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KÖZIGAZGATÁSI JOG  – TANTÁRGYI PROGRAM 

(Tantárgykód: ÁLLTB02) 

ÁNTK – NAPPALI TAGOZAT 

ÁNTK_Á Nappali 1. évf - BA - Közigazgatás-szervező - ÁK_AN_1_KIG_E 

ÁNTK – LEVELEZŐ TAGOZAT 

ÁNTK_Á Levelező 1. évf - BA - Közigazgatás-szervező - ÁK_AL_1_KIG_E 

 

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

A tantárgy oktatói:  

Hegyesi Zoltán, egyetemi tanársegéd 

Dr. Linder Viktória, egyetemi docens 

Dr. Pfeiffer Tóth Tamara, egyetemi tanársegéd 

Dr. Pollák Kitti, egyetemi adjunktus 

Dr. Szalai András, egyetemi docens 

Dr. Temesi István, egyetemi docens 

Dr. habil. Vértesy László, egyetemi docens 

 

A tantárgy szakmai tartalma: A közigazgatási jog című tantárgy megismerteti a hallgatókkal a 
közigazgatási jog fogalmát, a közigazgatás működését és tevékenységfajtáit. A tantárgy felöleli a 
közigazgatási jogi általános rész ismeretkörének túlnyomó 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 (időközbeni jogszabályváltozás esetén a hatályos 
joganyag ismertetése érdekében) képezik a tárgy tartalmát. A tantárgy felöleli a közigazgatás 
jogilag szabályozott – közhatalmi – jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységének elméleti 
bemutatását. 

Előtanulmányi követelmények: A közigazgatás alapintézményei (ÁLLTB01)  

 

NAPPALI TAGOZAT 

 

Előadások időpontjai: keddenként 08.00-09.45. 

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

 



 

 

 

Nappalis előadások tematikája Időpontok Előadók 

1. A közigazgatás és a jog 
2021.02.02. Linder Viktória 

2. A közigazgatási jog fogalma, jellemzői, kialakulása 
2021.02.09. Linder Viktória 

3. A közigazgatási jog forrásai 
2021.02.16. Szalai András  

4. A közigazgatás jogalkotó tevékenysége. A jogalkotással 
szemben támasztott   követelmények 

2021.02.23. Szalai András 

5. A közigazgatási jog alanyai. Közigazgatási jogi 
jogviszony 

2021.03.02. Szalai András 

6. Közigazgatási jogi normatan 
2021.03.09. Vértesy László 

7. Felelősségi rendszer a közigazgatásban 
2021.03.16. Szalai András 

8. Közigazgatási jogi szankciótan 
2021.03.23. Vértesy László 

9. A közigazgatási jog érvényesülése 
2021.03.30. Vértesy László  

10. Irányítás, felügyelet, ellenőrzés, vezetés. 
Ügyvitel 

2021.04.06. Linder Viktória 

11. A közigazgatás tevékenységfajtái.  
Hatósági igazgatás  

2021.04.13. Vértesy László 

12. A közigazgatás cselekményei. Aktustan.  
2021.04.20. Pollák Kitti 

13. Közigazgatás, közigazgatási jog a nagy közigazgatási 
rendszermodellekben – angolszász modell 

2021.04.27. Linder Viktória 

14. Közigazgatás, közigazgatási jog a nagy közigazgatási 
rendszermodellekben – kontinentális modell 

2021.05.04. Linder Viktória 

 

 

LEVELEZŐ TAGOZAT 
 

Előadások időpontjai: Szombatonként  
A tantárgy óraszáma: 8 óra előadás, 8 óra gyakorlat 

 

 

Levelezős előadások tematikája 
Időpontjai Oktatók 

A közigazgatás és a jog. 
A közigazgatási jog fogalma, jellemzői, kialakulása. 
A közigazgatási jog forrásai. 
A közigazgatás jogalkotó tevékenysége. A jogalkotással 
szemben támasztott   követelmények. 

2021. 
február 20. 
08.00-11.45 

Vértesy László 
 

A közigazgatási jog alanyai. 
Közigazgatási jogi jogviszony. 
Közigazgatási jogi normatan. 
Felelősségi rendszer a közigazgatásban. 
Közigazgatási jogi szankciótan. 

2021. 
március 20. 

12.00-15.45 

Szalai András 



 

Levelezős szemináriumok tematikája 
Időpontjai Oktatók 

A közigazgatási jog érvényesülése 
A közigazgatás tevékenységfajtái.  
Hatósági igazgatás. 
Irányítás, felügyelet, ellenőrzés, vezetés. Ügyvitel. 

2021. 
március 27.  
12.00-15.45 
 

Hegyesi Zoltán 
Pollák Kitti 
Szalai András 

A közigazgatás cselekményei. Aktustan. 
Közigazgatás, közigazgatási jog a nagy közigazgatási 
rendszermodellekben – angolszász  és kontinentális 
modellek. 

2021. április 
10. 08.1145. 

 

Hegyesi Zoltán 
Pollák Kitti 
Szalai András 

 

 

Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

Az előadások és a szemináriumok (gyakorlatok) személyes vagy – a járványhelyzet függvényében 
– online látogatása a TVSz. és a vonatkozó rektori utasítás rendelkezéseinek megfelelően.  

A hallgató köteles: 

- a szemináriumi foglalkozások legalább 80 %-án részt venni; 

- az előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni; 

- az oktatók által meghatározott feladatokat elvégezni. 

Nappali tagozaton a Tanszék döntése függvényében zárthelyi dolgozat sikeres (megfelelt) 
teljesítése. További zárthelyi dolgozat(ok) megíratását és sikeres teljesítésüknek az aláírás 
feltételeként történő meghatározását a szemináriumvezető az első szemináriumon közli. 

 

Az értékelés: 

- formája: szóbeli kollokvium (jelenléti vagy online) 

- módszere: ötfokozatú 

 A Tanszék felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább 
felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik (a hatályos joganyaggal kiegészítve).  

Irodalomjegyzék: 

Kötelező irodalom: 

Temesi István (szerk.): Közigazgatási jog. Dialóg Campus. Budapest, 2018.    
https://nkerepo.uni-
nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/6886/Temesi%20Istv%E1n_K%F6zigazgatasi%20j
og_2018.pdf?sequence=2 
Szalai András (szerk.): A közigazgatás tudománya és gyakorlata. hvgorac. Budapest, 2020. 384-
474. 

 

Ajánlott irodalom: 

Lőrincz Lajos (szerk.): Közigazgatási jog. HVG-Orac, Budapest, 2007.  
Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest, 1992 
Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942 

https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/6886/Temesi%20Istv%E1n_K%F6zigazgatasi%20jog_2018.pdf?sequence=2
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/6886/Temesi%20Istv%E1n_K%F6zigazgatasi%20jog_2018.pdf?sequence=2
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/6886/Temesi%20Istv%E1n_K%F6zigazgatasi%20jog_2018.pdf?sequence=2


(reprint)  
https://mtda.hu/books/magyary_zoltan_magyar_kozigazgatas.pdf 
Patyi András: A közigazgatási működés jogi alapjai. A magyar közigazgatás és közigazgatási jog 
általános tanai II. kötet. Dialóg Campus. Budapest, 2017  
https://nkerepo.uni-
nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12466/WEB_Patyi_Andras_II_A_kozigazgatasi_m
ukodesjogi_alapjai_1.pdf?sequence=1 
 
 

Budapest, 2021. január 22. 

 

Dr. Linder Viktória, PhD, 
tantárgyfelelős 
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