NKE ÁKK
Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet
A számonkérés anyaga a közigazgatás-tudomány alapjai kollokviumra.
Nappali és Levelező Tagozat. I. évfolyam.
I. Tananyag és kötelező irodalom, jogforrások
1. Szakirodalom
Lőrincz Lajos: A közigazgatási alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott kiadás. HVGOrac. Budapest, 2010.
 13-131 oldal
 134-146 oldal
 148-166 oldal
 167-172 oldal
 179-200 oldal /az Mötv.-ben meghatározott változásokkal/
 207-250 oldal
 252-253 oldal
 257-282 oldal
2. Jogforrások
2.1. Magyarország Alaptörvénye
A)–C) cikk (egyes alapvető rendelkezések)
F) cikk (közigazgatási beosztás)
1. cikk (az Országgyűlésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések)
15–21. cikk (Kormány)
23. cikk (önálló szabályozó szervek)
2.2. 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról
1. § (központi államigazgatási szervek fajtái)
5. § - 5/A. § (közös szabályok)
6. § (állami vezetők)
7. § (1)–(3) bek. (—II—)
17. § (a Kormány üléseinek dokumentálása)
18–19. § (a miniszterelnök feladatköre)
20. § - 25. § (a miniszterelnök megbízatásának keletkezése és megszűnése)
28–30/A. § (a Kormány szervei)
31. § (1)–(5) és (8)-(8a) bek. (a kormánybiztos)
32. § (1)-(6) (a miniszterelnöki biztos)
33/A. § - 33/F. § (a Miniszterelnöki Kormányiroda)
34. § (a miniszter feladatköre)
35. § (—II—)
37. § (a miniszter helyettesítése)
38. § (1)–(5) bek. (miniszteri biztos)
40. § - 46. § (a miniszter megbízatásának keletkezése és megszűnése)

49. § (1)–(2) bek. (az államtitkár feladatköre)
52. § - 55. § (az államtitkár megbízatásának keletkezése és megszűnése)
60. § - 68. § (a minisztérium szervezete)
70. § (1)–(3) bek. (a kormányhivatal)
71. § (3) és (4) bek. (—II—)
72. § (a központi hivatal)
73. § (3) és (4) bek. (—II—)
73/A. § - 73/B. § (2)
2.3. 2018. évi V. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról
2.4. 1/2018. (V. 22.) ME rendelet a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről
2.5. 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
1. § - 38. §
2.6. 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről
1.-7.
39. - 47.
59. - 87.
2.7. 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
I. Fejezet (1. § - 9. §)
II. Fejezet (10. § - 18. §)
19. § - 27. §
41. § - 70/A. §
74. § - 79. §
81. § - 86. §
87. § - 92. §
125. § - 132. §
2.8. 2010. évi CXXVI törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról
1. § - 4.§
5.§
6.§ - 10. §
11/A.§ (1)
12. § - 13. §
16-20/E.§
2.9. 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról
1. §
2.10. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
1. § -25. §

2.11. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
1. § - 2. §
6. § 1a., 13., 14. és 20. pontok
36. § (1)
2.12. 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről
1. § - 2. §
2.13. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1. § (1)
2.14. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
3:63. §
3:378. – 3.379. §
2.15. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
1. §
2. § 6., 16., 20. és 21. pontok
4. § (1) (2)
5/A. §
32. § - 36. §
2.16. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
9/F. §
2.17. 1977. évi VI. törvény az állami vállalatokról
1. § - 3. §
45. § (1) (2)
2.18. 33/1984. (X. 31.) MT rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
végrehajtásáról
47. §
3. Nappali tagozaton az előadások és a szemináriumok, levelező tagozaton a konzultációk
anyaga.
II. Ajánlott irodalom
A közigazgatás funkciói és működése. Temesi István (szerk.). Budapest: Nemzeti Közszolgálati
és Tankönyvkiadó, 2013. (ISBN: 978-615-5344-33-6)
 I. Fejezet
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