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Tantárgy neve: Záróvizsga előkészítő szakszeminárium - Közigazgatási jog  

Neptun kód: J3:ZVE (KIG); JL4:ZVE (KIG) 

Képzés - tagozat:  osztatlan jogász mester – nappali és levelező tagozat  

Tantárgyfelelős:  Dr. Nagy Marianna tanszékvezető egyetemi tanár 

Időpont: 2023. március 20. - 2023. március 31. Hétfő - Péntek  

1. márc. 20. hétfő 

12-14, VIII. tanterem 

A közigazgatási szervek rendszere. Nagy M.  

A központi államigazgatási szervek Nagy M.  

2. márc. 21. kedd 

10-12, IX. tanterem 

A területi államigazgatási szervek Bencsik A.  

3. márc. 22. szerda  

12-14, VIII. tanterem 

A helyi önkormányzatok Hoffman I.   

4. márc. 23. csütörtök 

10-12, IX. tanterem 

Közszolgálati jog Fazekas J.  

5. márc. 24. péntek 

10-12, VI. tanterem 

Az Ákr. hatálya. Fazekas M.  

Alapeljárás Fazekas M.  

6. márc. 27., hétfő 

12-14, VIII. tanterem 

Az Ákr. jogorvoslati rendszere Nagy M.  

Hivatalbóli jogorvoslatok Nagy M.  

7. márc. 28. kedd 

10-12, IX. tanterem 

A Kp. hatálya. A közigazgatási jogvita fogalma; a közigazgatási 
bíróságok rendszere Rozsnyai K.  

8. márc. 29. szerda 

10-12, VIII. tanterem 

A közigazgatási per sajátosságai: perindítás, azonnali jogvédelem, bíróság 

határozatai Rozsnyai K.    

9. márc. 30. csütörtök 

10-12, IX. tanterem 

 

A közszolgáltatás fogalma. A közszolgáltatás-szervezés sajátos 

intézményei (tervezés, közbeszerzés, koncesszió, állami támogatások)  

Hoffman I.  

10. márc. 31. péntek  

10-12, VI. tanterem 

A gazdasági és humán közszolgáltatások megszervezésének intézményes 

formái: a közvállalat és a közintézet (Hoffman István)  

Záróvizsga tételek – Közigazgatási jog 

1. A közigazgatás fogalma. A közigazgatás az államszervezetben 
2. A közigazgatási tevékenységfajták 

3. A közigazgatási szerv fogalma, jogképessége, típusai, vezetése és szervezete 

4. A közigazgatási szervezetrendszer felépítésének elvei. A közigazgatás alrendszerei 
5. A kormány, mint a közigazgatás legfőbb szerve (feladatai, hatásköre a közigazgatási rendszer 

irányításában; működése; kormányzati döntéselőkészítés; a kormány munkáját segítő szervek)  

6. Az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek jellemzői, e szervek a 

magyar államigazgatásban 
7. A minisztériumok és a kormány irányítása alatt álló nem minisztériumi jogállású központi 

államigazgatási szervek fajtái, feladatai, belső szervezetük  

8. A közigazgatás területi tagozódása; területszervezési hatáskörök és eljárás 
9. A területi államigazgatási szervek rendszerezése. A megyei, fővárosi kormányhivatalok 

szervezete, feladat- és hatásköre, irányítása 

10. A hierarchikus irányítás és felügyelet  
11. A helyi-területi önkormányzatok fajtái; az önkormányzati feladat- és hatáskörök szabályozása 

12. A helyi-területi önkormányzati igazgatás szervei; önkormányzati társulások; az önkormányzati 

gazdálkodás alapvető szabályai  

13. A helyi-területi önkormányzatok feletti állami felügyelet 
14. A közszolgáltatások fogalmi kérdései. A gazdasági és humán közszolgáltatások 

megszervezésének intézményes formái: a közvállalat és a közintézet  

15. A közszolgáltatás-szervezés speciális jogintézményei: a tervezés; a közbeszerzési szerződés; a 
koncessziós szerződés; a közszolgáltatások átruházása; az állami támogatások joga 



16. Közszolgálati rendszerek. A közszolgálati jogviszonyok szabályozási rendszere. A közszolgálati 

jogviszonyok keletkezése (alkalmazási feltételek), megszűnése. A közszolgálati jogviszonyok 
tartalma  

17. A közigazgatási jog, mint jogág általános jellemzői. A közigazgatási jogi norma 

18. A közigazgatási jogviszonyok alaptípusai; az egyes alaptípusokban a jogviszony alanyai, tárgya, 

tartalma; a jogi tények 
19. A közigazgatási aktusok fogalma, elhatárolása a jogi következményekkel nem bíró 

cselekményektől és más jogi aktusoktól. A közigazgatási aktusok fajai 

20. A közigazgatási aktusok jogi kötöttsége. A mérlegelési jogkör, a méltányosság a közigazgatási 
jogban 

21. A közigazgatási aktusok érvényességi kellékei. A hibás aktusok fajai, a hiba következményei; az 

aktus hatálya 
22. A közigazgatási közhatalmi jogérvényesítés módjai: a hatósági jogalkalmazás és a hatósági 

felügyelet és ezek alfajtái; a hatóságok rendszere 

23. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, az eljárás jogi szabályozásának történeti alakulása, 

szabályozási modellek. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény tárgyi 
hatálya. A közigazgatási hatósági eljárás általános és a különös eljárási szabályainak viszonya 

24. A közigazgatási hatósági eljárási jogviszony alanyai: a hatóság és a hatóság oldalán közreműködő 

szervek; a hatóságokra vonatkozó közös szabályok: hatáskör, illetékesség; valamit az ügyfél  
25. Az ügyfél jogát, jogos érdekeit védő garanciális szabályok a közigazgatási hatósági alapeljárásban 

az általános eljárási szabályok szerint 

26. A tényállás tisztázásának rendszere és a bizonyítási eljárás a hatósági eljárás általános szabályai 
szerint  

27. A közigazgatási szerv döntései; a döntések közlése a hatósági eljárás általános szabályaiban. A 

közigazgatás hallgatása  

28. Az ügyfél által igénybe vehető jogorvoslatok a hatósági eljárás általános szabályai szerint 
29. Hivatalból történő jogorvoslatok a hatósági eljárás általános szabályai szerint  

30. A közigazgatási bíráskodás terjedelme. A közigazgatási perrendtartás tárgyi és szervi hatálya.  

31. A közigazgatási perben eljáró bíróságok. A közigazgatási per alanyai.  
32. A közigazgatási pertípusok: a keresetfajták és a keresetindítás.  

33. A közigazgatási ügyben eljáró bíróság vizsgálati és döntési jogköre 

34. A véglegesség, a jogerő és végrehajthatóság a közigazgatási jogban  

35. A közigazgatási jogi szankció alapkérdései  
36. A köztestületi önkormányzatok 

 

Tananyag:  
Közigazgatási jog. Általános rész I. Eötvös Kiadó 2019. (4. hatályosított kiadás)  

Közigazgatási jog. Általános rész II. Eötvös Kiadó 2017. I., III. fejezetek; IV. fejezet 1., 4., 5., 6.;  

V. fejezet, VI. fejezet; VII. fejezet 3. c) d) f) pontok; VIII. fejezet  
Közigazgatási jog. Általános rész III. Eötvös Kiadó 2020.  

(A 2017. évi kiadás csak az előadásokban érintett tételesjogi változásokkal érvényes., vagy a 

jogszabályok alapján kell hatályosítani.)  

Segédanyag: előadás vázlatok (ld.: https://moodle.elte.hu/ ) 

Kötelező jogszabályok: (a 2023. február 1-jén kihirdetett állapot szerint) 

Magyarország Alaptörvénye  

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

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.) I-II. rész 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  
2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (Ütv.) IV. fejezet (26-30.§)  

Ajánlott jogszabály: 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) 

2018. évi CXXV. tv. (Kit.) IV. rész 
2017. évi I. törvény a közigazgatás perrendtartásról (Kp.) (2022. március 1-i állapot szerint)  

 

https://moodle.elte.hu/

