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TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: KKJ6B21 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi 

ismeretek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Judicial Protection and Implementation of 

Administrative Law 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják):  Közigazgatás-szervező BA Általános igazgatási 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. heti óraszám (nappali): 1 ea+ 1 szem. 
5.2. félévi óraszám (levelező): 10 ea 

6. Kreditérték: 2 

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

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Közigazgatási eljárás 

10. A tantárgy típusa: kötelező 

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, Dr. Balogh-Békesi Nóra 
egyetemi docens, Dr. Rothermel Erika mesteroktató, Dr. Pollák Kitti egyetemi tanársegéd, Hegyesi 
Zoltán egyetemi tanársegéd 
 
14. A tantárgy szakmai tartalma: 
A tantárgy arra hivatott, hogy a hallgatók mélyebb gyakorlati ismereteket szerezzenek a 

közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata témaköréből. Ennek megfelelően a kurzus 

keretében az általános perjogi szabályok áttekintésén túl a hallgatók olyan közigazgatási 

eljárási jogeseteket is megoldanak, amely révén alkalmassá válnak összetettebb közigazgatási 

eljárásjogi problémák felismerésére és önálló megoldására. A tantárgy célja, hogy a hallgatók 

megismerjék a közigazgatás működése feletti bírói kontroll lényegét, annak a közigazgatási 

jog érvényesülésében és a közigazgatásban szereplők jogai védelmében betöltött szerepét. Az 

ismeretanyag részét képezik a közigazgatási bíráskodás főbb külföldi modelljeinek 

bemutatása és a hazai előzmények, a jelenlegi helyzet és a kontroll fejlődésének várható 

irányai. A tárgy foglalkozik a közigazgatási bíráskodásra is hatást gyakorló állami 

szerepfelfogások változásaival, érinti annak európaizálódását, és értelemszerűen áttekinti a 

bíráskodásnak az eljárásjoggal való kapcsolatát is. 
 

15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

1. A közigazgatási jogérvényesítés és jogvédelem alapvető fogalmai. A közigazgatás kontroll 

eszközeinek rendszertana.  
2. A bírói kontroll. A hazai közigazgatási bíráskodás történeti jellemzői és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. 

3. A közigazgatási perek alapelvei. 
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4. A közigazgatási perben eljáró bíróságok jellemzői, a perbeli felek és egyéb perbeli 

személyek jogállása. 

5. A közigazgatási perek eljárási szabályai I. jogesetek feldolgozásával egybekötve. 
6. A közigazgatási perek eljárási szabályai II. jogesetek feldolgozásával egybekötve. 

7. A közigazgatási perek eljárási szabályai III. jogesetek feldolgozásával egybekötve. 

8. A bíróság döntései. 

9. A perorvoslatok a közigazgatási perben jogesetek feldolgozásával egybekötve. 

10. A különös közigazgatási perek és az egyéb bírósági eljárások I. jogesetek feldolgozásával 

egybekötve. 

11. A különös közigazgatási perek és az egyéb bírósági eljárások II. jogesetek feldolgozásával 

egybekötve. 

12. Az ombudsman típusú kontroll. 

13. Az ügyészség és a közigazgatás törvényességének ellenőrzése. 

14. A bíróságok alternatív szerepköre a jogérvényesítésben. 
 

14. 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. 

A félév során – szemináriumi csoportonként – a hallgatók egy félévzáró zárthelyi dolgozatot 

írnak. 

 

15. Az értékelés módszere:   kollokvium 
 
16. Vizsgakövetelmények:  

A vizsga feltétele nappali tagozaton megfelelt zárthelyi dolgozat teljesítése. Nem megfelelt zárthelyi 

dolgozat esetén lehetőség van javításra, ennek módját a szemináriumvezető határozza meg. 

Kollokvium (ötfokozatú). 

Írásbeli vizsga.  

17. Irodalomjegyzék: 

1.1. Kötelező irodalom:  
 Varga Zs. András: A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei.  

http://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/WEB---IA-

 07%20VargaZs.%20Andr%C3%A1s%20-

%20A%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1s%20kontrollj%C3%A1nak%20jogi%20eszk%C

3%B6zei.pdf 

 Boér Elek: Közigazgatási bíráskodás. Államtudományi Klasszikusok. http://akfi-dl.uni-

nke.hu/pdf_kiadvanyok/Bo%C3%A9r_kozig%20biraskodas_opt.pdf 

 Részletes jelentés a Közigazgatási perrendtartás koncepciójának előkészítéséről (In.: 

www.kormany.hu). 

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. 

 Előadások anyaga és az ott esetlegesen megjelölt további szakirodalom. 

1.2. Ajánlott irodalom:  
 Patyi András: Megállapítások és tézisek a magyar közigazgatási bíráskodás körében. In: 

Hack Péter, Kirply Eszter, Korinek László, Patyi András (szerk.): Gályapadból 

laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 2015, 307–316. p. 

 Rozsnyai Krisztina, F: Hatásköri szabályok a közigazgatási perekben. In.: Jogtudományi 

Közlöny, 2012. vol. 67. no. 10, 384-397. p. 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/WEB---IA-
http://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/WEB---IA-
http://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/Bo%C3%A9r_kozig%20biraskodas_opt.pdf
http://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/Bo%C3%A9r_kozig%20biraskodas_opt.pdf
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 Gyergyák Balázs: A közigazgatási bíráskodás reformja a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 2012-2014. évi ügyforgalmi adatainak tükrében. In.: Új Magyar 

Közigazgatás, 2015. 2, 102-104. p. 

 Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és a közigazgatási jog általános tanai. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest,2018. http://akfi-dl.uni-

nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?page=2. 

 Bartha Ildikó: (Jog)állami bíróság? A közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 

2016-ban. In: Jogtudományi Közlöny. - 71. évf. 11. sz. (2016.) 575-581. p. 

 Patyi András – Köblös Adél: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai. 

 In.: Pro Publico Bono (http://uni-nke.hu/uploads/media_items/a-kozigazgatasi-

biraskodas-alkotmanyos-alapjai.original.pdf) 
Herbert Küpper: Magyarország átalakuló közigazgatási bíráskodása. MTA Law Working 

Papers 2014/59. (In.: http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_59_Kupper.pdf) 

 Darák Péter: A magyar közigazgatási bíráskodás európai integrációja (In.: 

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/darak-peter/darak-peter-vedes-tezisek.pdf) 

 Patyi András: Beköszöntő, A külön közigazgatási bíróság aktualitása 20 éve és most, Új 

magyar közigazgatás, 2010/3-4. 1-2. p. 

 Patyi András: A bírói kontroll kihívásai. (In.: http://dfk-

online.sze.hu/images/J%C3%81P/2011/k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m/patyi.pdf). 

 Varga Zs. András: Közigazgatás és kontroll. (In.: http://m.ludita.uni-

nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10423/Teljes%20sz%C3%B6veg!?sequence

=1&isAllowed=y). 

 Patyi András: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Logod Bt. Budapest, 2002. 254 p. 

 Patyi András: Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás, Győr: Universitas-Győr Kht., 271 p. 

 Közigazgatási bíráskodás. (In.: 

http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_2016_47_kozigazgatasi_

biraskodas.pdf/278d227e-eb40-4357-89f3-41b46995eeb9). 

 Petrik Ferenc: Közigazgatási bíróság – közigazgatási jogviszony, HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., Budapest 2011, 

 Trócsányi László: A közigazgatási bíráskodás hatásköri és szervezeti kérdései, Magyar 

Jog, (1993), 40:(9) pp. 543-548. 

 Trócsányi László: Milyen közigazgatási bíráskodást? Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1992. 

 Varga István: Jogorvoslathoz való jog. In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány 

kommentárja. 57. § (5) 

 Közigazgatási perjog - összefoglaló vélemény (Kúria - Közigazgatási -Munkaügyi 

Kollégium) (In.: http://www.kuria-

birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_kozigazgatasi_perjog_joggyakorlat-

elemzo_csoport_osszefoglalo_velemenye.pdf). 

 Varga Zs. András - Fröhlich Johanna (szerk.): Közérdekvédelem. A közigazgatási 

bíráskodás múltja és jövője, PPKE JÁK-KIM, Budapest 2011. 

 

Budapest, 2018. szeptember 3. 

Dr. habil. Boros Anita 
tantárgyfelelős 

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/a-kozigazgatasi-biraskodas-
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/a-kozigazgatasi-biraskodas-

