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1./ A közigazgatás és a jog kapcsolata. A közigazgatás törvényessége és alkotmányossága. 

2./ A közigazgatás kívülről történő ellenőrzése. A közigazgatás önellenőrzésének formái. 

3./ A közigazgatási jog fogalma, helye a jogrendszerben, elhatárolása más jogágaktól. 

4./ A közigazgatási jog kialakulása és fejlődése. 

5./ A közigazgatási jog jellemzői és területei. 

6./ A közigazgatási jog forrásai. A közigazgatási jogforrások sajátosságai.  

7./ A közigazgatási jogforrások megismertetése, a hivatalos lapok. 

8./ A közigazgatás jogalkotó tevékenysége. A jogszabályalkotásra jogosult közigazgatási szervek. 

9./ A jogszabály-előkészítés folyamata a közigazgatásban. Társadalmi részvétel a jogalkotásban 

10./ A jogalkotással szemben támasztott követelmények. Érvényesség és hatályosság. 

11./ A közigazgatási jog alanyai. Jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy és a közjogi jogi 

személy fogalma, az állam jogalanyisága, az állami szervek hatásköre. 

12./ A közigazgatás szervezetrendszere. A központi és a helyi-területi közigazgatási szervek rendszere. A 

kormányzati igazgatási szervek és paraadminisztráció. 

13./ A jogviszony fogalma, elemei. A jogi tények. A közigazgatási jogviszonyok csoportosítása.  

14./ A jogi norma fogalma és csoportosítási lehetőségei.  

15./ A közigazgatási jogi norma szerkezete, absztrakt tartalma. A normakapcsolatok. 

16./ Anyagi jogi, alaki jogi és szervezeti normák. 

17./ A felelősség fogalma. A jogi felelősség alapfogalmai. Objektív és szubjektív felelősség. 

18./ Felelősségi formák a közigazgatásban. A közigazgatási dolgozók nem jogi felelősségi formái. 

19./ A közigazgatási dolgozók jogi felelősségi formái.  

20./ A közigazgatási szerv felelőssége. A közigazgatási jogkörben okozott kárért viselt felelősség. A 

jogalkotásért való felelősség. A nem közhatalmi jogkörben történő károkozás. 

21./ A szankció fogalma és a közigazgatási jogi szankció. 

22./ A közigazgatási jogi szankciók fajtái. 

23./ Jogérvényesülés és szabályozási módok a közigazgatási jogban. A szabályozási mód fajtái a 

jogérvényesülés és a szabályozás funkciói szerint. 

24./ A jogérvényesítés módjai.  

25./ A jogalkalmazás.  

26./ A jogszabályértelmezés. 

27./ A közigazgatási tevékenységfajták fogalma. A tevékenységfajták osztályozása. Hierarchikus és 

hierarchián kívüli igazgatás. 

28./ A hatósági igazgatás. A hatáskör terjedelme, a szervezési elvek és a hatáskör. A hatáskör átruházás. 

29./ A közigazgatási szervek egymáshoz való viszonya. A belső igazgatás (irányítás és vezetés, felügyelet, 

ellenőrzés. Az ügyvitel. 

30./ A közigazgatás cselekvései, aktustan a jogirodalomban. A közigazgatás aktusai. 

31./ A közigazgatási jogi aktusok fogalma, fajai.  

32./ Az aktusokkal szembeni követelmények és a hibás aktusok.  

33./ Az aktusok kötöttsége. A mérlegelés, a méltányosság és a diszkrecionalitás. 
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