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1./ A közigazgatási jog kialakulása, fejlődése és fogalma. 

2./ A közigazgatási jog jellemzői és területei. 

3./ A jog fogalma. A jogrendszer tagozódásainak alapja. A közigazgatási 

jog elhatárolása más jogágaktól. 

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

A jogszabályalkotásra jogosult közigazgatási szervek. 

5./ A közigazgatási jogforrások megismertetése (kihirdetés, közzététel). 

6./ A közigazgatás, mint jogalkotó. A jogszabály-előkészítés folyamata a 

közigazgatásban. 

7./ A jogalkotással szemben támasztott követelmények. 

8./ Társadalmi részvétel a jogalkotásban. Hatásvizsgálat és dereguláció. 

9./ A jogi norma fogalma, jellemzői és csoportosítási lehetőségei. 

10./ A közigazgatási jogi norma szerkezete. A hipotézis és a diszpozíció 

belső szerkezete. 

11./ A közigazgatási anyagi jogi normák fajtái, jellemzői. 

12./ A közigazgatási alaki jogi normák fajtái, jellemzői. 

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

14./ A közigazgatási jogi szankció fogalmi elemei. 

15./ A közigazgatási jogi szankciók fajtái. 

16./ A jogi felelősség alapfogalmai. 

17./ Felelősségi formák a közigazgatásban. A közigazgatás felelőssége. 

18./ A közigazgatási dolgozók felelősségi rendszere. A közigazgatási 

dolgozók fegyelmi, büntetőjogi felelőssége. Politikai felelősség a 

közigazgatásban.  

19./ Anyagi felelősség (kárfelelősség) a közigazgatási jogban. 

20./ A jogviszony fogalma, elemei, létrejötte, módosulása és megszűnése – 

a jogi tények. A közigazgatási jogviszony fogalma és elemei. 

21./ A közigazgatási jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése. A 

közigazgatási jogviszonyok csoportosítási lehetőségei. 

22./ A közigazgatási tevékenységfajták fogalma. A tevékenységfajták 

osztályozása. 

23./ Hierarchikus és hierarchián kívüli igazgatás. Szervezetrendszeri és 

szervezetrendszeren kívüli igazgatás. 

24./ Az államigazgatási irányítás. 



 

  

25./ A szervezetrendszeren belüli felügyelet és ellenőrzés. A közigazgatási 

szervek belső igazgatása. A hatósági felügyelet. 

26./ Törvényességi felügyelet a helyi önkormányzatok felett. 

27./ A hatósági igazgatás. Hatáskör és hatósági jogkör. 

28./ A jogérvényesítés fogalma és típusai.  

29./ A közigazgatási hatósági jogalkalmazás fogalma és menete. 

30./ A jogértelmezés fajtái, módszerei és lehetséges eredményei.  

31./ A közigazgatás cselekményei. A közigazgatási aktus fogalma. A 

közigazgatás nem jogi hatású cselekményei. 

32./ A közigazgatási aktusok típusai. 

33./ Mellérendeltségen alapuló közigazgatási aktusok. A közigazgatási 

szerződések fogalma és fajtái. 

34./ A közigazgatási aktusok joghoz kötöttsége. Mérlegelés, méltányosság 

és diszkréció a közigazgatási jogban. 

35./ Az aktusokkal szembeni követelmények. 

36./  A hibás közigazgatási aktusok és orvoslásuk. 

37./ Közigazgatási adatkezelés alapfogalmai és szervezeti keretei. 

38./ A jogszerű adatkezelés és az adatbiztonság  

39./ Az információszabadsággal kapcsolatos alapfogalmak.  A közérdekű 

és közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége. A minősített adatok 

védelmének alapismeretei. 

40./ Közigazgatási nyilvántartások. Az ügyvitel. 

41./ Az eljárás és az eljárásjog fogalma a közigazgatásban. Közigazgatási 

eljárásfajták. A közigazgatási hatósági eljárásjog fogalma.  

42./ A közigazgatási hatósági eljárásjog történeti típusai. A közigazgatási 

eljárásjog kodifikációja, a kodifikáció modelljei, típusai. 

43./ A közigazgatási hatósági eljárás szabályozásának Magyarországi 

története.  

44./ A Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai. A Ket. szerkezete 

tagozódása. 

45./ A Ket. eljárási alapelvei és a nyelvhasználat szabályai. (Ket. 1-11.§) 

46./ A Ket. személyi és szervi hatálya. (Ket. 12.§ (3) és 15-16.§) 

47./ A Ket. tárgyi, területi és időbeli hatálya. (Ket. 12-14.§ 18.§ és 169/A. § 

173. §) 
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