alakulására.   

10. Az Ákr. alapvető rendelkezései, szervi, tárgyi és személyi hatálya (2016. évi CL. törvény 

az általános közigazgatási rendtartásról, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról (Ákr.) 

11. A közigazgatási hatósági eljárás és szakaszai. (2016. évi CL. törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

(Ákr.) 



A gyermekjóléti alapellátások rendszere (pénzbeli, természetbeni).  

13. A gyermekvédelemi intézkedések, az intézkedésre jogosult hatóságok.   

A gyermekvédelemi szakellátások.  

 

Munkajog, társadalombiztosítási és szociális jog   

1. A munkavégzésre irányuló́ különböző jogviszonyok elhatárolása; a munkajog kialakulása, 

történeté és rendszere.  

A társadalombiztosítás alapelvei, a tb nyugdíj és az egészségbiztosítás alapelvei.   

 

2. Alapelvek a munkajogban.  

A társadalombiztosítás jelentősége, kialakulása   

3. A Munka Törvénykönyvének hatálya. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, az 

érvényesség, az érvénytelenség, az elévülés.  

A szociális jog fogalma és helye a jogrendszerben.  

4. A munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése, időtartama.  

A társadalombiztosítási ellátások rendszere és jogforrásai.   

5. A munkaviszony módosulása, módosítása; jogutódlás. A szociális jogok meghatározása, 

nemzetközi és alkotmányos védelme.  

6. A munkavégzés szabályai. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása.   

7. A munkaviszony megszűnése és megszűntetési rendszere (az egyes megszüntetési módok). 

Hozzátartozói nyugellátások.   

9. A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei. A baleseti ellátások 

rendszere.   

10. A munkaidő és a pihenőidő szabályai. A tanulmányi szerződés. A magyar nyugdíjrendszer 

rövid bemutatása (pillérek). Öregségi nyugdíj (jogosultság, korkedvezmény, szolgálati idő).   

11. A munka díjazása és a munkabér védelme. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.   

13. A munkavállaló́ és a munkáltató́ kártérítési felelőssége. A családtámogatási ellátások 

rendszere és szabályai.   

14. Az álláskeresési támogatás (járadék, segély).  

Az 1993. évi III. tv. szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben 

nyújtott ellátások.   

 

 


