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I. A tantárgyi struktúrában való elhelyezkedése és általános jellemzői 

 

A tantárgy kódja: 5AI03LKR01M 

A tantárgy 
kreditértéke: 

4 

Tárgyfelelős oktató 
neve, beosztása: 

 Dr. Szalai András, adjunktus (Szalai.Andras@uni-nke.hu) 

A tantárgy óraszáma: 12 óra ea./félév 

Előkövetelmény:  

A tárgy oktatói: Dr. Iván Dániel (Ivan.Daniel@uni-nke.hu) 

Dr. Szalai András, adjunktus (Szalai.Andras@uni-nke.hu) 
 

A számonkérés módja: Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés. 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tantárgy megköveteli a 
hallgatók folyamatos tanulását a félév során tekintve, hogy a 
tantárgy három félév (tantárgy) anyagát foglalja magában! 

 

II. A tantárgy célja 

 

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás alapjait a közigazgatási szervezet, a funkciók 

és a személyzet vonatkozásában. A tantárgy bevezeti a közigazgatás államszervezetben betöltött 

helyét, a közigazgatási jog legfontosabb területeit (jogforrások, normatan, aktustan, szankció, 

jogalkalmazás). A tantárgy keretében megismerkednek a hallgatók a közigazgatási hatósági eljárás 

szabályaival. 

A hallgató képes legyen elhatárolni egymástól a közigazgatásban működő szervtípusokat. Tisztában 

legyen a központi és helyi igazgatási szervek legfontosabb jellemzőivel. A hallgató tisztában legyen a 

közszolgálati jogviszony egyes elemeivel. Szerezze meg a jogalkalmazói feladatok ellátásához 

szükséges ismereteket. Ismerje meg a közigazgatási hatósági eljárás szabályait. 

III. A tantárgy szakmai tematikája 

• A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében, helye az államszervezetben. A közigazgatási 
szervezete, a funkciók és a személyzet.  

• A közigazgatási jog jellemzői és legfontosabb területei (jogforrások, normatan, aktustan, 
szankció, jogalkalmazás).  

• A hatósági eljárás alapelvei, az eljárás szakaszai. Az alapeljárás és a jogorvoslatok. Végrehajtás 
az Ákr.-ben 
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Konzultációk időpontjai 

2019.09.20. 8:00 - 11:45 O-103 [25 fős] Szalai András 

2019.10.04. 8:00 - 11:45 O-103 [25 fős] Iván Dániel 

2019.10.18. 8:00 - 11:45 O-103 [25 fős] Iván Dániel 

IV. Követelmények 

 
Tanórákon való részvétel, TVSZ szerinti hiányzás megengedett. 
Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés. 
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tantárgy megköveteli a hallgatók folyamatos tanulását a félév 

során tekintve, hogy a tantárgy három félév (tantárgy) anyagát foglalja magában! 
 

 

V. A tananyag 

 

Kötelező irodalom: 
 
Dr. Imre Miklós és szerzőtársai [2019] : Gazdasági közigazgatás, Nemzeti Közszolgálati egyetem, 

Budapest  
 

Ajánlott irodalom:  

 

Stiglitz, Joseph E.:  
A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK – Kerszöv. 2000. 
 
dr. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási  Jog . Fejezetek szakigazgatásaink köréből . 2. kötetét 

. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás 
 
Bod Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás, AULA 2008. 
 

Bencsik András (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialóg Campus, Pécs, 2012. 
 
 
Budapest, 2019. szeptember 3. 

 

Dr. Téglási András 
Megbízott Intézetvezető 

 


