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TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: ÁKÁKJIO03 

 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Általános közigazgatási jog és 

közigazgatástan II. 

 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Administrative Law and Public Administration 

II. 

 

4. Kreditérték és képzési karakter: 

4.1. 4 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50% elmélet – 50 % 

gyakorlat 

 

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

államtudományi osztatlan mesterképzési szak 

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. habil. 

Temesi István, egyetemi docens, Phd. 

 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 60 (30 EA) 

8.1.2. levelező munkarend: 20 (20 EA) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4 (2 EA + 2 GY) 

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

 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy felöleli a közigazgatási jogi általános rész 

ismeretkörének jelentős részét. A tantárgy felöleli a közigazgatás jogilag szabályozott - 

közhatalmi – jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységének bemutatását. 

 

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

General administrative law and its theory. It includes the functioning of public 

administration in the field of exercising public power, including legislation and execution. 

 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul): 

Tudása: Ismeri a magyar közigazgatási jog általános részének alapfogalmait és 

jogintézményeit. 

 

Képességei: Képes arra, hogy a kellő szakmai elhivatottság birtokában és a 

közszolgálati életpályán elvárt szakmai és emberi standardok szerint szolgálja a közjót 

és a köz érdekét. 

 

Attitűdje: Törekszik a megszerzett átfogó ismeretek rendszerszintű alkalmazására. 

 

Autonómiája és felelőssége: Felelősséget érez a közhatalmi tevékenységgel járó 

munka következményei iránt. 

 

 



Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English): 

 

Knowledge: Basic terms and institutions of Hungarian administrative law’s general 

part. 

 

Capabilities: Working for the common good and public interest based on 

professionaland human standards sustained through professional commitment. 

 

Attitude: An intention to apply the comprehensive knowledge acquired systematically. 

 

Autonomy and responsibility: He/she feels responsible for the outcomes of public 

activities. 

 

11. Előtanulmányi követelmények:Általános közigazgatási jog és közigazgatástan I. 

 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika: 

 

Nappali tagozat (kurzuskód: ÁK_ON_3_ATMA_E) 

 

 

 

 

 

Időpont 

 

 

Az előadás témája Terem 

1 2022.02.08. 

14:00-15:45 

 

A közigazgatás és a jog. A közigazgatási jog 

fogalma, jellemzői, kialakulása 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

2 2022.02.15. 

14:00-15:45 

 

 

A közigazgatási jog forrásai. 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

3 2022.02.22. 

14:00-15:45 

 

 

A közigazgatás jogalkotó tevékenysége. 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

4 2022.03.01. 

14:00-15:45 

 

közigazgatási jog alanyai. Közigazgatási jogi 

jogviszony 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

5 2022.03.08. 

14:00-15:45 

 

A közigazgatás hatályos szervezeti joga. LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

6 2022.03.22. 

14:00-15:45 

 

Zárthelyi dolgozat LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

7 2022.03.29. 

14:00-15:45 

 

A közigazgatás tevékenységfajtái. LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

8 2022.04.05. 

14:00-15:45 

 

Közigazgatási jogi normatan LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

9 2022.04.12. 

14:00-15:45 

 

A közigazgatási jog érvényesülése. LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

10 2022.04.19. 

14:00-15:45 

 

Felelősségi rendszer a közigazgatásban. LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

11 

2022.04.26. 

14:00-15:45 

 

A közigazgatás cselekményei. Aktustan. 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 



12 

2022.05.03. 

14:00-15:45 

 

Közigazgatási jogi szankciótan. 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

13 

2022.05.10. 

14:00-15:45 

 

Külföldi közigazgatási rendszerek. 

LUD.F Ő.ÉP II. 

ea (226)  

Egyed István 

 

Levelező tagozat  

 

 

 

 

Időpont 

 

 

Az előadás témája Terem 

1 2022.04.09. 

8:00-12:45 

 

A közigazgatás és a jog. A közigazgatási jog fogalma, 

jellemzői, kialakulása 

A közigazgatási jog forrásai. 

O-102 

2 2022.04.23. 

8:00- 12:45 

 

 

 

 

A közigazgatás jogalkotó tevékenysége. 

közigazgatási jog alanyai.  

Közigazgatási jogi jogviszony 

A közigazgatás hatályos szervezeti joga. 

A közigazgatás tevékenységfajtái. 

O-102 

3 2022.05.06. 

14:00-18:45 

 

Közigazgatási jogi normatan 

A közigazgatási jog érvényesülése. 

Felelősségi rendszer a közigazgatásban. 

O-102 

4 2022.05.13. 

14:00-18:45 

 

A közigazgatás cselekményei. Aktustan. 

Közigazgatási jogi szankciótan. 

Külföldi közigazgatási rendszerek. 

O-102 

 

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 a foglalkozásokon a részvétel kötelező (minimum 80%). 

 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

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

Nappali tagozaton zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése. 

 

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

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon való részvétel, a zárthelyi dolgozat sikeres 

teljesítése és az oktató által meghatározott feladatok ellátása. 

 

16.2.Az értékelés: 

Az ismeretek értékelése alapvizsga. A számonkérés módja valamennyi tagozaton szóbeli 

vizsga, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább 

felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. 

 

17.3. A kreditek megszerzésének feltételei: 

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

alapvizsga. 

 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

− TEMESI István (szerk.): Közigazgatási jog. Dialóg Campus. Budapest, 2018. 

− SZALAI András (szerk.): A közigazgatás tudománya és gyakorlata. HVG-ORAC. 



Budapest, 2020. 

−  Jogszabályok: 

Magyarország Alaptörvénye 

2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak 

jogállásáról 

2018. évi CXXV a kormányzati igazgatásról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 

összefüggő törvénymódosításokról 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról 

119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletének részletes szabályairól 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 

kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során 

történő megjelöléséről 

 

A tananyag részét képező jogszabályok köre bővülhet a jogalkotás függvényében. Erről 

az Tanszék, illetve a tárgy oktatói adnak tájékoztatást. 

 

17.2. Ajánlott irodalom: 

− FÁBIÁN Adrián: Közigazgatás-elmélet, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2018. - 

a tematikához kapcsolódó fejezetei 

− PATYI András: A közigazgatás működésének jogi alapkérdései. Institutiones 

Administrationis II. Budapest, Dialóg Campus, 2017. 

− VARGA ZS. András: A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. 

Institutiones Administrationis I. Budapest, Dialóg Campus, 2017. – tematikához 

kapcsolódó fejezetei 

− TEMESI István (szerk.): A közigazgatás funkciói és működése, Nemzeti Közszolgálati 

és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. (ISBN 9786155344336) 1-77. oldal. 

− LŐRINCZ Lajos (szerk.): Közigazgatási Jog. HVG-ORAC, Budapest, 2007. (ISBN 978 

963 7490 75 0) 

−  MADARÁSZ Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest, 

1992. 

− MAGYARY Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1942. (reprint) 

− LŐRINCZ Lajos: A közigazgatás alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott 

kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2010. 

 

Budapest, 2022. január 31. 

 

Dr. habil. Temesi István 

tantárgyfelelős  


