KÖZIGAZGATÁSI JOG
1. A közigazgatással foglalkozó főbb tudományok megállapításai a közigazgatás
szervezetéről, funkcióiról és személyzetéről.
2. A modern közigazgatás kialakulása. A közigazgatás helye a hatalmi ágak
rendszerében. A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával.
3. A közigazgatás alapelvei.
4. A közigazgatás funkciói, feladatai. Az Állami Számvevőszék, a köztársasági elnök, az
ügyészség, az alapvető jogok biztosa és a közigazgatási kapcsolata.
5. A közigazgatás alapfogalmai: funkció, feladatkör, hatáskör; irányítás, felügyelet,
ellenőrzés a közigazgatásban.
6. A közigazgatás horizontális és vertikális tagolása. Főbb szervezési elvek
(Centralizáció, decentralizáció). Az intézményrendszer típusai.
7. A közigazgatás alkotmányos alapjai.
8. A Kormány jogállása, felépítése, alapvető feladatai
9. Az államigazgatás koncentrált, dekoncentrált szervei.
10. Az autonóm államigazgatási szervek és rövid jellemzésük.
11. A közigazgatási szerv jogképessége, jogi ismérvei, létrehozása.
12. A fővárosi és megyei kormányhivatalok.
13. A helyi igazgatás decentralizált szervei. A helyi önkormányzás alapelvei. Az
önkormányzati alapjogok.
14. Az önkormányzatok feladat- és hatásköre.
15. Az önkormányzatok szervezeti felépítése. Az önkormányzatok társulásai.
16. Az önkormányzatok területi tagozódása. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és az
Alkotmánybíróság önkormányzatokkal kapcsolatos feladata és hatásköre.
17. A közigazgatás személyi állománya: kiválasztás, előmenetel, illetmény. A személyzeti
politikák (nyílit és zárt rendszer).
18. Az egyes közszolgálati jogviszonyok általános jellemzése, a fontosabb szabályok.
(feltételek, jogok és kötelezettségek, felelősség)
19. A közigazgatási jog belső tagozódása. A közigazgatási jogi norma sajátosságai.
20. A közigazgatási jog jogforrási rendszere. A Közjogi Szervezetszabályozó Eszközök
21. A közigazgatási aktus fogalma és fajai, aktusokkal szembeni követelmények. A hibás
aktusok és orvoslásuk.
22. A közigazgatási szankció és fajtái.
23. Jogi felelősség a közigazgatási jogban.
24. A közigazgatási eljárás fogalma. A Ket. hatálya.
25. Ügyfél, ügyfélképesség, jogutódlás.
26. A joghatóság hatáskör szabályozása a Ket.-ben. A hatáskörlevonás tilalma. A
szakhatóságok közreműködése.
27. Az illetékesség.
28. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, megszüntetése,
felfüggesztése. A jogszerű és jogszerűtlen hallgatás.
29. Az ügyintézővel és a szervvel szembeni kizáró okok.
30. A képviselet. Az ügyfél jogi helyzete az eljárásban.
31. A tényállás tisztázása, a bizonyítási teher. A bizonyítás rendszere.
32. A bizonyítási eszközök jellemzése.
33. A tárgyalás. A jegyzőkönyv.
34. A hatóság döntései. A határozat.
35. A végzés. A hatósági szerződés. Az idézés.

36. A jogorvoslat rendszere. A felügyeleti szervek rendszere.
37. A határozatok hivatalból történő felülvizsgálatának eszközei.
38. A fellebbezés.
39. A közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata.
40. Az ügyészi intézkedések.
41. A semmisség. A határozat kijavítása, kiegészítése.
42. A jogerő problémája. A végrehajtás elrendelése foganatosítása. Elévülés.
43. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Végrehajtási kifogás.
44. Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés.
45. Az oktatási és a kulturális igazgatás.
46. Az egészségügyi ellátás rendszere, igazgatási szervezete. A betegek jogai és
érvényesítésük.
47. Az építésügyi igazgatás. (A hatósági engedélyezés. Építési kötelezések. A
szabálytalan építkezés szankciói)
48. Az ingatlan-nyilvántartás. (Tárgya és tartalma; az eljárás főbb szabályai)
49. A kisajátítás.
50. A rendőrségi igazgatás (feladat, hatáskör, irányítás, szervezet, intézkedések
jogorvoslat).
51. Honvédelmi igazgatás.

