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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék 

  

 

TANTÁRGYI tematika 

Közjogi és közigazgatási ismeretek 

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MA képzés 

Nappali tagozat -  NT_MN1-NKK 

Levelező tagozat - NT_ML1-NKK 

 

Tantárgy kódja: ÁLLTM05 

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

A tantárgy oktatói: Dr. Linder Viktória egyetemi docens 

   Dr. Temesi István egyetemi docens 

   Dr. Szalai András egyetemi docens  

 

A tantárgy szakmai tartalma: Az ismeretanyag két pillére egyrészt a közjog, másrészt az ezzel sorosan 
összekapcsolódó közigazgatás. Az ismeretanyag egy része tehát felöleli az állam szervezetrendszerét és az 
azon belül működő közigazgatási szervezetrendszert és a működésére vonatkozó legfontosabb 
szabályokat. Az ismeretanyag másrészt kiterjed a közigazgatás szervezetének, működésének és személyi 
állományának jog által szabályozott és jogon kívül eső sajátosságaira, törvényszerűségeire úgy, mint a 
közigazgatás szervezeti és működési alapelveire, társadalmi környezetére. Felöleli továbbá azokat az 
elvárásokat, amelyeket a társadalom fogalmaz meg a közigazgatással szemben. 

A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás 
pótlásának lehetősége: 

A hallgató köteles az előadások 70%-án részt venni, kivéve a megfelelően igazolt hiányzásokat. Pótlásra 
nincs lehetőség. 

Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

A tanulmányi munka alapja az előadások látogatása, az előírt olvasmányok ismerete, aktív órai részvétel, a 
félév során egy dolgozat elkészítése és annak prezentálása. Az oktató az alábbi szempontok mentén 
értékeli a beadott és előadott anyagot 1-5-ig terjedő skálán: szakmaiság, szaknyelv alkalmazása, 
felkészültség, tájékozottság, reflektivitás szintje. 

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

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előzőekben meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon 
és a félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése. 

Az értékelés: 

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vagy szóbeli vizsga. A Tanszék felkészülési kérdéseket ad ki. 
A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak 
anyagai képezik. A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és kollokvium (K). 

A kreditek megszerzésének feltételei:  
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A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokvium (K). 

Irodalomjegyzék: 

Kötelező irodalom: 

Szalai András (szerk.): A közigazgatás tudománya és gyakorlata. A tudomány és gyakorlat szintézise. 

2020. Megjelenés alatt 

Temesi István (szerk) (2018): Közigazgatási jog. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. ISBN 978-615-
5845-24-6. 
Téglási András (szerk.) (2018). Az állam szervezete. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. ISBN 978-615-
5764-49-3. 
VARGA Zs. András (2017): A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. Institutiones 
Administrationis I. Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-615-5764-81-3 

Ajánlott irodalom: 

Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott kiadás. HVG-ORAC, 
Budapest, 2010. ISBN 978 963 258 109 5 
Max Weber: Gazdaság és társadalom. KJK. 1987.  
PATYI András (2017): A közigazgatás működésének jogi alapkérdései. Institutiones Administrationis II. 
Budapest, Dialóg Campus 
Szalai András (szerk.): A közigazgatás szervezete. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2020. 
Megjelenés alatt 
VARGA Zs. András (2018): A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei. Institutiones Administrationis VII. 
Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-615-5845-80-2 
 

Nappali tagozat 

A tantárgy óraszáma: heti 2 óra előadás 
Előadások  

- időpontjai: csütörtöki napokon 10:00-11:45 

- helyszíne: (O-305) 

A tantárgy tematikája, az előadások időpontjai, előadók: 

 

Előadás témája Időpont Előadó 

A jog fogalma. A jogrendszer és tagozódása. 2020. 09.03.   Szalai András 

Az állam. 
2020. 09.10. Szalai András 

Az állam szervezete I. 
2020. 09.17. Szalai András 

Az állam szervezete II.; A közigazgatás helye az 
államszervezetben. A közigazgatás ellenőrzése. 

2020. 09.24 Linder Viktória 

Az igazgatás, a közigazgatás fogalma. 2020. 10.01. 
Temesi István 

A közigazgatási jog fogalma,  jellemzői 
2020. 10.08. Temesi István 

A közigazgatási jog forrásai. A közigazgatási jogviszony. 2020.10. 15. Linder Viktória 

A közigazgatás feladatai, funkciói és tevékenységfajtái. 2020. 10.22. Szalai András 

A közigazgatás szervezete I. A központi közigazgatás. 
2020. 10.29. Linder Viktória 
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A közigazgatás szervezete II. A helyi államigazgatás. 
2020.11.05. Linder Viktória 

A közigazgatás szervezete III. A helyi önkormányzatok. 2020. 11.12 Linder Viktória 

A közszolgáltatások és a közszolgáltatásokat ellátó szervek. 2020. 11.19. 
Temesi István 

A közigazgatás személyi állománya. 2020. 11.26.  Linder Viktória 

A közigazgatás jogalkalmazó tevékenysége. 2020. 12.03. Linder Viktória 

 

Levelező tagozat 

A tantárgy óraszáma: 2x4 óra előadás 

A tantárgy tematikája, az előadások időpontjai, előadók: 

 

Előadás témája Időpont Előadó 

A jog fogalma. A jogrendszer és tagozódása.  

Az állam  

Az állam szervezete I. 

Az állam szervezete II. 

A közigazgatás helye az államszervezetben. A közigazgatás 
ellenőrzése 

Az igazgatás, a közigazgatás fogalma 

A közigazgatási jog fogalma,  jellemzői 

A közigazgatási jog forrásai. A közigazgatási jogviszony. 

A közigazgatás feladatai, funkciói és tevékenységfajtái 

2020. 
október 03. 
szombat 
8.00-11.45 

Linder Viktória 

A közigazgatás szervezete I. A központi közigazgatás 

A közigazgatás szervezete II. A helyi államigazgatás 

A közigazgatás szervezete III. A helyi önkormányzatok 

A közszolgáltatások és a közszolgáltatásokat ellátó szervek 

A közigazgatás jogalkalmazó tevékenysége 

A közigazgatás személyi állománya  

2020. 
október 31. 
szombat 
8.00-11.45 

Linder Viktória 

 

Budapest, 2020.08.31.     

       Dr. Linder Viktória egyetemi docens 
tantárgyfelelős 


