
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Közigazgatási Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 5AI03LKR01M (Kurzuskód: ÁK_N_L_EA) 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási alapismeretek  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Basics of Administration 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): közigazgatási MA 

5. A tanórák száma (előadás) 

5.1. félévi óraszám (nappali, levelező): 12 

6. Kreditérték: 4 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:  

 őszi és tavaszi félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgy típusa: kritérium 

11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: ÁKK Lőrincz Lajos 

 Közigazgatási Jogi Intézet 

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Temesi István egyetemi docens 

13. A tantárgy oktatói: Dr. Iván Dániel egyetemi tanársegéd 

14. A tantárgy szakmai tartalma: 

A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás alapjait a közigazgatási szervezet, a 

funkciók és a személyzet vonatkozásában. A tantárgy bevezeti a közigazgatás államszer-

vezetben betöltött helyét, a közigazgatási jog legfontosabb területeit (jogforrások, norma-

tan, aktustan, szankció, jogalkalmazás). A tantárgy keretében megismerkednek a hallgatók 

a közigazgatási hatósági eljárás szabályaival. 

15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

15.1. A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében, helye az államszervezetben. A köz-

igazgatási szervezete, a funkciók és a személyzet.  

15.2. A közigazgatási jog jellemzői és legfontosabb területei (jogforrások, normatan, ak-

tustan, szankció, jogalkalmazás). A hatósági eljárás alapelvei, az eljárás szakaszai.  

Az alapeljárás és a jogorvoslatok. Végrehajtás a Ket.-ben.  

16. Kompetenciák leírása: A hallgató képes legyen elhatárolni egymástól a közigazgatásban 

működő szervtípusokat. Tisztában legyen a központi és helyi igazgatási szervek legfonto-

sabb jellemzőivel. A hallgató tisztában legyen a közszolgálati jogviszony egyes elemeivel. 

Ismerje meg a közigazgatási jog legfontosabb részterületeit (jogforrások, normatan, aktus-

tan, szankció) Szerezze meg a jogalkalmazói feladatok ellátásához szükséges ismereteket. 

Ismerje meg a közigazgatási hatósági eljárás szabályait. 

17. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

18. Az értékelés módszere: beszámoló írásban, háromfokozatú 

19. Vizsgakövetelmények: beszámoló  



20. Irodalomjegyzék: 

20.1. Kötelező irodalom, jogforrás: 

 Lőrincz Lajos: A közigazgatási alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott ki-

adás. HVG-Orac. Budapest, 2010. 13-158 oldal, 207-282 oldal 

 Temesi István –szerk.: Közigazgatási jog. Dialóg Campus Kiadó, 2018. 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 

 

Egyéb kötelező jogforrások 

I. Magyarország Alaptörvénye 

A)–C) cikk (egyes alapvető rendelkezések) 

F) cikk (közigazgatási beosztás) 

1. cikk (az Országgyűlésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések) 

15–21. cikk (Kormány) 

23. cikk (önálló szabályozó szervek) 

31–35. cikk (helyi önkormányzatok) 

 

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

és az államtitkárok jogállásáról 

1. § (központi államigazgatási szervek fajtái) 

5. § (közös szabályok) 

6. § (állami vezetők) 

7. § (1)–(3) bek. (—II—) 

17. § (a Kormány üléseinek dokumentálása) 

18–19. § (a miniszterelnök feladatköre) 

20. § (a miniszterelnök megválasztásának feltételei) 

28–30/A. § (a Kormány szervei) 

31. § (1)–(5) bek. (a kormánybiztos) 

32. § (1)-(6) (a miniszterelnöki biztos) 

34. § (1)–(3) bek. (a miniszter feladatköre) 

35. § (1) bek. (—II—) 

38. § (1)–(5) bek. (miniszteri biztos) 

40. § (1)-(2) (a miniszter megbízatásának keletkezése és megszűnése) 

49. § (1)–(2) bek. (az államtitkár feladatköre) 

52. § (1)-(2) (az államtitkár megbízatásának keletkezése és megszűnése) 

60. (2) a minisztérium szervezete 

61. § (közigazgatási államtitkár) 

70. § (1)–(3) bek. (a kormányhivatal) 

71. § (4) bek. (—II—) 

72. § (1) bek. (a központi hivatal) 

73. § (4) bek. (—II—) 

 

III. 2014. évi XX. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 

1. § 

 

IV. 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

5. § - 7. § 

 

V. 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről 

 

1.-3.  



7.-8. 

44.-51. 

59.-73. 

 

VI. 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 

I. Fejezet (1. § - 9. §) 

II. Fejezet (10. § - 18. §) 

19. § - 27. § 

41. § - 70. § 

74. § - 78. § 

81. § - 86. § 

87. § - 92. § 

125. § - 132. § 

 

20.2. Ajánlott irodalom: 

Patyi András (szerk.): Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Dialóg Campus, 2012. 

 

20.3. Egyéb információk: 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tantárgy megköveteli a hallgatók folyamatos 

tanulását a félév során tekintve, hogy a tantárgy három félév (tantárgy) anyagát fog-

lalja magában! 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

Dr. Temesi István 

                                                                                                                         tantárgyfelelős 


