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Előadások  
- időpontjai: hétfőnként 10.00 - 11.45 
- helyszíne: O-II. előadó 

 

A tantárgy kódja: KIJ6B01 

A tantárgy óraszáma: heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat 

A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Linder Viktória egyetemi docens 

A tantárgy oktatói:  

Hegyesi Zoltán, egyetemi tanársegéd 

Dr. Iván Dániel, egyetemi tanársegéd 

Dr. Linder Viktória, egyetemi docens 

Dr. Pollák Kitti, egyetemi tanársegéd 

Dr. Szalai András, egyetemi adjunktus 

Dr. Temesi István, egyetemi docens 

Dr. habil. Vértesy László, egyetemi docens 

 

A tantárgy szakmai tartalma: A Közigazgatás funkciói és működése tantárgy megismerteti a 
hallgatókkal a közigazgatási jog fogalmát, a közigazgatás funkcióit, működését és 
tevékenységfajtáit. A tantárgy felöleli a közigazgatási jogi általános rész ismeretkörének jelentős 
részét azzal, hogy a szervezeti jog és a személyi állomány joga – mivel más tárgyak részletesen 
ismertetik – csupán nagy vonalakban, az egyéb ismeretekkel való fő összefüggéseikben képezik a 
tárgy tartalmát. A tantárgy felöleli a közigazgatás jogilag szabályozott – közhatalmi – jogalkotói és 
jogalkalmazói tevékenységének bemutatását. 

 

 



 

 

A tantárgy tematikája, az előadások időpontjai, előadók: 

 

Előadás témája Időpont Előadó 

A közigazgatás és a jog 2020.  

Február 10. 

Linder Viktória 

A közigazgatási jog fogalma, jellemzői, 
kialakulása 

Február 17.  Temesi István 

A közigazgatási jog forrásai Február 24. Szalai András 

 

A közigazgatás jogalkotó tevékenysége. A 
jogalkotással szemben támasztott   
követelmények  

Március 2.  Linder Viktória 

A közigazgatási jog alanyai. Közigazgatási jogi 
jogviszony.  

 

Március 9. Temesi István 

A közigazgatás hatályos szervezeti joga Március 16. Linder Viktória 

Közigazgatási jogi normatan  

 

Március 23. Vértesy László 

Felelősségi rendszer a közigazgatásban  Március 30. Temesi István  

 

Évfolyam zárthelyi dolgozat Április 6. 

 

 

Közigazgatási jogi szankciótan Április 20. Linder Viktória 

A közigazgatási jog érvényesülése. 

A közigazgatás tevékenységfajtái. 

Április 27.  

 

Vértesy László  

Szervezetrendszeren belüli igazgatás.  

Irányítás, felügyelet, ellenőrzés, vezetés 

Május 4.  Szalai András 

Ügyvitel A közigazgatás nyilvántartásai. 
Szervezetrendszeren kívüli igazgatás. Hatósági 
igazgatás  

Május 11. Szalai András 

A közigazgatás cselekményei. Aktustan Május 18. Vértesy László 

 

 

 

 



Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

Az előadások és a szemináriumok (gyakorlatok) látogatása a TVSz. rendelkezéseinek megfelelően.  

Az oktatók által meghatározott feladatok elvégzése. 

Zárthelyi dolgozat sikeres (megfelelt) teljesítése. A zárthelyi dolgozatot a hallgatók előadás 
keretében írják. További zárthelyi dolgozat(ok) megíratását és sikeres teljesítésüknek az aláírás 
feltételeként történő meghatározását a szemináriumvezető az első szemináriumon közli. 

Az értékelés módszere: ötfokozatú 

Vizsgakövetelmények: kollokvium szóban 

Irodalomjegyzék: 

 

Kötelező irodalom:  

Temesi István (szerk.): Közigazgatási jog. Dialóg Campus. Budapest, 2018. 

 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról 

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról  

 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 2018. évi CXXV a kormányzati igazgatásról 

 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak 
jogállásáról 

 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során 
történő megjelöléséről 

 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Nemzeti Jogszabálytárról 

 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 
részletes szabályairól 

 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról 

 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
 

 

Ajánlott irodalom:  

 

 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
1942 (reprint) 

 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest, 1992. 

 Közigazgatási Jog (szerk.: Lőrincz Lajos), HVG-Orac, Budapest, 2007. 



 A közigazgatás funkciói és működése. (szerk. Temesi István). Közös modul. Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó. Budapest, 2013. 

  Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog, Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest-Pécs, 2012. 

 Patyi András: A közigazgatási működés jogi alapjai. A magyar közigazgatás és 
közigazgatási jog általános tanai II. kötet. Dialóg Campus. Budapest, 2017. 

 Lapsánszky András – Patyi András – Takács Albert: A közigazgatás szervezete és 
szervezeti joga. A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai. III. kötet. 
Dialóg Campus. Budapest, 2017.   
 

 

Budapest, 2020. január  

 
       Dr. Linder Viktória 

       tanszékvezető 


