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A közigazgatási szakvizsga  

„Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek” c.  

II. modulhoz  

tartozó írásbeli esszé kérdések 

(2018. augusztus 28.) 

 

Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös 

választásos kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak! 

15 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Határozza meg a társadalmi norma általános sajátosságait! Határozza meg a jogi 

norma – mint a társadalmi normák egy csoportja – csak rájuk jellemző sajátosságait! 

2. Ismertesse Magyarország belső jogforrási rendszerének elemeit az Alaptörvény és a 

jogalkotási törvény rendelkezései alapján!  

3. Ismertesse a rendeletalkotás főbb szabályait békeidőben!  

4. Mutassa be a jogalkotás egyes szakaszainak lényegi tartalmát!  

5. Ismertesse, hogy melyek a jogszabály tervezetének megszövegezésére vonatkozó 

általános és a jogszabály megjelölésére, valamint a hivatkozásokra vonatkozó 

követelmények! 

6. Mutassa be az Ákr. megalkotásának hazai előzményeit és a hazai közigazgatási 

eljárásjog legfontosabb állomásait! 

7. Ismertesse a közigazgatási eljárásjog fejlődése tekintetében releváns uniós és 

nemzetközi tendenciákat!  

8. Ismertesse az Ákr. alanyi (szervi és személyi) hatályát! 

9. Mutassa be a kérelem hatósághoz történő benyújtásának szabályait! 

10. Határozza meg a sommás eljárás és a függő hatályú döntés szabályait!  

11. Ismertesse az általános és a speciális ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokat!  

12. Ismertesse az eljárási költség viselésének szabályait!  

 

10 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Mutassa be, miért speciális a többi jogterülethez képest a közigazgatási hatósági 

eljárás szabályozottsága! 

2. Ismertesse a jogi normák szerkezeti elemeit!  



2 
 

3. Ismertesse a jogforrás fogalmát és fő típusait!   

4. Ismertesse a jogszabályi hierarchiát!  

5. Ismertesse az Országgyűlés törvényhozó hatáskörének fő jellegzetességeit! (Milyen 

tárgykörökben és milyen szótöbbséggel alkothat törvényt az Országgyűlés? Hozzon 

fel példákat a lehetséges esetekre!) 

6. Ismertesse a jogszabály érvényességének fogalmát és a jogszabály létrejöttéhez 

szükséges feltételeket! 

7. Ismertesse a jogszabályok hatályát (a hatály fogalma, fajtái)!   

8. Ismertesse a jogszabályalkotás alapvető követelményeit az Alkotmánybíróság 

gyakorlata és a jogalkotási törvény alapján!  

9. Ismertesse a közjogi szervezetszabályozó eszközöket (jellemzői, fajtái, tárgyköre, 

kibocsátóik)! 

10. Ismertesse a dereguláció fogalmát, fajtáit, valamint a Jat.-nak a deregulációval 

kapcsolatos rendelkezéseit!  

11. Ismertesse, hogy mikor kell átmeneti rendelkezést alkotni, és mit lehet abban előírni! 

12. Határozza meg a sommás eljárás, az automatikus döntéshozatali eljárás, illetve a 

teljes eljárás összefüggéseit! 

13. Ismertesse a határidő számítására vonatkozó szabályokat! 

14. Mi az alakszerű döntés? Mutassa be az alakszerű döntés részeit és térjen ki az egyes 

részek kötelező elemeire is! 

15. Ismertesse az egyszerűsített döntés fogalmát, jellemzőit! 

16. Ismertesse a jogszerű hallgatásról tanultak arra vonatkozó szabályait, amikor a 

kérelmezett jog az ügyfelet a hallgatás eredményeként megilleti! 

17. Ismertesse, hogy mi az az eljárási cselekmény, amellyel elérhető, hogy a döntés 

joghatás kiváltására alkalmas legyen és annak tartalmát az érintettek megismerjék! 

Mutassa be, hogy ennek a jogintézménynek milyen módozatai vannak! 

18. Ismertesse a kézbesítési vélelemre és az annak megdöntésére irányadó szabályokat!  

19. Mutassa be a hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályokat! 

20. Ismertesse a hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány szabályait! 

21. Mutassa be a hatósági ellenőrzésre vonatkozó Ákr. fejezet szabályozásának 

jellemzőit, kitérve a hatósági ellenőrzés, mint tevékenységfajta jellegzetességeire is!  

22. Ismertesse a hatósági ellenőrzés lefolytatásának (megindításának és lezárásának) 

szabályait! 

23. Mutassa be a hivatalból induló eljárásokra vonatkozó szabályozási metódust! 

24. Mutassa be a hivatalból induló eljárások kérelemre induló eljárásoktól eltérő 

szabályait! 
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25. Mutassa be a hivatalból induló eljárások esetén az értesítés szabályait! 

26. Mutassa be a biztosítási intézkedések szabályait! 

27. Mutassa be a zár alá vétel szabályait! 

28. Mutassa be az Ákr. jogorvoslati rendszerét, kitérve az alkotmányos szabályozási 

kérdésekre is! 

29. Csoportosítsa az Ákr.-ben nevesített jogorvoslatokat és mutassa be, mi a legfontosabb 

változás az Ákr-ben a Ket.-hez képest a jogorvoslati formák szabályozását tekintve 

(elegendő, ha három ilyen tényezőt kiemel)! 

30. Ismertesse milyen döntéseket hozhat a perben a közigazgatási bíróság! 

31. Soroljon fel tíz önálló fellebbezéssel megtámadható végzést! 

32. Ismertesse a semmisség fogalmát és a semmisségi okokat!  

33. Ismertesse az eljárási költség előlegezésének szabályait!   

34. Mutassa be a költségmentesség szabályait!  

35. Határozza meg a végrehajtás előfeltételeit!   

36. Mutassa be a Vht. és az Ákr. egymáshoz való viszonyát!   

37. Mutassa be a végrehajtás folyamatát az Ákr.-ben tanultak alapján! 

 

5 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Határozza meg a jogszabály fogalmát!  

2. Sorolja fel az Alaptörvény szerint a különleges jogrend típusait, és írja mindegyik 

mellé, hogy annak során melyik szerv és milyen jogi normát alkothat!  

3. Sorolja fel, hogy mely szervek alkothatnak rendeletet békeidőben!  

4. Hasonlítsa össze a társadalmi egyeztetés két formáját!  

5. Mi az alapelv? Sorolja fel, hogy milyen funkciói vannak az alapelveknek hatósági 

eljárásjogban! 

6. Ismertesse az alapelvek funkcióit!  

7. Sorolja fel az Ákr. által nevesített alapelv csoportokat!  

8. Ismertesse a hivatalbóliság elve kapcsán az Ákr.-ben nevesített szabályokat!  

9. Ismertesse az ügyfélre vonatkozó alapelvek Ákr.-beli rendszerét!  

10. Mutassa be a hatáskör és az illetékesség fogalmát, egymáshoz való viszonyát!  

11. Határozza meg a hatásköri és illetékességi vitára vonatkozó eljárásrendet!   

12. Ismertesse az ügyintézővel szembeni abszolút kizáró okokat! 

13. Ismertesse az ügyfél nyilatkozatára vonatkozó szabályokat!  
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14. Ismertesse, hogy mi a közokirat és mit jelent az ahhoz kapcsolódó teljes bizonyító erő! 

15. Ismertesse az iratbetekintés szabályait!  

16. Ismertesse, hogy milyen fajtái vannak a szemlének! 

17. Ismertesse a tolmácsra vonatkozó szabályokat!  

18. Mutassa be a hatósági szerződés megkötésének feltételeit! 

19. Ismertesse a közhiteles hatósági nyilvántartással összefüggő vélelem szabályait!                

20. Ismertesse a hatósági ellenőrzés lezárásának szabályait!  

21. Mutassa be az ügyfél adatszolgálati kötelezettségére vonatkozó szabályokat!  

22. Mutassa be a közigazgatási per indítására jogosultak körét!  

23. Mutassa be, milyen döntést hozhat a felügyeleti szerv a felügyeleti eljárás során!  

24. Ismertesse a döntés saját hatáskörben történő módosításának, illetve visszavonásának 

szabályait!  

25. Mutassa be, milyen szabályok vonatkoznak az eljárási költség viseléséről szóló 

döntésre! 


