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TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: ÁLLTB07 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási jogérvényesítési és 

jogvédelmi ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Administrative law enforcement and legal 

protection 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1.  3 kredit 

4.2.  a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 67% gyakorlat, 33% 

elmélet 

 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

közigazgatás-szervező BA általános igazgatási szakirány 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Pollák 

Kitti, PhD, egyetemi adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1.össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 42 (14 EA + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 12 (4 EA + 8 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3 (1 EA + 2 GY) 

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy elsajátításával hallgatóink megismerkednek a jogérvényesítés és 

jogvédelem jellegével, mint a közigazgatási jog egyik legfontosabb kérdéskörével. A 

kurzus célja, hogy mélyreható ismereteket adjon át a hallgatóknak a közigazgatási 

jog alapjogvédelmi funkcióiról, a jogorvoslati és jogvitarendezési módozatok 

gyökereiről, valamint a jogérvényesítési módozatok legfontosabb szabályairól. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students of 

this course will learn about the law enforcement and law protection as one of the 

most important issue of administrative law. The course aims to provide a deep 

knowledge of the fundamental rights’ protection functions of administrative law, of 

the basics of the methods of appeal and the legal dispute resolution, and of the most 

important rules of the different possibilities of law enforcement. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Ismeri a magyar közigazgatási rendszert. Érti annak működését, szervezési 

elveit. 

Képességei: Képes a tanulmányai során szerzett tudásra támaszkodva a 

közigazgatási ügyek hatékony színvonalon történő intézésére. 



Attitűdje: Hitelesen képviseli a közigazgatási működéssel járó, a köz érdekeit szem 

előtt tartó szellemiséget. 

Autonómiája és felelőssége: Felelősséget vállal az általa végzett munkáért. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: He/ she is familiar with the Hungarian administrative system. He/she 

understands its 

operation and its organizational principles. 

Capabilities: He/she is capable of managing administrative matters efficiently, 

based on the  

knowledge gained during his/her studies. 

Attitude: Genuinely representing the spirit of public administration, being in the 

public interest. 

Autonomy and responsibility: He/she takes the responsibility for the work he/she 

has done. 

11. Előtanulmányi követelmények: Közigazgatási eljárás II. [ÁLLTB05] 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika: 

Nappali tagozat 

 

Időpont Az előadás témája Terem 

1. 

2022.09.12.  
12:00-13:45 

A közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelem alapvető fogalmai.  
A közigazgatás kontroll eszközeinek rendszertana. A bírói kontroll.  

A hazai közigazgatási bíráskodás történeti jellemzői.  
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
jelentősége. 

O-114-

115 
MULTI 

2. 
2022.09.26. 
12:00-13:45 

A Kp. felépítése. A közigazgatási per jellemzői: a közigazgatási 
perbeli jogviszony. Az első fokú eljárás. 

O-114-
115 

MULTI 

3. 
2022.10.10. 
12:00-13:45 

A bíróság döntései. 
A perorvoslatok és az alkotmányjogi panasz esetén követendő 
eljárás. 

O-114-
115 

MULTI 

4. 
2022.10.24. 
12:00-13:45 

A különös közigazgatási perek és az egyéb bírósági eljárások. 
Az ombudsman típusú kontroll és jogérvényesítés. 
Az ügyészség és a közigazgatás törvényességének ellenőrzése. 

O-114-
115 

MULTI 

5. 

2022.11.07. 

12:00-13:45 

A tényleges alkotmányjogi panasz, mint sajátos jogvédelmi 

eszköz. 
A jogérvényesítési lehetőségek az Unió közigazgatási eljárási 

jogában. 

O-114-
115 

MULTI 

6. 
2022.11.21. 
12:00-13:45 

Átláthatósági és közpénzügyi típusú ellenőrzés és jogérvényesítés.  
Az alternatív vitarendezés és a sajátos megfelelőségi kontroll(ok) 
a közigazgatásban. 

O-114-
115 

MULTI 

7. 
2022.12.05.  
12:00-13:45 Összegzés 

O-114-
115 

MULTI 

 

 

Gyakorlati csoportok 
kurzuskódja 

Gyakorlati csoport 
oktatója 

Időpont Terem 

ÁK_AN3_KIG_IGSZ_G1 Dr. Pfeifer-Tóth Tamara 
minden hétfő 
14:00-15:45 

O-102 

ÁK_AN3_KIG_IGSZ_G2 Dr. Pollák Kitti 
minden hétfő 
14:00-15:45 

O-103 

 
 

 



Levelező tagozat 

 

Időpont Az előadás témája Terem 

1. 

2022.10.14. 

16:00-19:45 
 

A közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelem alapvető fogalmai. 
A közigazgatás kontroll eszközeinek rendszertana. A bírói kontroll.  
A hazai közigazgatási bíráskodás történeti jellemzői.  

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
jelentősége. A Kp. felépítése. 
A közigazgatási per jellemzői: a közigazgatási perbeli jogviszony. 
Az első fokú eljárás. A bíróság döntései. 

O-114-

115 
MULTI 

 

Gyakorlati  
csoportok 
kurzuskódja 

Gyakorlati 
csoport 
oktatója 

Gyakorlatok témája Időpont Terem 

ÁK_AL3_ 
KIG_IGSZ 
_G1 

Dr. Pfeifer-
Tóth 

Tamara 

A perorvoslatok és az alkotmányjogi 
panasz esetén követendő eljárás. A 

különös közigazgatási perek és az egyéb 
bírósági eljárások. 
Az ombudsman típusú kontroll és 
jogérvényesítés. 
 
Az ügyészség és a közigazgatás 
törvényességének ellenőrzése. 

A tényleges alkotmányjogi panasz, mint 
sajátos jogvédelmi eszköz. 
A jogérvényesítési lehetőségek az Unió 
közigazgatási eljárási jogában. 
Átláthatósági és közpénzügyi típusú 
ellenőrzés és jogérvényesítés.  

Az alternatív vitarendezés és a sajátos 
megfelelőségi kontroll(ok) a 
közigazgatásban 

2022.10.29. 
8:00-11:45 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022.11.26. 

12:00-
15:45 

O-114-
115 

MULTI 
 

 
 
 
 
 

O-102 

ÁK_AL3_ 
KIG_IGSZ 
_G2 

Dr. Pfeifer-
Tóth 

Tamara 

A perorvoslatok és az alkotmányjogi 
panasz esetén követendő eljárás. A 
különös közigazgatási perek és az egyéb 

bírósági eljárások. 
Az ombudsman típusú kontroll és 
jogérvényesítés. 
 
Az ügyészség és a közigazgatás 
törvényességének ellenőrzése. 

A tényleges alkotmányjogi panasz, mint 
sajátos jogvédelmi eszköz. 
A jogérvényesítési lehetőségek az Unió 

közigazgatási eljárási jogában. 
Átláthatósági és közpénzügyi típusú 
ellenőrzés és jogérvényesítés.  
Az alternatív vitarendezés és a sajátos 

megfelelőségi kontroll(ok) a 
közigazgatásban 

2022.11.12. 
8:00-11:45 

 

 
 
 
 
 
 

 
2022.11.26. 

08:00-

11:45 

O-102 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
O-103 

 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése:  

5. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. 

A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az 

előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. 



15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

     A tanulmányi munka alapja a tanórák rendszeres látogatása (a 14. pont szerint) 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésére a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie a 

hallgatónak. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A 

hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. 

16.2. Az értékelés:  

A félév értékelése kollokvium. A számonkérés módja valamennyi tagozaton írásbeli 

vizsga.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium (K). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

− VARGA Zs. András: A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei. Institutiones 

Administrationis VII. Budapest, Dialóg Campus. 2018. 

− PATYI András: A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története, 

Institutiones  Administrationis VIII., Dialóg Campus,  Budapest, 2019. I. 

fejezet 3-7. (45 – 111. oldal)  

− BOROS Anita (szerk.): A Közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítés 

alapintézményei, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2019. 

− a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

− előadásokon, konzultációkon elhangzottak. 

 

17.2. Ajánlott irodalom: 

− HORVÁTH  E.  Írisz  –  LAPSÁNSZKY  András  –  WOPERA  Zsuzsa:  

Közigazgatási perjog, Dialóg Campus, Budapest, 2019. 

 

Budapest, 2022. augusztus 31. 

Dr. Pollák Kitti, PhD. 

            egyetemi adjunktus, tantárgyfelelős 

 

 


