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 ZÁRÓVIZSGA-TÉTELSOR 

 2019 

 

 KÖZIGAZGATÁSI JOG 

 

1. A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és az állami szervek rendszerében 

2. A közigazgatás fogalma és sajátosságai 

3. A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai 

4. A közigazgatási jogi norma 

5. A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése 

6. A központi közigazgatási szervek 

7. A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési 

szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai 

8. A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői 

9. A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az 

önkormányzati feladatellátás rendszere,a helyi önkormányzatok vagyona 

10. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek (Országgyűlés, Köztársasági 

Elnök, Kormány, miniszterek, igazságszolgáltatás, Alkotmánybíróság) kapcsolata 

11. A közvetett közigazgatás és az autonóm struktúrák 

12. A közigazgatás irányítása és ellenőrzése 

13. A közigazgatás személyzete, a közszolgálat szabályozási rendszerei és a hatályos 

magyar szabályozás jellemzői 

14. Jogalkalmazás a közigazgatásban, a hatósági jogalkalmazás 

15. A közigazgatási aktusok 

16. A közigazgatási eljárási jog fogalma és szabályozási rendszerei 

17. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya 

18. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a 

kérelemre induló hatósági eljárás, a hatóság döntései, a hatósági bizonyítvány, 

igazolvány és nyilvántartás 

19. A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések 

különös szabályai 

20. A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere (a határozatok visszavonása, 

módosítása, a fellebbezési eljárás, felügyeleti intézkedés és az ügyészi intézkedések) 

21. A közigazgatási cselekvésekkel szembeni bírói jogvédelem elvi alapjai, a közigazgatási 

perek hatályos szabályozása 

22. A közigazgatási határozatok végrehajtása 

23. A közigazgatási jogi szankció 

24. A szabálysértési jog alapjai 
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25. A szabálysértési eljárás 

26. Az európai közigazgatás és közigazgatási jog 

27. Területfejlesztés és területrendezés 

28. Az egészségügyi igazgatás 

29. Gazdasági közigazgatás és joga. A nemzetgazdaság igazgatása 

30. Építési igazgatás, építési jog 

31. A rendészeti igazgatás 
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