
  
                                                                                                                 
 

 

 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

(2017. augusztus 31.) 

 
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖTELEZŐ 

VIZSGATÁRGY 
 

II. modul: JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁSI ISMERETEK 

 

1. Határozza meg a társadalmi, az erkölcsi és a jogi normák fogalmát, egymáshoz való 

viszonyukat és jellemezze a jogforrási rendszer elemeit, illetve a jogalkotás alapvető 

követelményeit! 

2. Ismertesse a jogszabály hatályára és módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 2010. 

évi CXXX. törvény (Jat.) alapján! 

3. Ismertesse a jogszabály-előkészítési eljárás főbb elemeit a 2010. évi CXXX. törvény 

(Jat.), illetve a társadalmi részvétel szabályait a vonatkozó egyéb jogforrások alapján! 

4. Ismertesse a közjogi szervezetszabályozó eszközök jellemzőit, illetve a jogszabályok 

kihirdetésére és a Nemzeti Jogszabálytárra vonatkozó szabályokat! 

5. Ismertesse a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat és a 

dereguláció jelentőségét! 

6. Ismertesse a közigazgatási hatósági jogalkalmazás fogalmát, a hatósági jogalkalmazó 

tevékenység fajtáit, a hatósági jogalkalmazás szerveit és folyamatát! 

7. Ismertesse az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

alapelveit és a törvény hatályára vonatkozó szabályokat! 

8. Határozza meg az eljárási kötelezettség, az illetékesség, a hatáskör szabályait az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján, ide 

értve a hatásköri és illetékességi vita, továbbá az illetékességi területen kívüli eljárás 

szabályait is! 

9. Ismertesse a nyelvhasználat, a kizárás, a megkeresés, a kapcsolattartás és az 

adatkezelés szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) alapján! 

10. Mutassa be a kérelemre induló eljárás legfontosabb szabályait: ismertesse a kérelemre, 

illetve annak visszautasítására, valamint a sommás eljárásra vonatkozó szabályokat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján! 

11. Mutassa be a kérelemre induló eljárás legfontosabb szabályait: ismertesse a 

hiánypótlásra, a kapcsolódó eljárásra, az eljárás megszüntetésére, felfüggesztésére, 

szünetelésére vonatkozó szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján! 

12. Mutassa be a kérelemre induló eljárás legfontosabb szabályait: ismertesse az 

ügyintézési határidő és a határidő számításának szabályait, valamint a szakhatósági 

közreműködés jellemzőit az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) alapján! 
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13. Ismertesse a tényállás tisztázására és a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályokat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján: 

mutassa be az idézés és az értesítés szabályait, a tényállás tisztázására vonatkozó 

rendelkezéseket, az irat és az iratbetekintés, valamint az eljárási cselekmények 

rögzítésének szabályait! 

14. Ismertesse a tényállás tisztázására és a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályokat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján: 

mutassa be a tanúra, a szemlére, a szakértőre és a tolmácsra vonatkozó szabályokat! 

15. Mutassa be a hatóság döntésére vonatkozó szabályokat a közigazgatási hatósági 

eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

alapján!  

16. Ismertesse a hivatalbóli eljárásra, a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésére 

vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket és a hatósági ellenőrzés szabályait az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján! 

17. Ismertesse az eljárás akadályozásának következményeire vonatkozó szabályokat, a 

hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és nyilvántartás szabályait, valamint a 

semmisség jogintézményét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) alapján! 

18. Ismertesse a közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatokra vonatkozó 

szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

alapján! 

19. Mutassa be a végrehajtás szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.) alapján! 

20. Ismertesse az eljárási költség, illetve annak előlegezésére és viselésére vonatkozó 

szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

alapján! 

 


