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TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: KKJ6B33 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Evidence in Public Administrative Law 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják):  közigazgatás-szervező BA nappali, levelező 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. heti óraszám (nappali): 2 gy. 

5.2. félévi óraszám (levelező): 10 gy 

6. Kreditérték: 1 

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

őszi/tavaszi 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgy típusa: szabadon választható 

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

Jogi Intézet 

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil. Boros Anita LL.M. egyetemi docens 

13. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Boros Anita LL.M. egyetemi docens 

14. A tantárgy szakmai tartalma: 
A tantárgy  a közigazgatási eljárásjog egyik legfontosabb kérdésével, a bizonyítással 

foglalkozik kifejezetten gyakorlati megközelítésben. A bizonyítás egymásra épülő tényfeltáró 

eljárási cselekmények összessége. A tárgy az egyes eljárási szakaszok tekintetében bemutatja  

a legfontosabb bizonyítási eljárási cselekmények jellemzőit, gyakorlati alkalmazásukat és 

jogesetek feldolgozásával azt is, miként kell értékelni az egyes bizonyítékokat és azokból a 

helyes következtetést levonni. 
 

15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

1. A bizonyítás alapintézményei I. 

2. A bizonyítás alapintézményei II. 

3. Bizonyítás az Ákr.-ben 

4. Bizonyítás az ágazati eljárásokban I. 

(közlekedési igazgatás) 

5. Bizonyítás az ágazati eljárásokban II. 

(fogyasztóvédelem) 

6. Bizonyítás az ágazati eljárásokban III. 

(rendőrségi eljárások) 

7. Bizonyítás az ágazati eljárásokban IV. 

(szociális igazgatás, gyermekvédelem) 

8. Bizonyítás az ágazati eljárásokban V. 

(versenyfelügyeleti eljárások) 

9. Bizonyítás az ágazati eljárásokban VI. 

(építéshatósági eljárások) 
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10. Bizonyítás az ágazati eljárásokban VII. 

(adóigazgatási eljárás) 

11. Bizonyítás a közigazgatási perben I. 

12. Bizonyítás a közigazgatási perben II. 

13. Bizonyítás az uniós közigazgatási eljárásjogban 

14. A bizonyítás gyakorlati kérdései (jogesetmegoldás) 
 

15. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki teljesítette az intézet által − a félév elején − 

meghatározott tartalmi követelményeket és igazolatlan hiányzása nem haladta meg a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott mértéket. 
 

15. Az értékelés módszere:   Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 

A vizsga feltétele megfelelt beadandó dolgozat teljesítése. Nem megfelelt dolgozat esetén 

lehetőség van javításra 
 
16. Vizsgakövetelmények: A félév során a hallgatók egy beadandó dolgozatot írnak. 

17. Irodalomjegyzék: 

1.1. Kötelező irodalom:  
 Boros Anita – Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. 2018.  

 (https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Az-altalanos-kozig-rendtartas-

szabalyai_AKR%20(1).PDF) 

 Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 1. köt. A közigazgatási bizonyítás 

elmélete. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 2010. 164 p. 

 Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 2. köt. A közigazgatási bizonyítás 

gyakorlata. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 2010. 262 p. 

 

1.2. Ajánlott irodalom:  
  Balázs István (szerk.): Közigazgatási eljárások. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 

257 p. 

 Bencsik András, Naszladi Georgina: Alkotmányjogi panasz a közigazgatási hatósági 

eljárásban - avagy a bírósági felülvizsgálat jogorvoslati jellegének alapjogvédelmi relevanciái. 

Közjogi Szemle 2013/3:24-30. p. 

 Boros Anita: A bizonyítás megjelenése egyes külföldi államok eljárásjogában, különös 

tekintettel annak államigazgatási (közigazgatási) eljárásjogi szabályozására. In: Magyar 

Közigazgatás. 2005/4:230-239. p. 

 Boros Anita: Bizonyítás az osztrák közigazgatási eljárásban. In.: Magyar Közigazgatás. 

2006/9:531-542. p.                                        

 Boros Anita: Jogtörténeti adalék a bizonyításelmélet fejlődéséhez. In: Collega. 2005/8:25-33. 

p. 

 Chronowski Nóra: Mikor megfelelő az ügyintézés? Uniós és magyar alapjogvédelmi 

megfontolások. In.: Magyar Jog 2014/3:137-145. p. 

 Demjén Péter, Bokros Andrea: Közigazgatási nemperes eljárások szabályozása és a változások 

lehetséges útjai. Eljárásjogi Szemle. 2016/3:13-19. p. 

 Hajdú Gergely: Az ingatlan-nyilvántartási jog változásai az új Ptk. Tükrében. In.: Magyar Jog. 

2015/2:86-93. p. 

 Mikó Sándor: A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár 

megtérítése iránt indított perekben. In.: Magyar Jog. 2013/12:723-729. p. 

 Nagy Marianna: A racionális döntéselmélet alkalmazhatósága a közigazgatási jogérvényesítés 

vizsgálatában. In.: Magyar Jog. 2011/4:209-221. p. 

 Pétervári Kinga: A szerzett jogok és a visszamenő hatály. Magyar Jog. 2013/10:598-603. p. 
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 Szabó Krisztián: Tanúvédelem a közigazgatási eljárásban és a szabálysértési jogban. In.: 

Eljárásjogi Szemle. 2016/3:19-25. p. 

 Trócsányi László: A végrehajtó hatalom és a bírói hatalom viszonyáról. In.: Magyar Jog. 

2014/9:481-485. p. 

 Wallacher Lajos: A közigazgatási perek meghatározó eljárási kérdéseiről. In.: Magyar Jog. 

2015/4:224-232. p. 

 Egyéb, az előadások alkalmával megjelölt szakirodalom. 

 

Budapest, 2018. szeptember 3. 

Dr. habil. Boros Anita LL.M.  
tantárgyfelelős 


