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I. 

A Közigazgatási funkciók és működés c. 

tantárgy tantárgyi programja és 

követelményrendszere

2.

A tantárgy kódja: KKJ6B19

A tantárgy 

kreditértéke:

2

Tárgyfelelős: Dr. Imre Miklós egyetemi docens

A tantárgy óraszáma: Nappali tagozaton heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat; 

Levelező tagozaton félévente 15 óra

Előkövetelmény: Közigazgatási funkciók és működés

A tárgy oktatói: Hegyesi Zoltán, Dr. Iván Dániel, Dr. Pollák Kitti, Dr. Szalai 

András, Dr. Temesi István, Dr. Vértesy László

A számonkérés módja: szóbeli kollokvium



Követelmények:

A szemináriumok látogatása: a vizsgára az a hallgató bocsátható, aki

teljesítette az Intézet által a jelen Tanmenet és tantárgyi követelmények c.

dokumentumban meghatározott tartalmi követelményeket és igazolatlan

hiányzása nem haladta meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (a

továbbiakban: TVSZ) meghatározott mértéket.

A félév során a hallgatók évfolyamszinten egy központi félévközi zárthelyi

dolgozatot írnak.

A félév során minden hallgató köteles a gyakorlatvezető által részére egyénileg,

illetve csoportosan meghatározott − a tantárggyal kapcsolatos − feladatok

elvégzésére, a szemináriumvezető döntésétől függően szemináriumi zárthelyi

dolgozat megírására.

A félév végi aláírás feltétele nappali tagozaton megfelelt központi zárthelyi

dolgozat és megfelelt szemináriumi zárthelyi dolgozat teljesítése. Nem

megfelelt zárthelyi dolgozat esetén lehetőség van javításra.



Kötelező irodalom:

Temesi István (szerk.): Közigazgatási jog. Dialóg Campus, Budapest,

2018.

A részletes tantárgyi program elérhető a Lőrincz Lajos Közigazgatási

Jogi Intézet honlapján az Intézet által oktatott tantárgyak menüpontban a

Közigazgatási eljárás tantárgyhoz kapcsolódóan.



II. 

Legfontosabb jogforrások közigazgatás és a 

jog kapcsolatához

− Magyarország Alaptörvénye

− 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

− 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való 

társadalmi részvételről

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

− 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, 

valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

− 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről



III. 

A törvényesség

− a polgári társadalom előtti államvezetési elvvel és gyakorlattal való 

szembenállás

− a közigazgatás joghoz kötöttségét jelenti

− közigazgatás tevékenysége mindig visszavezethető legyen a jogra 



IV. 

A közhatalom gyakorlására történő 

felhatalmazás folyamata



V. 

A közigazgatásra vonatkozó joganyag által 

szabályozott főbb tárgykörök

− a közigazgatási szervekre, létrehozásukra, struktúrájukra, átalakításukra,

megszüntetésükre vonatkozó szabályozási terület;

− a közigazgatási szervek közötti, illetve a más szervekkel fennálló

viszonyokra vonatkozó szabályozási terület;

− a közigazgatási szervek és intézmények működésével összefüggő

szabályozási terület;

− a közigazgatási hatóságok és a közigazgatáson kívüli jogalanyok

kapcsolatát rendező szabályozási terület.



VI. 

A közigazgatás kívülről történő ellenőrzése

− Országgyűlés

− Az igazságszolgáltatás

− Az Alkotmánybíróság

− Az ombudsman

− Az ügyészség



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

szalai.andras@uni-nke.hu


