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I. A tantárgyi struktúrában való elhelyezkedése és általános jellemzői

A tantárgy kódja:
A
tantárgy
kreditértéke:
Tárgyfelelős
oktató
neve, beosztása:
A tantárgy óraszáma:

INITM110
4
Dr. Szalai András adjunktus (Szalai.Andras@uni-nke.hu)
heti óraszám (nappali) : 2+0

félévi óraszám (levelező): 10
Nincs
Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd (Hegyesi.Zoltan@uni-nke.hu)
Dr. Iván Dániel egyetemi tanársegéd (Ivan.Daniel@uni-nke.hu)
Dr. Pollák Kitti egyetemi tanársegéd (Pollak.Kitti@uni-nke.hu)
Dr. Szalai András egyetemi adjunktus (Szalai.Andras@uni-nke.hu)
Dr. Temesi István egyetemi docens (Temesi.Istvan@uni-nke.hu)
Dr. Vértesy László egyetemi docens (Vertesy.Laszlo@uni-nke.hu)
A számonkérés módja: Irásbeli vizsga - kollokvium
Előkövetelmény:
A tárgy oktatói:

II. A tantárgy célja
Az ismeretanyag két pillére egyrészt a közjog, másrészt az ezzel sorosan összekapcsolódó
közigazgatás. A közigazgatás jogi keretek között működik, amely jogi kereteket elsősorban a közjog
területének meghatározó jogága az alkotmányjog és az ezt kiegészítő, részletező közigazgatási jog
adja. Az ismeretanyag egy része tehát felöleli az állam szervezetrendszerét és az azon belül működő
közigazgatási szervezetrendszert és a működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. Az
ismeretanyag másrészt kiterjed a közigazgatás szervezetének, működésének és személyi állományának
jog által szabályozott és jogon kívül eső sajátosságaira, törvényszerűségeire úgy, mint a közigazgatás
szervezeti és működési alapelveire, társadalmi környezetére. Felöleli továbbá azokat az elvárásokat,
amelyeket a társadalom fogalmaz meg a közigazgatással szemben.
Kompetenciák leírása: A kompetenciák birtokában a hallgató átlátja a jogrendszer felépítését és
működését, valamint a közjog területére tartozó jogágak egymáshoz való viszonyát. A hallgató képes
elhelyezni a közigazgatást az államszervezetben és átlátja az állami szervek egymáshoz való viszonyát,
működésük főbb szabályait. Ismeri a közigazgatás, mint bürokratikus szervezet felépítésének és
működésének alapelveit.

III. A tantárgy szakmai tematikája
nappali: (tematika 15 hétre)
1.

Az állam és állampolgárság. Az állam szervezete I.

2019. szeptember 10. – Temesi István
2.

Az állam szervezete II.

2019. szeptember 17. – Vértesy László
3.

A jog fogalma. A jogrendszer és tagozódása. A jogágak viszonya egymáshoz.

2019. szeptember 24. – Iván Dániel
4.

A közigazgatás fogalma és kialakulása, helye az államszervezetben.

2019. október 1. – Iván Dániel
5.

A közigazgatás szervezete I. A központi közigazgatás

2019.október 8. – Temesi István
6.

A közigazgatás szervezete II. A helyi igazgatás

2019.október 15. – Hegyesi Zoltán
7.
A közszolgáltatások és a közszolgáltatásokat ellátó szervek. A közigazgatás feladatai, funkciói
és tevékenységfajtái.
2019. október 22. – Hegyesi Zoltán
8.
A közigazgatási jog fogalma, kialakulása, jellemzői. A jogforrások. A közigazgatási jog
forrásai.
2019. október 29. – Pollák Kitti
9.
A jogalkotás. A közigazgatás, mint jogalkotó. A jogalkotás követelményei. A jogszabályok
érvényessége és hatályossága. A jogszabályok logikai és szerkezeti egységei.
2019. november 5. – Szalai András
10.

A jogalanyiság. A közigazgatási jogviszony.

2018. november 12. – Vértesy László
11.

Normatan.

2019. november 19. – Hegyesi Zoltán
12.

A felelősségi rendszer a közigazgatásban. A szankció.

2019. november 26. – Vértesy László
13.

A jogalkalmazás. A közigazgatás jogalkalmazó tevékenysége

2019. december 3. – Iván Dániel
14.

A közigazgatás személyi állománya

2019. december 10. – Iván Dániel
15.

Összefoglalás

2019. december 17. – Szalai András

Levelező:
2019.09.14. 8:00 - 11:45 O-413 [40 fős] Vértesy László
Az állam és állampolgárság. Az állam szervezete I.
Az állam szervezete II.
A jog fogalma. A jogrendszer és tagozódása. A jogágak viszonya egymáshoz.
A közigazgatás fogalma és kialakulása, helye az államszervezetben.
A közigazgatás szervezete I. A központi közigazgatás
2019.10.26. 8:00 - 11:45 O-413 [40 fős] Iván Dániel
A közigazgatás szervezete II. A helyi igazgatás
A közszolgáltatások és a közszolgáltatásokat ellátó szervek. A közigazgatás feladatai, funkciói és
tevékenységfajtái.
A közigazgatási jog fogalma, kialakulása, jellemzői. A jogforrások. A közigazgatási jog forrásai.
A jogalkotás. A közigazgatás, mint jogalkotó. A jogalkotás követelményei. A jogszabályok
érvényessége és hatályossága. A jogszabályok logikai és szerkezeti egységei.
A jogalanyiság. A közigazgatási jogviszony.
2019.12.07. 8:00 - 11:45 O-413 [40 fős] Pollák Kitti
Normatan.
A felelősségi rendszer a közigazgatásban. A szankció.
A jogalkalmazás. A közigazgatás jogalkalmazó tevékenysége
A közigazgatás személyi állománya
Összefoglalás

IV. Követelmények
Nappali tagozaton az előadásokon való részvétel a TVSZ szerint. Megengedett hiányzások száma: 4.
Sikeres kollokvium, írásbeli vizsga
V. A tananyag
Kötelező irodalom:
Szalai András: A közigazgatási jog alapjai. Dialog Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Ajánlott irodalom:
Max Weber: Gazdaság és társadalom. KJK. 1987.

Budapest, 2019. szeptember 3.
Dr. Téglási András
Megbízott Intézetvezető

