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1.  

a) A közigazgatás, közigazgatási szerv fogalma, a közigazgatási jogviszony. 
b) Földügyi igazgatás szabályzása és szervezetrendszere. 
c) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszere. 

 
2.  

a) A közigazgatási aktusok fogalma, csoportosításuk. 
b) Agrárigazgatás szabályozása és szervezetrendszere. 
c) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szabályai. 

 
3.  

a) Az államigazgatás szervezetrendszere, megyei (fővárosi) kormányhivatal, járási (kerületi) 
hivatal jogállása. 

b) Az önkormányzatok feladat- és hatásköre, hatósági jogköre. 
c) A rendőrség jogállása, szervezete, irányítása, feladatai. 

 
4.  

a) A hatósági eljárás alapelvei, és a nyelvhasználat szabályai. 
b) A képviselőtestület (közgyűlés) szervezete, jogállása, működése. 
c) A közigazgatás és a szakigazgatás viszonya, a szakigazgatás fogalma, jelentősége. 

 
5.  

a) A hatósági eljárás szervi, tárgyi és személyi hatálya. 
b) Az önkormányzati képviselő: jogai és kötelezettségei.  
c) A honvédelmi igazgatás szabályozása és szervezetrendszere. 

 
6.  

a) A joghatóság, a hatáskör, az illetékesség és vizsgálatuk. 
b) Az önkormányzati rendeletalkotás. 
c) A katasztrófavédelem szabályozása és szervezetrendszere. 

 
7.  

a) Az eljárási képesség, a jogutódlás, az adatkezelés, a közigazgatás hallgatása.  
b) A területszervezési eljárás alapvető szabályai. A község, a város, megyei jogú város, a főváros 

és területük. 
c) Az országgyűlési képviselők megválasztásának szabályai. 

 
8.   

a) A kizárás, a képviselet, a hatósági közvetítő. A belföldi és nemzetközi jogsegély. 
b) A magyar államszervezet horizontális és vertikális tagoltsága, felépítése az Alaptörvénnyel 

összhangban. 
c) Az országgyűlési képviselő jogállása: jogai és kötelezettségei. 

 
9.  

a) Az első fokú eljárás megindítása, az ideiglenes biztosítási intézkedés. 
b) A közigazgatás ellenőrzése.  
c) A gazdasági igazgatás és a gazdasági versenyjog. 

 
10.   

a) A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás 
felfüggesztése. 

b) A közigazgatás, mint szervezet. A közigazgatási szerv és jogalanyisága, típusai, belső 
szervezete, működése. 

c) A Magyar Országgyűlés szervezete, működése. 
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11.   

a) A tényállás tisztázása és a bizonyítás, a bizonyítási eszközök. 
b) A közigazgatási jog, fogalma, szabályozási területei, a közigazgatási jogi norma, a 

közigazgatási jog forrásai 
c) Az Állami Számvevőszék szervezete, feladatai. 

 
12.  

a) A tárgyalás és a közmeghallgatás. A jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv, a hivatalos 
feljegyzés. 

b) A közigazgatás rendeltetése és feladatai, funkciói. A hierarchikus igazgatás a közigazgatásban. 
c) A Magyar Nemzeti Bank jogállása, a monetáris politika alakításának eszközrendszere.  

 
13.    

a) A hatóság döntései: a határozat és a végzés, a döntések szerkezete. Az egyszerűsített döntés. 
b) Az önkormányzatok gazdálkodása, az önkormányzati vagyon. 
c) A köztársasági elnök jogállása, feladatai. 

 
14.  

a) A döntéshozatal szabályai, az egyezség jóváhagyása, a hatósági szerződés. A hatósági döntés 
közlése és nyilvános közzététele. A döntés kijavítása és kiegészítése. 

b) A Kormány alkotmányjogi szabályozása; feladatköre; működése. 
c) A szakigazgatási tevékenységek, a szakigazgatás személyzete. 

 
15.  

a) A jogorvoslati rendszer alapkérdései, a jogerő a hatósági eljárásban. A Ket. jogorvoslati 
rendszere. A döntés visszavonása, módosítása fellebbezés alapján és hivatalból. 

b) Az EU és a tagállami közigazgatás, szakigazgatás. 
c) A minisztériumok feladatköre, szervezete és működése. 

 
16.  

a) A fellebbezés és a fellebbezési eljárás. A közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata. 
b) A  környezetvédelmi igazgatás.  
c) A közigazgatási jogi szankció fogalma, fajtái. 

 
17.  

a) Az elektronikus ügyintézés szabályai a közigazgatási eljárásban. 
b) A köznevelés-közoktatás igazgatása. 
c) A bíróságok jogállása, szervezete, igazgatása. 

 
18.    

a) A felügyeleti eljárás, az újrafelvételi eljárás, az AB határozata alapján indítható eljárás. 
b) A kisajátítás fogalomköre, a kisajátítási eljárás. 
c) Az egészségügyi igazgatás szervezet- és eszközrendszere. 
 

19.  
a) Az ügyészi fellépés, felhívás. A semmisség. 
b) A kulturális igazgatás szabályozása és szervezetrendszere.  
c) Az ügyészségek jogállása, szervezetrendszere. 

 
20.   

a) A közigazgatási döntések végrehajtása, a végrehajtási eljárás. 
b) A fogyasztóvédelem igazgatása.                  
c) Az állami költségvetés elfogadása, végrehajtása; a Költségvetési Tanács. 
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21.     
a) Állami alapnyilvántartások. 
b) A felsőoktatás igazgatása. 
c) Az Alapvető jogok biztosának jogállása, feladatai; a biztosi hivatal. 

 
22.  

a) A szakhatóság hatásköre és közreműködése. 
b) A rendészeti igazgatás szabályozása (idegenrendészet, menekültügy) és szervezetrendszere.  
c) A népszavazás jogintézménye, a népszavazási eljárás. 
 

23.  
a) A kapcsolattartás szabályai a hatósági eljárásban. 
b) A helyi önkormányzatok az Alaptörvény rendszerében. 
c) Az Alkotmánybíróság alaptörvényi szabályozása, felépítése, működése. 
 

24.  
a) Gyermekvédelmi közigazgatás. 
b) Az állami vagyon, a tulajdonosi joggyakorlás, az állami vagyonnal való gazdálkodás, az állami 

vagyon elidegenítése. 
c) Az önálló szabályozási szervek jelentősége és feladataik a magyar államszervezetben.  

 
 

 
Székesfehérvár, 2017. március 21. 
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