
 

 

Tantárgyi program 

a 

 

Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog 

(perjog) II. 

tantárgyhoz 

 

 

 

2019/2020. tanév 

II. félév 

 

 

 

ÁLLAMTUDOMÁNYI OSZTATLAN 

MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

 

 

Budapest, 2020. február 

 



I. A tantárgyi struktúrában való elhelyezkedése és általános jellemzői 

 

A tantárgy kódja: ÁKÁKJIO05 

A tantárgy kreditértéke: 5 

Tárgyfelelős oktató 

neve, beosztása: 

PROF. DR. PATYI András, egyetemi tanár 

A tantárgy óraszáma: heti 3 óra előadás + 2 óra szeminárium (félévente 45+30) 

 

Előkövetelmény: Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog) 

I. 

A tárgy oktatói: PROF. DR. PATYI András, egyetemi tanár, DR. BALOGH – BÉKESI Nóra, 

egyetemi docens; DR. POLLÁK Kitti, egyetemi tanársegéd 

A számonkérés módja: Alapvizsga 

 

 

II. A tantárgy célja 

A közigazgatási jog általános részének (ismeretanyagának), így különösen a hatósági jogalkalmazás 

alapvető, közigazgatási működés rendszerén belüli helyzetének, szerepének és funkcióinak 

ismeretében a tantárgy a közigazgatás perrendtartás részletes feldolgozását végzi el. Kiemelten 

foglalkozik a közigazgatási bíráskodás, mint a közigazgatási működésre vonatkozó bírósági eljárás 

magyarországi kialakulásával és hatásaival. Feldolgozást nyer annak története, rendeltetése és szerepe 

a jogállam működésében, a bíróság feladata és a hatáskörei, ennek hatása a közigazgatási működésre, a 

jogvédelem feladata és tényleges megvalósulása, a közjogi autonómiák védelme, miközben általános 

perjogi alapok is ismertetésre kerülnek, konkrét perjogi jogintézményekkel és a közigazgatási perrend 

sajátos intézményeivel is megismerkedik a hallgató. A tantárgy a közigazgatási perjogi alapokat a 

bírósági gyakorlat figyelembevételével dolgozza fel.  

A tantárgy elsajátítása során a hallgató a közigazgatási bíráskodás területén részletes ismereteket 

szerez. A perjogi alapok és a közigazgatási bíráskodás részletes feldolgozása képessé teszi arra, hogy 

ne csak megértse a közigazgatási működés fölötti bírósági ellenőrzés jogállami funkcióit és lényegét, 

hanem, hogy részt vegyen egyes közigazgatási perekben alperesi, vagy speciális (közigazgatási 

szervek között zajló) perekben felperesi oldalon a fél képviselőjeként. 



III. A tantárgy szakmai tematikája 

Nappali tagozat 

 

 Időpont Az előadás témája Előadó Terem 

1 2020.02.13. 

13:00-15:45 

A jogorvoslatok a közigazgatási eljárásjogban,  

A közigazgatási jogvita és per fogalma, 

A jó közigazgatás eljárási vonatkozásai, a jó közigazgatás 

elvi követelményei és a jó eljárás-szervezés 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

2 2020.02.20. 

13:00-15:45 

 

A közigazgatási bíráskodás fogalma és történeti 

kialakulása, korszakai Magyarországon,  

A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai  

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

3 2020.02.27. 

13:00-15:45 

 

A polgári eljárásjogi alapok  

(a polgári eljárás és eljárásjog fogalma, alapvető 

jogviszonyok polgári perben, a peres eljárás szereplői) 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

4 2020.03.05. 

13:00-15:45 

 

A perindítás, a döntés, jogorvoslatok és végrehajtás 

alapkérdései a polgári peres eljárásokban 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

5 2020.03.12. 

13:00-15:45 

 

Felperes és az alperes, 

egyéb szereplők, résztvevők 
Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

6 2020.03.19. 

13:00-15:45 

 

Hatáskör és illetékesség, 

egyéb általános szabályok 
Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

7 2020.03.26. 

13:00-15:45 

Oktatásmentes nap 

(Egyetem napja)   

8 2020.04.02. 

13:00-15:45 

A perindítás, a kereset 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

9 2020.04.09. 

13:00-15:45 

A bizonyítás, a döntés-előkészítése Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

10 2020.04.16. 

13:00-15:45 

A bírósági döntések a közigazgatási jogvita elbírálása 

során, a döntés közigazgatási jogi hatása és érvénye 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

11 

2020.04.23. 

13:00-15:45 

 

 

A perorvoslatok feltételei és részletes szabályai 
Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

12 

2020.04.30. 

14:00-16:45 

 

A különleges perek, sajátos peres eljárások 
Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

13 

2020.05.07. 

13:00-15:45 

 

Önkormányzati normakontroll,  

Nemperes eljárások 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

14 

2020.05.14. 

13:00-15:45 

 

A bírósági döntés végrehajtása 

a közigazgatási perekben 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 

15 
2020.05.21. 

13:00-15:45 
Összegzés 

Prof. Dr. 

Patyi András 
O-119 



Gyakorlat 

  

Időpont 

 

 

Az előadás témája 

 

 

Előadó Terem 

1 2020.02.12. 

14:00-15:45 

Bevezetés 
dr. Pollák Kitti O-119 

2 2020.02.19. 

14:00-15:45 

 

A jogorvoslatok a közigazgatási eljárásjogban, 

A közigazgatási jogvita és per fogalma, 

A jó közigazgatás eljárási vonatkozásai, a jó 

közigazgatás elvi követelményei és a jó eljárás-

szervezés 

dr. Pollák Kitti O-119 

3 2020.02.26. 

14:00-15:45 

A közigazgatási bíráskodás fogalma és történeti 

kialakulása, korszakai Magyarországon, 

A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai 

dr. Pollák Kitti O-119 

4 2020.03.04. 

14:00-15:45 

 

A polgári eljárásjogi alapok 

(a polgári eljárás és eljárásjog fogalma, alapvető 

jogviszonyok polgári perben, a peres eljárás szereplői) 

dr. Balogh- Békesi 

Nóra 
O-119 

5 2020.03.11. 

14:00-15:45 

 

A perindítás, a döntés, jogorvoslatok és végrehajtás 

alapkérdései a polgári peres eljárásokban 
dr. Balogh- Békesi 

Nóra 
O-119 

6 2020.03.18. 

14:00-15:45 

 

Felperes és az alperes, 

egyéb szereplők, résztvevők dr. Pollák Kitti O-119 

7 2020.03.25. 

14:00-15:45 

 

Hatáskör és illetékesség, 

egyéb általános szabályok 
dr. Balogh- Békesi 

Nóra 
O-119 

8 2020.04.01. 

14:00-15:45 

ZH 

A perindítás, a kereset 

dr. Balogh- Békesi 

Nóra 
O-119 

9 2020.04.08. 

14:00-15:45 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

 

dr. Balogh- Békesi 

Nóra 
O-119 

10 2020.04.15. 

14:00-15:45 

A bizonyítás, a döntés-előkészítése 

 
dr. Pollák Kitti O-119 

11 
2020.04.22. 

14:00-15:45 

A bírósági döntések a közigazgatási jogvita elbírálása 

során, a döntés közigazgatási jogi 

hatása és érvénye 

dr. Pollák Kitti O-119 

12 

2020.04.29. 

14:00-16:45 

 

 

Tárgyaláson való részvétel 

dr. Balogh- Békesi 

Nóra 
O-119 

13 
2020.05.06. 

14:00-15:45 
A perorvoslatok feltételei és részletes szabályai dr. Pollák Kitti O-119 

14 
2020.05.13. 

14:00-15:45 

A különleges perek, sajátos peres eljárások 

Önkormányzati normakontroll 

Nemperes eljárások 

dr. Pollák Kitti O-119 

15 
2020.05.20. 

14:00-15:45 

A bírósági döntés végrehajtása a közigazgatási 

perekben 
dr. Pollák Kitti O-119 

 

 

 

 



 

 

Levelező tagozat 

 

 Időpont Az előadás témája Előadó Terem 

1 
2020.02.15. 

8:00 - 11:45 

A jogorvoslatok a közigazgatási eljárásjogban, 

A közigazgatási jogvita és per fogalma, 

A jó közigazgatás eljárási vonatkozásai, a jó közigazgatás 

elvi követelményei és a jó eljárás-szervezés, 

A közigazgatási bíráskodás fogalma és történeti 

kialakulása, korszakai Magyarországon, 

A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai 

dr. Pollák 

Kitti 
O-412 

2 
2020.03.07. 

16:00 - 19:45 

A polgári eljárásjogi alapok  

(a polgári eljárás és eljárásjog fogalma, alapvető 

jogviszonyok polgári perben, a peres eljárás szereplői) 

A perindítás, a döntés, jogorvoslatok és végrehajtás 

alapkérdései a polgári peres eljárásokban 

dr. Balogh- 

Békesi Nóra 
O-412 

3 
2020.03.14. 

8:00 – 11:45 
Felperes és az alperes, egyéb szereplők, résztvevők; 

Hatáskör és illetékesség, egyéb általános szabályok 

dr. Pollák 

Kitti 
O-412 

4 
2020.03.28. 

8:00 – 11:45 

ZH 

A perindítás, a kereset, Intézkedések a keresetlevél alapján 

 

dr. Balogh- 

Békesi Nóra 
O-412 

5 
2020.04.25. 

8:00 – 11:45 

A bizonyítás, a döntés-előkészítése; 

A bírósági döntések a közigazgatási jogvita elbírálása 

során, a döntés közigazgatási jogi 

hatása és érvénye 

dr. Pollák 

Kitti 
O-412 

6 
2020.05.23. 

8:00 – 12:45 

A perorvoslatok feltételei és részletes szabályai 

A különleges perek, sajátos peres eljárások  

Önkormányzati normakontroll 

Nemperes eljárások 

A bírósági döntés végrehajtása a közigazgatási perekben 

dr. Pollák 

Kitti 
O-412 

IV. Követelmények 

A félév során a nappali és levelező tagozatos hallgatók egy központi félévközi zárthelyi dolgozatot 

írnak. A félév végi aláírás feltétele a megfelelt zárthelyi dolgozat teljesítése. Nem megfelelt zárthelyi 

dolgozat esetén lehetőség van egy alkalommal a javításra.  

Nappali tagozatos hallgatóknak a gyakorlati óráról kétszer lehet hiányozni. Két bírósági tárgyaláson 

kötelező a részvétel.  

A számonkérés módja valamennyi tagozaton szóbeli vizsga. 



V. A tananyag 

 

KÖTELEZŐ 

 

 KÜPPER Herbert: Magyarország átalakuló közigazgatási bíráskodása. MTA Law Working 

Papers 2014/59. (ISBN ISSN 2064-4515) 

 

 PATYI András: A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története, Dialóg Campus, 

Budapest, 2019.  

Elérhető: https://nkerepo.uni-

nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14554/Patyi_Andras_Magyar_kozig_biraskodas_el

m_es_tort_2019.pdf?sequence=1 

 

 HORVÁTH E. Írisz – LAPSÁNSZKY András – WOPERA Zsuzsa: Közigazgatási perjog, Dialóg 

Campus, Budapest, 2019. 

Elérhető:https://nkerepo.uni-

nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14720/Horvath_Lapsanszky_Wopera_Kozigazgata

si_perjog.pdf;jsessionid=7E592BD68AC3928E5E96B8232896409E?sequence=1 

 

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (2020. 04.01-jétől hatályos Kp.) 

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései 

 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény egyes rendelkezései 

 

 Előadásokon, konzultációkon elhangzottak. 

AJÁNLOTT 

 PATYI András: Néhány gondolat a közigazgatási perrendtartás előzményei, előkészítése és 

megalkotása köréből in: BARTÓK, Flóra; MADARÁSZ, Gabriella; MARTON, Ildikó; DÉVÉNYI, 

Olívia; VARGA, Edina (szerk.): Tanulmánykötet a Kúria közigazgatási szakágában 2019-ben 

ítélkező bírák tollából, Kúria, Budapest, 2019. 

 ROZSNYAI Krisztina: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban: a közigazgatás feletti 

bírói kontroll változó körülmények közt, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 

 TRÓCSÁNYI László: Milyen közigazgatási bíráskodást? Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1992.  

 VÁCZI Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői, Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest – Pécs, 2013. 

 VARGA ZS. András - FRÖHLICH Johanna (szerk.): Közérdekvédelem. A közigazgatási 

bíráskodás múltja és jövője, PPKE JÁK-KIM, Budapest, 2011. 

 

Budapest, 2020. február 10. 

 

 

Prof. Dr. Patyi András 

Tantárgyfelelős 
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