
A közigazgatási hatósági vizsga tételsora1

 
1. 
a) Jellemezze a gazdasági, szociális és kulturális jogokat; és fejtse ki a vizsgabizottság által 

meghatározott alapjog tartalmát! 
b) Ismertesse a közigazgatási eljárás során az ügyfél kérelme alapján induló jogorvoslatok 

típusait és legfontosabb jellemzőit! 
c) Ön miben látja a mediáció előnyeit? 
 
2. 
a) Határozza meg a köztársasági elnök helyét az államszervezetben, ismertesse főbb feladat- és 

hatásköreit! 
b) Ismertesse a közigazgatási eljárás alapelveinek célját, az alapelvek főbb csoportjait, röviden 

mutassa be az ügyféli jogokat és ügyféli kötelezettségeket meghatározó alapelveket! 
c) Mutasson be és értékeljen egy jogesetet, melyben mediátor bevonására került sor! 
 
3. 
a) Ismertesse az Alkotmánybíróság jogállását, főbb feladat- és hatásköreit, mutassa be az AB 

működését! 
b) Ismertesse a közigazgatási eljárás lefolytatása során a kérelem vizsgálatára, a tényállás 

tisztázására és a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályokat! 
c) Ismertesse a mediáció alkalmazásának a nemzetközi gyakorlatát! 
 
4. 
a) Határozza meg a tananyag alapján a közigazgatás fogalmát, helyét a hatalmi ágak 

rendszerében. Ismertesse a közigazgatás főbb feladatcsoportjait! 
b) Ismertesse a közigazgatási eljárás alapelveinek célját, az alapelvek főbb csoportjait, röviden 

mutassa be a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelveket! 
c) Ismertesse a mediáció illeszkedését a hazai jogrendszerbe! 
 
5. 
a) Határozza meg a tananyag alapján a kormányzás fogalmát, ismertesse a kormány fontosabb 

feladat- és hatásköreit, szervezetét, megbízatását és működésének főbb szabályait! 
b) Határozza meg a hatósági jogalkalmazás fogalmát, eseteit, mutassa be a hatósági 

cselekmények fontosabb típusait! 
c) Hasonlítsa össze a tárgyalást, mediálást, arbitrálást és ítélkezést, mint a négy fő 

 konfliktus-megoldási utat! 
 
 
 
 
 
 
1 A tételsor összeállítása az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által 
meghatározott követelményrendszeren alapul. 
 



6. 
a) Ismertesse az Országgyűlés jellegét, főbb feladat- és hatásköreit, a szervezetére és 

működésére vonatkozó alapvető szabályokat! 
b) Határozza meg a közigazgatási eljárás szakaszait, és az eljárás megindításának szabályait! 
c) Ismertesse a mediáció kialakulását, angolszász jogrendszerben rendelkező hagyományait! 
 
7. 
a) Mutassa be a helyi önkormányzás alkotmányos garanciáit, valamint az önkormányzat és az 

állami szervek kapcsolatát! 
b) Mutassa be az eljárási költségekre és az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat a 

közigazgatási hatósági eljárásban! 
c) Mutassa be a mediáció Magyarországon való elterjedését! 
 
8. 
a) Mutassa be az országgyűlési biztosok jogállását, fontosabb feladat- és hatásköreit! 
b) Mutassa be a hatósági közvetítő és a szakhatóság közreműködésére vonatkozó szabályokat a 

közigazgatási hatósági eljárásban! 
c) Értelmezze a mediáció feltételeit! 
 
9. 
a) Határozza meg az alapvető jogok fogalmát és csoportosítsa ezeket a jogokat! Ismertesse az 

alapvető jogok korlátozására és védelmére vonatkozó fontosabb rendelkezéseket a hatályos 
Alkotmány alapján! 

b) Ismertesse a közigazgatási eljárás lefolytatása során a határidőkre, az igazolási kérelemre, a 
képviseletre és a kizárásra vonatkozó szabályokat! 

c) Sorolja fel azokat a területeket, melyek esetében a közvetítés igénybevételre lehetőség van! 
Egy terület jogi szabályozását mutassa be részletesen! 

 
10. 
a) Ismertesse az önkormányzat feladat- és hatásköri csoportjait, az önkormányzat szervezetének 

és gazdálkodásának alapvető szabályait! 
b) Ismertesse a közigazgatási eljárás lefolytatása során az idézésre és értesítésre, a 

jegyzőkönyv-készítésre, és az eljárás megszüntetésére és felfüggesztésére vonatkozó 
szabályokat! 

c) Mutassa be és értelmezze a hatósági közvetítő feladatait a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályos rendelkezéseire 
figyelemmel! 

 
11. 
a) Határozza meg a közigazgatási szerv fogalmát, ismertesse jogállását, és mutassa be az 

államigazgatás szervezetrendszerét! 
b)  Határozza meg az ügyfél fogalmát és az eljáró hatóságok körét a közigazgatási hatósági 

eljárásban, valamint mutassa be a joghatóság, hatáskör és illetékesség szabályait a 
közigazgatási hatósági eljárásban! 

c) Nevezze meg, és mutassa be a mediáció szakaszait! 
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12. 
a) Mutassa be a szabadságjogokat és részletezze három, a vizsgabizottság által meghatározott 

szabadságjog tartalmát! 
b) Ismertesse a közigazgatási végrehajtás feltételeit és a végrehajtás módjait! 
c) Mutassa be a mediátor feladatait a mediációs szakaszokon keresztül! 
 
13. 
a) Mutassa be a bíróság és ügyészség jogállását, e szervezetek főbb feladat- és hatásköreit, 

szervezeti rendszerét! 
b) Sorolja fel a közigazgatási eljárásban a hatóság által hozott döntések típusait, ismertesse azok 

legfőbb jellemzőit! 
c) Ismertesse a mediáció kialakulását és kontinentális jogrendszerben rendelkező 

hagyományait! 
 
14. 
a) Mutassa be a politikai alapjogokat és ismertesse három - a vizsgabizottság által 

meghatározott - politikai alapjog tartalmát. Ismertesse az alapvető kötelességeket a hatályos 
Alkotmány alapján! 

b) Határozza meg a közigazgatási hatósági eljárás fogalmát, és a közigazgatási eljárási jog 
célját és rendeltetését! Határozza meg a közigazgatási hatósági ügy fogalmát! 

c) Mutassa be és értelmezze a mediáció fogalmát! 
 
15. 
a) Ismertesse az alkotmány fogalmát, szabályozási tárgyköreit; és mutassa be a Magyar 

Köztársaság államszervezete felépítésének alkotmányos alapjait! 
b) Ismertesse a közigazgatási eljárás során hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati 

eljárások típusait és legfontosabb jellemzőit! 
c) A mediáció mely módszertani elemeire építene, ha hatósági közvetítői feladatokra kapna 

felkérést? 
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