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I. A tantárgyi struktúrában való elhelyezkedése és általános jellemzői 
 

A tantárgy kódja: ÁKÁKJIO04 

A tantárgy 

kreditértéke: 

 3 

Tárgyfelelős oktató 

neve, beosztása: 

 Prof. Dr. Patyi András, egyetemi tanár 

A tantárgy óraszáma: heti 3 óra előadás + 0 óra szeminárium (félévente 45+0) 

 

Előkövetelmény: Általános közigazgatási jog és közigazgatástan II. 

A tárgy oktatói: Prof. Dr. Patyi András, egyetemi tanár,  

Dr. Pollák Kitti, egyetemi adjunktus 

A számonkérés módja:  kollokvium 

 

 

II. A tantárgy célja 

 

A közigazgatási jog általános részének (ismeretanyagának), így különösen a hatósági 

jogalkalmazás alapvető, közigazgatási működés rendszerén belüli helyzetének, szerepének és 

funkcióinak ismeretében a tantárgy a közigazgatás külső eljárásrendjének részletes 

feldolgozását végzi el az általános közigazgatási rendtartás alapulvételével. Az eljárási 

jogintézményeket azok jogrendszerbeli szerepe mellett a tényleges jogalkalmazói és bírósági 

gyakorlat figyelembevételével dolgozza fel. Az eljárás egyes lépéseinek nemcsak jogi 

jellemzése, hanem azoknak a közigazgatási működésben betöltött szerepe is feldolgozásra 

kerül. Foglalkozik az általános és különös eljárási szabályok rendszerével is, bemutatja a 

közigazgatási (államigazgatási) eljárási jogtudomány és az eljárási szabályozás fejlődését, 

melynek során kiemelten foglalkozik a közigazgatási bíráskodás, mint a közigazgatási 

működésre vonatkozó bírósági eljárás magyarországi kialakulásával és hatásaival.  

A tantárgy elsajátítása során a hallgató a közigazgatási eljárásjog és bíráskodás területén 

részletes ismereteket szerez. Alkalmassá válik hatósági jogalkalmazói tevékenység magas 

szintű végzésére, annak a közigazgatási szerven belüli szervezésére és irányítására. Az eljárási 

jogtudomány alapjainak megismerésével képes a közigazgatási eljárásjog alapproblémáinak 

tudományos és történeti kontextusba helyezésére és így a jogterület és egyes intézmények, 

eljárásrendek fejlesztésére is. 

 

 

III. A tantárgy szakmai tematikája 

 

Nappali tagozat 
 

 Időpont Az előadás témája 
Előadó Terem 

1 2020.09.03. 

14:00-16:45 

 

 

Bevezetés 
dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

2 2020.09.10. 

14:00-16:45 

 

A közigazgatási – közhatalmi eljárásokkal 

szembeni legfontosabb  

alkotmányos követelmények 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 



3 2020.09.17. 

14:00-16:45 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és a 

közigazgatási bírósági eljárás (per) viszonya,   

Az eljárás és az eljárásjog fogalma, jellemzői,  

A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

4 2020.09.24. 

14:00-16:45 

 

A közigazgatási eljárás kialakulásának 

magyarországi állomásai,  

Az eljárásjog és az eljárásjogi  

kodifikáció története, 

A közigazgatási eljárásjog tudományának 

fontosabb művelői és eredményeik 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

5 2020.10.01. 

14:00-16:45 

 

Az alkotmányosság követelménye és 

az eljárás alapelvei, 

A hatályos általános eljárási kódex tárgyi 

hatályának főbb kérdései, a speciális és az 

általános szabályok viszonya,  

elhatárolás más hatósági típusú eljárásoktól 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

6 2020.10.08. 

14:00-16:45 

 

Alanyok az eljárásban 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség 
dr. Patyi 

András 
LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

7 2020.10.15. 

14:00-16:45 

 

Eljárási szabályozási rezsimek, 

az eljárás megindításának kérdései,  

az eljárási és döntési kötelezettség 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

8 2020.10.22. 

14:00-16:45 

 

 

 Általános eljárási alapintézmények 

 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

9 2020.10.29. 

14:00-16:45 

 

ZH 

Az elsőfokú eljárás alapjai 
dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

10 2020.11.05. 

14:00-16:45 

 

PótZH 

A tényállás-megállapítás és  

a bizonyítás alapfogalmai 

dr. Patyi 

András 
LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

11 

2020.11.12. 

14:00-16:45 

 

A határozathozatal és a döntéshozatal  

alapvető kérdései  

Hatósági ellenőrzés és  

a hivatalbóli eljárás alapkérdései 

dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

12 

2020.11.19. 

14:00-16:45 

 

Érvényesség és a semmisség kérdései, 

Jogorvoslati eljárások 

dr. Patyi 

András 
LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

13 

2020.11.26. 

14:00-16:45 

 

Végrehajtás alapkérdései 
dr. Patyi 

András 
LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

14 

2020.12.03. 

14:00-16:45 

 

Főbb különös eljárási szabályok, 

jogintézmények 

dr. Patyi 

András 
LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

15 

2020.12.10. 

14:00-16:45 

 

Összegzés 
dr. Patyi 

András 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

 

 



Levelező tagozat 

 

 Időpont Az előadás témája 
Előadó Terem 

1 
2020.09.19. 

8:00- 12:45 

Bevezetés 

A közigazgatási – közhatalmi eljárásokkal 

szembeni legfontosabb alkotmányos követelmények 

A közigazgatási hatósági eljárás és a közigazgatási 

bírósági eljárás (per) viszonya,   

Az eljárás és az eljárásjog fogalma, jellemzői,  

A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai 

A közigazgatási eljárás kialakulásának 

magyarországi állomásai,  

Az eljárásjog és az eljárásjogi kodifikáció története  

A közigazgatási eljárásjog tudományának fontosabb 

művelői és eredményeik 

dr. Pollák 

Kitti 

LUD. 

FŐ.ÉP 

II. ea   

 

2 

2020.10.03. 

13:00-17:45 

  

Az alkotmányosság követelménye és az eljárás 

alapelvei, 

A hatályos általános eljárási kódex tárgyi 

hatályának főbb kérdései, a speciális és az általános 

szabályok viszonya, elhatárolás más hatósági típusú 

eljárásoktól 

Alanyok az eljárásban, 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség, 

Eljárási szabályozási rezsimek, 

Az eljárás megindításának kérdései,  

az eljárási és döntési kötelezettség 

 Általános eljárási alapintézmények 

Az elsőfokú eljárás alapjai  

dr. Pollák 

Kitti 

LUD. 

FŐ.ÉP 

II. ea   
 

3 
2020.10.31.  

8:00- 12:45 

A tényállás-megállapítás és a bizonyítás 

alapfogalmai 

A határozathozatal és a döntéshozatal  

alapvető kérdései  

Hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás 

alapkérdései 

Érvényesség és a semmisség kérdései, 

Jogorvoslati eljárások 

Végrehajtás alapkérdései 

Főbb különös eljárási szabályok, jogintézmények 

Összegzés 

dr. Pollák 

Kitti 

LUD. 

FŐ.ÉP 

II. ea   
 

 

IV. Követelmények 

 

A félév során a nappali tagozatos hallgatók egy központi félévközi zárthelyi dolgozatot írnak. 

A félév végi aláírás feltétele nappali tagozaton megfelelt zárthelyi dolgozat teljesítése. Nem 

megfelelt zárthelyi dolgozat esetén lehetőség van egy alkalommal a javításra.  

ÁNTK Levelező tagozaton a konzultációs foglalkozások látogatása. 

A számonkérés módja valamennyi tagozaton szóbeli vizsga. 

 



V. A tananyag 

 

Kötelező 

 

− PATYI András – VARGA Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei, 

Institutiones administrationis, A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai, 

V. kötete, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.  

− GYURITA E. Rita - HULKÓ Gábor - JÓZSA Fábián  - LAPSÁNSZKY András - VARGA Zs. 

András: A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei, Institutiones 

administrationis, A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai, VI. kötete, 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 

 

Ajánlott 

 

− VÁCZI Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2013. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 Prof. Dr. Patyi András 

               Tantárgyfelelős 

 


