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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KKJ6B24 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Önkormányzatok törvényességi 

felügyelete 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Control of Legality over Local Governments  

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% elmélet, 0% 

gyakorlat 

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

közigazgatás-szervező alapszak, 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. 

Gyergyák Ferenc mesteroktató 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (28 EA + 0 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 10 (10 EA + 0 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (2 EA + 0 GY) 

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

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek viszonya, azon belül a helyi 

önkormányzatok felett gyakorolt törvényességi ellenőrzés. A helyi önkormányzatok 

felett gyakorolt törvényességi felügyelet főbb modelljei, nemzetközi példái, haza 

múltja és jelene. A jelenlegi törvényességi felügyelet jogi szabályozása, eszközei.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):  

Relationship between the local governments and the central state organs, including 

the legal control of the local governments. Main models, international examples, past 

and present situation of legal control of the local governments. The legal framework 

and means of the current legal control.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Ismeri a törvényességi felügyelet hazai rendszerének többlépcsős jogi 

szabályozását, az alaptörvényi alapoktól a sarkalatos törvényi szabályozáson át az 

eljárás rendeleti szintű szabályozásáig. 

Képességei: Legyen tisztában az önkormányzatok feletti törvényességi 

felügyeletben szerepet vállaló állami szervekkel és azok feladat- és hatáskörével, 

valamint a helyi önkormányzatok jogérvényesítését biztosító eszközöket. 

Attitűdje: Megfelelő problémafelismerő és -kezelő képességekkel bír. Törekszik a 

megszerzett átfogó ismeretek rendszerszintű alkalmazására. Szem előtt tartja a 



mindenkori közjót és közérdeket. Együttműködik másokkal a problémamegoldásban. 

Autonómiája és felelőssége: Legyen képes elhatárolni a központi állam és a helyi 

önkormányzatok közötti viszony lehetséges formáit, ismerje meg annak nemzetközi 

példáit és hazai fejlődéstörténetét. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: He/she is familiar with the multilevel legal regulation of the Hungarian 

system of legal control, from basic law funds through the cardinal regulation, until 

the order-level regulation of the process. 

Capabilities: He/she should be aware of the state organs involved in the legal 

control of local governments and their tasks and powers and the tools of local 

governments for the provision of law enforcement mechanisms. 

Attitude: His/her personal attitude is characterized by: possessing the skills to 

recognize and handle problems competently, an intention to apply the 

comprehensive knowledge acquired systematically, keeping the common good and 

public interest in mind. He/she cooperates with others to solve problems. 

Autonomy and responsibility: Be able to distinguish possible forms of relationship 

between the central state and the local governments, to understand its international 

examples and its domestic development history. 

11. Előtanulmányi követelmények: Helyi önkormányzatok 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika: 

Nappali tagozat 

 Időpont Az előadás témája Terem 

1 2022.02.10. 

14:00-15:45 
A helyi önkormányzatok feletti törvényességi 

felügyeleti rendszer alapjai 
O-317 

2 2022.02.17. 

14:00-15:45 
A törvényességi felügyelet nemzetközi irányai és 

jogszabályi környezete 
O-317 

3 2022.02.24. 

14:00-15:45 
A törvényességi felügyeleti eljárás célja, tárgya és 

szakaszai 
O-317 

4 2022.03.03. 

14:00-15:45 
A törvényességi felügyelet  

eszközrendszere I. 
O-317 

5 2022.03.10. 

14:00-15:45 
A törvényességi felügyelet  

eszközrendszere II. 
O-317 

6 202.03.17. 

14:00-15:45 
A törvényességi felügyelet  

eszközrendszere III. 
O-317 

7 2022.03.24. 

14:00-15:45 
Zárthelyi dolgozat 

A képviselő-testületi határozatok típusai 
O-317 

8 2022.03.31. 

14:00-15:45 
A helyi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata 

során észlelt tipikus jogsértések 
O-317 

9 2022.04.07 

14:00-15:45 
A helyi önkormányzat rendelete a jogforrási 

hierarchiában 
O-317 

10 2022.04.14. 

14:00-15:45 Az önkormányzati rendeletalkotás folyamata O-317 



11 
2022.04.21. 

14:00-15:45 

Az önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus 

hibák 
O-317 

12 
2022.04.28. 

14:00-15:45 

Az alkotmánybírósági, bírósági felülvizsgálat 

tapasztalatai 
O-317 

13 
2022.05.05. 

14:00-15:45 

A törvényességi felügyeleti munkamódszer gyakorlati 

bemutatása 
O-317 

14 
2022.05.12. 

14:00-15:45 

Zárthelyi dolgozat 

A törvényességi felügyelet gyakorlata 
O-317 

 

Levelező tagozat 

 
Időpont Az előadás témája Terem 

1 
2022.02.19. 

13:00-17:45 

A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti 

rendszer alapjai 

A törvényességi felügyelet nemzetközi irányai és 

jogszabályi környezete  

A törvényességi felügyeleti eljárás célja, tárgya és 

szakaszai  

A törvényességi felügyelet eszközrendszere I.  

A törvényességi felügyelet eszközrendszere II. 

A törvényességi felügyelet eszközrendszere III. 

A képviselő-testületi határozatok típusai 

LUD.FŐ.

ÉP III. ea 

(234) 

Lőrincz 

Lajos  

2 
2022.03.19. 

13:00-17:45 

A helyi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata 

során észlelt tipikus jogsértések 

A helyi önkormányzat rendelete a jogforrási 

hierarchiában 

Az önkormányzati rendeletalkotás folyamata 

Az önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 

Az alkotmánybírósági, bírósági felülvizsgálat 

tapasztalatai 

A törvényességi felügyeleti munkamódszer gyakorlati 

bemutatása 

A törvényességi felügyelet gyakorlata 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

(226) 

Egyed 

István 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 6. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Nappali tagozaton az előadásokon való részvétel, a hiányzás/távollét nem haladja 

meg az előadások 20 %-át. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

Nappali tagozaton két zárthelyi dolgozat (7. és 14. előadáson). A zárthelyi dolgozat 

nem pótolható. Értékelése: ötfokozatú, maximális pontszám 0-60%-a elégtelen, 61-

70%-a elégséges, 71-80%-a közepes, 81-90%-a jó, 91-100%-a jeles. 

Külföldi ösztöndíjas tanulmányok esetén az oktató által megadott témakörben 

kisdolgozat. Értékelése: ötfokozatú. 

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

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Nappali tagozaton az előadások legalább 80%-án való részvétel. A félév során két 

zárthelyi dolgozatból legalább egy eredményes megírása.  

16.2. Az értékelés: 

Kollokvium, írásbeli, értékelése: ötfokozatú, maximális pontszám 0-60%-a elégtelen, 61-



70%-a elégséges, 71-80%-a közepes, 81-90%-a jó, 91-100%-a jeles. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Önkormányzatok törvényességi felügyelete 

tantárgy előtanulmányi követelménye a Helyi önkormányzatok tantárgy.  

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

− GYERGYÁK Ferenc (szerk.): A helyi önkormányzatok tevékenységének 

törvényességi felügyelete, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2018. 

17.2. Ajánlott irodalom: 

− FEIK Csaba (szerk.): Magyarország helyi önkormányzatai, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 2019. 

− GYERGYÁK Ferenc: Önkormányzati rendeletek törvényességi felügyelete 2012-

2014., Új Magyar Közigazgatás 2016. március 9. évf. 1. szám 49-63.p.  

− GYERGYÁK Ferenc: A jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatti kúriai eljárások 

tapasztalatai 2012-2018., Új Magyar Közigazgatás 2019. március 12. évf. 1. szám 

107-118.p.  

− GYERGYÁK Ferenc: Aktuspótlási jog az önkormányzati rendeletalkotásban, Új 

Magyar Közigazgatás 2021. június 14. évf. 2. szám 90-100.p.  

− HAVASI Bianka – TILK Péter: A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntéseinek elvi 

megállapításai – az eljárási kérdések vonatkozásában – I. rész, Új Magyar 

Közigazgatás 2014. szeptember 7. évf. 3. szám 78-84.p.  

− TEMESI István: Helyhatósági normák törvényességi vizsgálata nemzetközi 

összehasonlításban, Új Magyar Közigazgatás 2013. szeptember 6. évf. 9. szám 

15-32.p 

− TILK Péter – HAVASI Bianka – KOVÁCS Ildikó: A Kúria Önkormányzati Tanácsa 

döntéseinek elvi megállapításai – az eljárási kérdések vonatkozásában – II. rész, 

Új Magyar Közigazgatás 2014. december 7. évf. 4. szám 93-100.p.  

 

Budapest, 2022. január 31. 

 

 

Dr. Gyergyák Ferenc 

mesteroktató, tantárgyfelelős 


