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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTV19 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Önkormányzati rendeletalkotás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Local government legislation 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet 

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

BA szintű szabadon választható tárgy  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai 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 (0 EA + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 8 GY) 

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

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, 

jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy célja az önkormányzati 

rendeletalkotás készség szintű elsajátítása. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar célkitűzésével összhangban a 

tantárgy a gyakorlati tudás és készség fejlesztését szolgálja és felkészíti a hallgatót az 

önkormányzati rendeletek előkészítésére, szerkesztésére. A tantárgy felöleli az 

önkormányzati rendeletalkotás teljes folyamatát a rendeletalkotási elhatározástól a 

kihirdetett önkormányzati rendelet hatályosulásának vizsgálatáig. 

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

course is to learn the legislation of local governments on the level of skills. In line with 

the objective of the National University of Public Service Faculty of Public Governance 

and International Studies, the subject serves the development of practical knowledge 

and skills and prepares the student for the preparation and editing of municipal orders. 

The subject encompasses the entire process of municipal order-making from the 

decision on the necessity of making order to the evaluation of the published, 

enactment municipal order.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A hallgatónak ismernie kell a jogszabály alkotás szabályait, a rendeletalkotás 

teljes folyamatát. Ismernie kell a jogszabályok nyelvezetét, szakmai szókincsét. 

Képességei: Fel kell ismernie a szabályozandó társadalmi viszonyok legfontosabb 

jellemzőit. Adott témában tudnia kell önkormányzati rendeletet szerkeszteni.  

Attitűdje: Törekszik a megszerzett átfogó ismeretek rendszerszintű alkalmazására. 



Megfelelő problémafelismerő és -kezelő képességekkel bír. 

Autonómiája és felelőssége: Kialakított szakmai véleményét, álláspontját előre 

ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: The students have to know the rules of making regulation, and the entire 

process of making order. They have to know the language of the regulation, 

professional wording. 

Capabilities: They have to recognise the main characteristics of social conditions, 

which need to be regulated. They have to be able to edit orders of local government. 

Attitude: His/her personal attitude is characterized by an intention to apply the 

comprehensive knowledge acquired systematically. His/her personal attitude is 

characterized by possessing the skills to recognize and handle problems competently. 

Autonomy and responsibility: He/she can support his/her professional opinion and 

viewpoint independently in familiar decision-making scenarios. 

11. Előtanulmányi követelmények: Helyi önkormányzatok KKS7B17 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, 

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. Társadalmi norma – jogi norma. Történelmi előzmények – a szabályrendelet-

alkotási és a tanácsrendelet-alkotási jog 

12.2. A helyi önkormányzatok rendeletalkotási joga  

12.3. Az önkormányzati rendeletalkotás folyamata  

12.4. A helyi jogszabály-előkészítési és jogalkotási eljárás 

12.5. Az önkormányzati rendelet szerkezeti felépítése 

12.6. Az önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák  

12.7. Az önkormányzati rendelet szabályozási lehetőségei a szervezeti és működési 

szabályzatban 

12.8. Az önkormányzati rendeletek törvényességi felügyelete 

12.9. Az önkormányzati rendelet érvényességének és hatályosságának kérdései 

12.10. Az önkormányzati rendeletalkotás utáni helyi feladatok – utólagos hatásvizsgálat, 

tartalmi felülvizsgálat, dereguláció  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Nappali tagozaton a szemináriumokon való részvétel, a hiányzás/távollét nem haladja 

meg a szemináriumok 20 %-át. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

Nappali tagozaton két zárthelyi dolgozat (5. és 10. szemináriumon). 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 a szemináriumok legalább 80%-án való részvétel. A félév során két 

zárthelyi dolgozatból legalább egy eredményes megírása. Levelező tagozaton az 

előadásokon való részvétel. 

16.2. Az értékelés: 

Gyakorlati jegy, 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 (K). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. GYERGYÁK Ferenc: Önkormányzati rendeletalkotás, Dialóg Campus Budapest 2018. 

ISBN 978-615-5920-26-4 (nyomtatott) ISBN 978-615-5920-27-1 (elektronikus) 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. DRINÓCZI Tímea – PETRÉTEI József: Jogalkotástan, Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest-Pécs, 2004. 

2. GYERGYÁK Ferenc: Önkormányzati rendeletek törvényességi felügyelete 2012-

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

3. GYERGYÁK Ferenc: A jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatti kúriai eljárások 

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

107-118.p.  

4. KISS László: Jogállam – Jogalkotás – Önkormányzatok. Örökségünk mai szemmel, 

Közigazgatás-Módszertani Oktatási és Szolgáltató Bt. Pécs, 1998 

5. SZÉPE Edit (szerk.): Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az 

Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében I-II. kötet, Magyar 

Hivatalos Közlönykiadó Kft. Budapest 2006. 

6. SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan, Osiris Kiadó Budapest, 2000.  

 

Budapest, 2020.04.09. 

 

Dr. Gyergyák Ferenc, , 

mesteroktató sk. 

 


