
Jog szigorlat tételsor 2015

Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog 

1.  Magyarország  Alaptörvénye,  jellege,  fontosabb  rendelkezései.  A  házasság  a  magyar
családjogban, a házasság megkötése, érvénytelenségi okok.

segédanyagok:
https://www.dropbox.com/s/zl7tzrgd542q187/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiezao7qkmegxj4/Csal%C3%A1djog.pdf?dl=0
http://prezi.com/-x6xcxrsadfa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/rscdn6lbveyd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

2. Magyarország Alaptörvénye, jellege, fontosabb rendelkezései. Házastársi vagyonközösség, a
házasság megszűnése.

http://prezi.com/-x6xcxrsadfa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/r7e_35p4smk_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/rscdn6lbveyd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

3. Az államszervezet, Köztársasági Elnök, Országgyűlés, Kormány, Bírói szervezet. A családi
jogállás, az apaság vélelme, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

http://prezi.com/lzvgny8jetvr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/r6sb9g-qfel0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/nijeykbxnzdv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/r7e_35p4smk_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

4. A jogalkotás menete, jogforrás, jogforrási hierarchia. A rokonság és a rokontartás szabályai
a CSJK szerint.

http://prezi.com/r6sb9g-qfel0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/r7e_35p4smk_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

5. Az állampolgárság és az állampolgársággal járó egyes jogok és kötelezettségek rendszere, az
állampolgársági eljárás. az örökbefogadás célja, joghatása, tartalma, megszűnése.

https://www.dropbox.com/s/6r6aq4diltp6pte/%C3%81llampolg%C3%A1rs%C3%A1g.docx?dl=0
http://prezi.com/ypd1xfz7a4ng/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

6. A tulajdonjog alapvető szabályai. A szülői felügyeleti jog, tartalma, szünetelése, megszűnése.

http://prezi.com/4efmdk4mpffg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/sy0czn55p0br/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

7. A tulajdonjog alapvető szabályai. A szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó szabályok,
kapcsolattartás.

https://www.dropbox.com/s/dnntg3vlc4qy77y/Sz%C3%BCl%C5%91i%20fel%C3%BCgyelet.pdf?
dl=0
http://prezi.com/sy0czn55p0br/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share



8. Az öröklési jog alapvető szabályai. A gyámság fogalma, tartalma, a gyámrendelés szabályai,
a gyámság megszűnése.

http://prezi.com/zg6-dqor183f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/saq4a1igm7c6sd6/Gy%C3%A1ms%C3%A1g.pdf?dl=0

9.  A közigazgatás  fogalma,  szerepe,  feladata.  A gyermekvédelem  rendszere,  a  gyámügyi
igazgatás rendszere, a gyámhatóságok.

http://prezi.com/9ws0pxhjwza9/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/omo3c9rj9jzs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/k-ycijgt7v6h/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

10.  Az  önkormányzatok  feladata,  célja,  rendszere.  a  helyi  önkormányzat  feladata  a
gyermekvédelemben, a gyámügyi igazgatás szervei.

http://prezi.com/ew8ec6godnmy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/omo3c9rj9jzs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/k-ycijgt7v6h/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

11.  A  települési  önkormányzat  képviselőtestületének  szervezete,  működése,  döntései.  A
kiskorúakról való állami gondoskodás formái.

http://prezi.com/ew8ec6godnmy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

12.  A közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szakaszai.  A gyermekjóléti  alapellátások  rendszere
(pénzbeli, természetbeni).

http://prezi.com/9ws0pxhjwza9/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

13.  A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szakaszai.  A  gyermekvédelmi  intézkedések,  az
intézkedésre jogosult hatóságok.

http://prezi.com/9ws0pxhjwza9/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

14. A közigazgatási hatósági eljárás és szakaszai. A gyermekvédelmi intézkedések tartalma,
feltételei - kitérve a szülői felügyeleti jog alakulására.

http://prezi.com/9ws0pxhjwza9/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

15. A közszolgálati szféra személyi állománya, a köztisztviselők jogállása. A gyermekvédelmi
szakellátások. 

http://prezi.com/zqkakg-uwpyf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share



16.  A személyes  adatok védelme és  a  közérdekű adatok  nyilvánossága.  Az otthont  nyújtó
gyermekvédelmi szakellátások (nevelőszülő, gyermekotthon).

http://prezi.com/j48tgk1wqk7l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7mk620fbx1ha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

További segédanyagok, amik részben megegyeznek a prezi-k tartalmával:

https://www.dropbox.com/s/zl7tzrgd542q187/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfpnx15x9josy38/%C3%81llam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6r6aq4diltp6pte/%C3%81llampolg%C3%A1rs%C3%A1g.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiezao7qkmegxj4/Csal%C3%A1djog.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w07js4wng22ffvb/CSJK%20t%C3%A9telek.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/saq4a1igm7c6sd6/Gy%C3%A1ms%C3%A1g.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0tnp7jqnxaxhfcc/Igazs%C3%A1gszolg%C3%A1ltat%C3%A1si
%20rendszer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gyof25tr863d2f/%C3%96r%C3%B6kl%C3%A9si%20jog.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6g1sdo9onn2k5s/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnntg3vlc4qy77y/Sz%C3%BCl%C5%91i%20fel%C3%BCgyelet.pdf?
dl=0
https://www.dropbox.com/s/7putcwp8idniuoq/Tulajdonjog.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qishumpb3qgx376/2.%20Szem%C3%A9lyi%20%C3%A1llom
%C3%A1ny.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz2pn3grdw9sde7/3.%20Adatv%C3%A9delem.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iir8ime3by04a73/4.%20gy%C3%A1m%C3%BCgyi%20ig
%20szerv_2.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9b3u0ktj7gq0kn/KET.doc?dl=0 

Munkajog, társadalombiztosítási és szociális jog 

1. A munkavégzésre irányuló különböző jogviszonyok elhatárolása; a munkajog kialakulása,
története és rendszere. A társadalombiztosítás alapelvei, a tb nyugdíj és az egészségbiztosítás
alapelvei.

http://prezi.com/kzzso1ighpbw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/jmtrwsotwc9davg/feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf?dl=0 [6-8., 47-
48., 123-124.o.]

2. Alapelvek a munkajogban. A társadalombiztosítás jelentősége, alakulásának aktualitásai. 

http://prezi.com/kzzso1ighpbw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/e33ti4j7zrjbmtx/zk_3_39.pdf?dl=0  [3-5. old.]

3. A Munka Törvénykönyvének hatálya. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, az
érvényesség, az érvénytelenség, az elévülés. A társadalombiztosítás alapelvei, a tb nyugdíj és
az egészségbiztosítás alapelvei.
 
http://prezi.com/kzzso1ighpbw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/jmtrwsotwc9davg/feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf?dl=0 [6-8., 47-



48., 123-124.o.]

4.  A  munkajog  jogforrási  rendszere.  A  társadalombiztosítás  jelentősége,  alakulásának
aktualitásai.

http://prezi.com/ruubp4j5k0ls/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/e33ti4j7zrjbmtx/zk_3_39.pdf?dl=0  [3-5. old.]

5. A munkaviszony alanyai,  a munkaviszony létesítése,  időtartama. A társadalombiztosítási
ellátások rendszere és jogforrásai.

https://www.dropbox.com/s/tj18gk5s2c72c5g/TB%20rendsz_jogf.pdf?dl=0
http://prezi.com/2ypt_ejfj8h9/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 ["zöld könyv"]
https://www.dropbox.com/s/e33ti4j7zrjbmtx/zk_3_39.pdf?dl=0 ["zöld könyv" vagy "Futó könyv"; a
jogforrásokról a bevezetőben]

6.  A munkaviszony  módosulása,  módosítása;  jogutódlás.  A társadalombiztosítási  ellátások
rendszerének fedezete, a jogosultak köre.

http://prezi.com/kpbraeynoiab/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/tj18gk5s2c72c5g/TB%20rendsz_jogf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0

7. A munkavégzés szabályai. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása.

http://prezi.com/fxjj56k8_tq1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0  [106-107  és  143-
151.o.] 

8. A munkaviszony megszűnése és megszüntetési  rendszere (az egyes megszüntetési  módok
részletezésével). Hozzátartozói nyugellátások. 

http://prezi.com/_h5ou8jdxrzk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 [108-114.o]

9. Eljárás a munkaviszony megszűnése és megszüntetése esetén. A munkaviszony jogellenes
megszüntetése és jogkövetkezményei. Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés. A baleseti
ellátások rendszere. 

http://prezi.com/_h5ou8jdxrzk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 [138-142.o.]

10. A tanulmányi szerződés. A magyar nyugdíjrendszer rövid bemutatása (pillérek). Öregségi
nyugdíj (jogosultság, a nyugdíj számítása, korkedvezmény, szolgálati idő).

http://prezi.com/2ypt_ejfj8h9/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 [90-119.o.]
 
11. A munkaidő és a pihenőidő szabályai. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak átalakítása.

http://prezi.com/szs-x2vvbcwh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share



https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 [105-106.o.]

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

http://prezi.com/dpm4kwnrc03b/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 [127-138.o.]

13.  A munkavállaló  és  a  munkáltató  kártérítési  felelőssége.  A családtámogatási  ellátások
rendszere és szabályai. 

http://prezi.com/3i_d6vuspvaf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/45x41ivy41zrs9u/1998-_evi_lxxxiv-_torv-ny.pdf?dl=0  [vázlatosan
elég]

14. A munkaügyi vita. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.

http://prezi.com/ua4nxgrxcjxb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/vq4qgj8xn7km2pk/z%C3%B6ld%20k.pdf?dl=0 [127-138.o.]

15. A munkaügyi ellenőrzés rendszere. Az álláskeresési támogatás (járadék, segély). 

https://www.dropbox.com/s/l5cykgiui0ctk9c/1996-_evi_lxxv-_torv-ny.pdf?dl=0 [vázlatosan]
https://www.dropbox.com/s/60cw612c4tn7hn6/1991-_evi_iv-_torv-ny.pdf?dl=0 [V. fejezet]

16. Atipikus munkaviszonyok (pl.: munkaerő kölcsönzés, távmunka). Az 1993. évi III. tv. Szt.
szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások. 

http://prezi.com/e2qtuv7btqkd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.dropbox.com/s/oxqa8mupfgvtlzh/1993-_evi_iii-_torv-ny.pdf?dl=0 [vázlatosan]


