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ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
ALKOTMÁNYJOGBÓL ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL
2018 tavasz
1.

A. Az alkotmány fogalma. Az alkotmányok történeti fejlődése és csoportosításuk
B. Az igazgatás és a közigazgatás meghatározása

2.

A. Az alkotmányozás és az alkotmány funkciói
B. A közigazgatás-tudományi irányzatok

3.

A. Az alkotmányosság
B. A közigazgatási szerv fogalma, jogképessége, létrehozása. A közigazgatási szervek
osztályozása

4.

A. Az alkotmányértelmezés
B. A közigazgatás szervezeti rendszere

5.

A. A magyar alkotmányfejlődés
B. A közigazgatás intézményrendszere

6.

A. A magyar Alaptörvény alapelvei
B. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai

7.

A. A jogállam
B. A közigazgatás tevékenységi formái, különös tekintettel a jogalkotásra és a
jogalkalmazásra

8.

A. A hatalommegosztás
B. Irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban

9.

A. A szuverenitás
B. A Kormány, mint a közigazgatás legfelső szintű irányítója

10.

A. A hatalomgyakorlás
B. A minisztérium jogállása, szervezete, feladat- és hatásköre

11.

A. A jogforrás fogalma, érvényessége és hatályossága
B. A nem minisztériumi jogállású központi szervek típusai, jogállása

12.

A. Magyarország jogforrási rendszere és a jogalkotás rendje
B. A területi államigazgatási szervek (megyei kormányhivatal és dekoncentrált
szervek) jogállása, feladat- és hatásköre

13.

A. Az országos népszavazás szabályai Magyarországon
B. Az önkormányzat fogalma, típusai
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14.

A. A politikai pártok alkotmánytani fogalma, valamint alkotmányjogi helyzetük és
működésük főbb szabályai Magyarországon
B. A helyi önkormányzatok szabályozása az Alaptörvényben

15.

A. Az alkotmányos demokrácia
B. A települési önkormányzatok feladat-ellátása

16.

A. A választás, a választójog és a választási rendszer
B. A megyei önkormányzat, a megyei jogú város önkormányzata és a főváros (kerület)
önkormányzata

17.

A. A magyar választási rendszer jellemzői. A választás anyagi és eljárási alapelvei
B. A képviselő-testület működése

18.

A. A választási kampány, a szavazás, a szavazatszámlálás és a jogorvoslatok
A választási szervek.
B. A polgármester és az alpolgármester jogállása, feladat- és hatásköre

19.

A. A választási rendszer és az országgyűlési képviselők jelölésének szabályai
B. A jegyző jogállása, feladat- és hatásköre

20.

A. A helyi választási rendszer
B. A képviselő-testület hivatala. A közös hivatal

21.

A. Az államszervezet fogalma, kialakításának elvei és
államszervezetének főbb jellemzői
B. Az önkormányzati képviselő jogállása, jogai és kötelezettségei

22.

A. Az államok belső tagozódása
B. A bizottságok és a településrészi önkormányzat

23.

A. A kormányzás meghatározása
B. A helyi önkormányzatok társulásai

24.

A. A parlament
B. A helyi önkormányzatok vagyona, gazdálkodása

25.

A. Az Országgyűlés jellege, feladat- és hatásköre
B. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

26.

A. Az Országgyűlés megbízatása és megalakulása, szervezete és működése
B. A területszervezési ügyek, területszervezési eljárás

27.

A. Az Országgyűlés által tárgyalt indítványok. A törvényhozási eljárás.
B. A helyi önkormányzatok és az állami szervek viszonya
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28.

A. Az országgyűlési képviselők
B. A közintézmények rendszere, típusai. A köztestület és a közalapítvány

29.

A. A köztársasági elnök helye az államszervezetben, választása, felelőssége és
felelősségre vonásának szabályai
B. A közintézetek, különös tekintettel a közjogi személyiségű közintézetekre

30.

A. A köztársasági elnök feladat- és hatáskörei
B. A közigazgatási aktus fogalma, a hibás aktus és orvoslása

31.

A. A kormányzati rendszerek jellemzői
B. A közigazgatási hatósági eljárásjog fejlődése

32.

A. A magyar kormány jellege, megbízatása és felelőssége
B. A közigazgatási (hatósági) eljárás fogalma, tagozódása

33.

A. Az alkotmánybíráskodás
B. Az Ákr. szervi és tárgyi hatálya. Általános és különös eljárási szabályok viszonya az
Ákr.-ben

34.

A. Az Alkotmánybíróság hatáskörei
B. A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei, a nyelvhasználat szabályozása az Ákr.ben

35.

A. Az Alkotmánybíróság szervezete és működése
B. A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, az eljárási kötelezettség, hatáskör és
illetékesség a közigazgatási hatósági eljárásban

36.

A. Az állami kiadások és bevételek (a költségvetés) alaptörvényi szabályozása. A
nemzeti vagyon; a közteherviselés alapvető szabályai és a végrehajtó hatalomtól
független intézmények (Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács, Magyar Nemzeti
Bank)
B. Automatikus döntéshozatal, sommás eljárás és teljes eljárás. A függő hatályú
döntés. Az ügyintézési határidő

37.

A. Az alapvető jogok biztosa
B. Az eljárási akadályok: a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése,
felfüggesztése és szünetelése.

38.

A. A Magyar Honvédség és a rendőrség alkotmányjogi helyzete, főbb feladataik és
funkcióik
B. Tényállás tisztázása a közigazgatási hatósági eljárásban

39.

A. Az igazságszolgáltatás alapelvei és szervezeti felépítése Magyarországon
B. Az ügyfél jogállása, jogai és kötelezettségei

40.

A. A bíróságok igazgatása
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B. A szakértő és a szakhatóság közreműködése az eljárásban
41.

A. A bírák jogállása
B. A hatósági bizonyítvány, a hatósági igazolvány és a hatósági nyilvántartás. A
hatósági ellenőrzés szabályai

42.

A. Az ügyészség alkotmányjogi helyzete és szervezete Magyarországon
B. A közigazgatási hatóság döntései (a határozat, a végzés, az egyszerűsített határozat,
a hatósági szerződés, a egyezség jóváhagyása) és a döntések közlése

43.

A. Az ügyészség feladatai, az ügyészi tevékenység fő területei
B. A jogorvoslat fogalma, az Ákr. jogorvoslati rendszere

44.

A. Az állampolgárság fogalma, a magyar állampolgársági jog alapelvei
B. A fellebbezési eljárás

45.

A. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése. A magyar állampolgárság
megszűnése
B. A közigazgatási bíráskodás, a közigazgatási per szabályozásának alapjai

46.

A. Az alapvető jogok fogalma, kialakulása, fejlődése, csoportosítása és korlátozása
B. A hivatalból indítható döntés-felülvizsgálatok

47.

A. Alapjogok rendszere a magyar Alaptörvényben
B. Jogerő fogalma, a döntések véglegessége

48.

A. Az emberi élethez és méltósághoz való jog
B. Végrehajthatóság az Ákr.-ben, a közigazgatási határozatok végrehajtásának
elrendelése

49.

A. Egyenlőség, diszkrimináció-tilalom
B. A közigazgatási határozatok végrehajtásának foganatosítása

50.

A. Szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog
B. A közszolgálati jogviszony jellege, köztisztviselő és kormánytisztviselő (állami
tisztviselő) fogalma

51.

A. Mozgásszabadság
B. Személyzeti politika a közigazgatásban

52.

A. Az információs önrendelkezés és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
B. A közszolgálati (köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői) jogviszony
keletkezése

53.

A. A véleménynyilvánítás szabadsága
B. A köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogai és kötelességei
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54.

A. Az információszabadság
B. Előmeneteli- és illetményrendszer a közszolgálatban, a minősítés

55.

A. A sajtószabadság
B. Közszolgálati (köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői) jogviszony
megszűnése, a köztisztviselők (kormánytisztviselők, állami tisztviselők) kártérítési
és fegyelmi felelőssége

56.

A. A lelkiismeret- és vallásszabadság. Az egyházak jogi helyzete
B. A közigazgatási jogi szankció fogalma, típusai

57.

A. Egyesülési jog
B. A szabálysértés fogalma, szabálysértési felelősség, a szabálysértési jog
szankciórendszere

58.

A. Gyülekezési jog
B. A szabálysértési alapeljárás, hatáskör és illetékesség szabályai

59.

A. A nemzetiségek jogai
B. Jogorvoslatok és végrehajtás a szabálysértési eljárásban

60.

A. A gazdasági és pénzügyi rend alapjai az Alaptörvényben
B. A gazdasági versenyjog fogalma, alapelvei, a Gazdasági Versenyhivatal
versenyfelügyeleti eljárása

61.

A. A tulajdonhoz való jog
B. A fogyasztóvédelem fogalma, szervezete, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

62.

A. A foglalkozás szabadsága, a sztrájk és a koalíciós szabadság
B. A szociális igazgatás fogalma, alapelvei, a szociális ellátások rendszere

63.

A. A szociális biztonsághoz való jog
B. Az egészségügyi igazgatás fogalma, szervezete, a betegek jogai és kötelességei, a
jogérvényesítés eszközei

64.

A. Az egészséghez és az egészséges környezethez való jog
B. Az építési igazgatás fogalma, a településrendezési jog és az építésrendészet
alapintézményei

65.

A. A kulturális jogok: az oktatáshoz való jog, valamint a tudomány és a művészet
szabadsága
B. Az anyakönyvi igazgatás fogalma, alapelvei, különös eljárási szabályai

66.

A. Alapkötelezettségek az Alaptörvényben
B. Gyermek- és ifjúságvédelem fogalma, alapelvei, a gyermekvédelmi ellátások
rendszere
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