
ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 
KÖZIGAZGATÁSI JOG 

 
 
I. Tananyag  
−  Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest-Pécs 2018  

−  Fábián Adrián: A magyar önkormányzati rendszer (kézirat, elérhető a Neptun Meet Street felületén). 
Pécs 2022 

−  Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest-Pécs 2020  

−  Rózsás Eszter (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest 2021  

−  Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. (II, XI, XII. fejezetek) Dialóg 
Campus, Pécs 2016  

−  Fábián Adrián – Rózsás Eszter: A magyar államigazgatás rendszere (kézirat, elérhető a Neptun Meet 
Street felületén). Pécs 2022  

−  Záróvizsga felkészítő konzultációk anyaga  
 
II. Jogszabályok  
−  Magyarország Alaptörvénye (15-23. cikk, 31-35. cikk)  

−  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól  

−  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

−  2017. évi I. tv. a közigazgatási perrendtartásról  

−  2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról  

−  2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról 
−  2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról  

−  2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről (I-III., V., VIII., X. fej.)   

−  2017. évi CXXV. tv. a közigazgatási szabályszegések szankcióiról  

−  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (I.- III., XIV: Fejezet)  

−  2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról (I., V., VI., VII. fej.)  

−  1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (4/A-85/§)  

−  1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről (II., IV., VII. fej.)  

−  1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről (I. fej. 3-6/§, II. fej., III. fej. 34-
53/C. §)  

−  86/2019. (IV. 23.) Korm. r. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról  
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ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 
 

 

1.  Az igazgatás, a közigazgatás meghatározása, közigazgatás tudományok  

2.  A közigazgatási szerv fogalma, jogképessége, létrehozása. A közigazgatási szervek osztályozása  

3.  A közigazgatás szervezeti- és intézményrendszere rendszere  

4.  A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai  

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

6.  Irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban  

7.  A Kormány, mint a közigazgatás legfelső szintű irányítója, a Kormány működése  

8.  A minisztérium jogállása, szervezete, feladat- és hatásköre  

9.  A nem minisztériumi jogállású központi szervek típusai, jogállása  

10.  A területi államigazgatási szervek dekoncentrált szervek) jogállása, feladat- és hatásköre  

11.  A (megyei és fővárosi) kormányhivatal szervezete, feladat- és hatásköre  

12.  A helyi önkormányzatok szabályozása az Alaptörvényben  

13.  A települési önkormányzatok kötelező feladatai, a differenciált feladat és hatáskör fogalma 

14.  A megyei önkormányzat, a megyei jogú város önkormányzata és a főváros (kerület) önkormányzata  

15.  A képviselő-testület működése  

16.  A polgármester és az alpolgármester jogállása, feladat- és hatásköre  

17.  A jegyző jogállása, feladat- és hatásköre. A hivatal, a közös hivatal  

18.  A képviselő-testület szervei, a bizottság és a településrészi önkormányzat  

19.  A helyi önkormányzatok társulásai  

20.  A helyi önkormányzatok vagyona, gazdálkodása  

21.  A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete  

22.  A területszervezési ügyek, területszervezési eljárás  

23.  A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek viszonya  

24.  A közintézmények rendszere, típusai.  

25.  A közigazgatási (hatósági) eljárás fogalma, tagozódása  

26.  Az Ákr. szervi és tárgyi hatálya. Általános és különös eljárási szabályok viszonya  

27.  A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei, a nyelvhasználat szabályozása az Ákr.-ben  

28.  A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, az eljárási kötelezettség, hatáskör és illetékesség a 
közigazgatási hatósági eljárásban  

29.  Automatikus döntéshozatal, sommás eljárás és teljes eljárás. Az ügyintézési határidő  

30.  Az eljárási akadályok: a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, felfüggesztése és 
szünetelése.  

31.  Tényállás tisztázása a közigazgatási hatósági eljárásban  

32.  Az ügyfél jogállása, jogai és kötelezettségei  

33.  A szakértő és a szakhatóság közreműködése az eljárásban  

34.  A hatósági bizonyítvány, a hatósági igazolvány és a hatósági nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés 
szabályai  

35.  A közigazgatási hatóság döntései és a döntések közlése  

36.  A fellebbezés fogalma, a fellebbezési eljárás  

37.  A közigazgatási bíráskodás fogalma, típusai 

38.  A közigazgatási per alapvető szabályai  

39.  A hivatalból indítható döntés-felülvizsgálatok  

40.  Jogerő fogalma, a döntések véglegessége  

41.  Végrehajthatóság az Ákr.-ben, a közigazgatási határozatok végrehajtásának elrendelése  

42.  A közigazgatási határozatok végrehajtásának foganatosítása  
43.  A közszolgálati jogviszony jellege, köztisztviselő és kormánytisztviselő fogalma  

44.  A közszolgálati jogviszony keletkezése, megszűnése  

45.  A közszolgálati tisztviselő jogai és kötelességei  

46.  Előmeneteli- és illetményrendszer a közszolgálatban, a minősítés  



47.  A közszolgálati tisztviselők (kártérítési és fegyelmi) felelőssége  

48.  A közigazgatási jogi szankció fogalma, típusai, a közigazgatási szabályszegések szankciói   

49.  A szociális igazgatás fogalma, alapelvei, a szociális ellátások rendszere  

50.  Az egészségügyi igazgatás fogalma, szervezete, népegészségügy és járványügy  

51.  Az építési igazgatás fogalma, a településrendezési jog és az építésrendészet alapintézményei  

52.  Az anyakönyvi igazgatás fogalma, alapelvei, különös eljárási szabályai  

53.  A gyermekvédelem fogalma, alapelvei, a gyermekvédelmi ellátások rendszere  
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