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1. A közigazgatás fogalma, funkciói, feladatai és tevékenységfajtái 

2. A közigazgatás helye az államszervezetben (Országgyűlés és közigazgatás, köztársasági elnök és 

közigazgatás, bíróság és közigazgatás, Alkotmánybíróság és közigazgatás, ügyészség és 
közigazgatás) 

3. A közigazgatási szerv és a közigazgatási szervezetrendszer 

4. A Kormány szervezete, feladat- és hatásköre  
5. A minisztérium szervezete, feladat- és hatásköre 

6. A nem minisztériumi formában működő központi szervek I.: központi hivatal, kormányzati 

főhivatal 
7. A nem minisztériumi formában működő központi szervek II. Az autonóm államigazgatási szerv és 

az önálló szabályozó szerv 

8. A területi államigazgatási szervek. A (vár)megyei/fővárosi kormányhivatalok szervezete. A főispán 

feladat- és hatáskörei  
9. A helyi önkormányzati rendszer általános jellemzői. A helyi önkormányzatok fajtái, feladat- és 

hatáskörük 

10. A helyi önkormányzatok szervezete és gazdálkodása  
11. Az önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet 

12. Közfeladatokat megvalósító egyéb szervtípusok: köztestületek, közintézetek, közszolgáltatásokat 

nyújtó egyéb szervezetek 

13. A közigazgatás személyzete. A közszolgálati jog 
14. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma. Az eljárási kódex alapelvei és a hatósági ügy fogalma 

15. A közigazgatási hatósági eljárás alanyai: a hatóság (joghatóság, hatáskör, illetékesség) és az ügyfél  

16. Az alapeljárás szabályozása, alapvető jogintézményei. A tényállás tisztázása.  
17. A hatóság döntései. A döntések közlése 

18. A közigazgatás jogorvoslati rendszerének általános jellemzői és a kérelemre induló jogorvoslati 

eljárások (fellebbezés, közigazgatási per) 
19. Hivatalból induló jogorvoslati eljárások 

20. A közigazgatási jogi szankció és a szabálysértési jog alapjai 

 

Tananyag 
 

A záróvizsga-felkészítőn elhangzottak 

Fazekas Marianna (szerk.): Közigazgatási jog. Általános rész I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019 
Fazekas Marianna (szerk.): Közigazgatási jog. Általános rész III. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020 

VII., VIII., X. fejezet 

 

Jogszabályok (2022. november 1-jén hatályos állapot szerint) 

Magyarország Alaptörvénye 

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

államtitkárok jogállásáról (Ksztv.) 
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.) 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) 

 


