
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Közigazgatási Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

 

HÉTFŐ 10.00 - 11.45 

O-I. ea. 

 

1. A tantárgy kódja: KIJ6B01 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási funkciók és működés 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Functions and operation of Public Administration 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30 + 15 

5.2. heti óraszám: 2 + 1 

6. Kreditérték: 2 

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

tavaszi szemeszter 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

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

Közigazgatási Jogi Intézet 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, egyetemi docens 

A tantárgy oktatói:  

Dr. Linder Viktória, egyetemi docens 

Dr. Szalai András, egyetemi adjunktus 

Dr. Temesi István, egyetemi docens 

Dr. Vértesy László, egyetemi docens 

12. A tantárgy szakmai tartalma: A Közigazgatás funkciói és működése tantárgy alapozó 

jellegű. Megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás fogalmát, funkcióit, működését és 

tevékenységfajtáit. A tantárgy felöleli a közigazgatási jogi általános rész ismeretkörének 

jelentős részét azzal, hogy a szervezeti jog és személyi állomány joga – mivel más tárgyak 

részletesen ismertetik – nem képezi a tárgy tartalmát. A tantárgy felöleli a közigazgatás 

jogilag szabályozott - közhatalmi – jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységének 

bemutatását. 

13. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

1. A közigazgatás és a jog. Február 5. – Temesi István 

2. A közigazgatási jog fogalma, kialakulása. tárgya, helye a jogrendszerben és 

jellemzői. Február 12. – Temesi István 

3. A közigazgatási jog forrásai. Február 19 – Temesi István 



4.  A közigazgatás, mint jogalkotó. A jogalkotás követelményei. Február 26. – Temesi 

István 

5. A közigazgatási jog alanyai. Március 5. - Temesi István 

6. A jogviszony. Normatan. Március 12. – Szalai András 

7. Felelősségi rendszer a közigazgatásban. Március 19. – Temesi István  

8. A közigazgatási jogi szankció. Március 26.– Linder Viktória 

9. Zárthelyi Dolgozat. – Április 9. 

10. A közigazgatási jog érvényesülése. – Április 16. – Temesi István 

11. A közigazgatás tevékenységfajtái. Április 23. – Vértesy László 

12. Irányítás, felügylet, ellenőrzés. Törvényességi felügyelet a helyi önkormányzatok 

felett. Május 7. – Linder Viktória 

13. A közigazgatás cselekményei. Május 17. – Vértesy László 

  

14. Kompetenciák leírása: A Közigazgatás funkciói és működése tantárgy alapozó jellegű. 

Megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás fogalmát, funkcióit, működését és 

tevékenységfajtáit. A tantárgy felöleli a közigazgatási jogi általános rész ismeretkörének 

jelentős részét azzal, hogy a szervezeti jog és személyi állomány joga – mivel más tárgyak 

részletesen ismertetik – nem képezi a tárgy tartalmát. A tantárgy felöleli a közigazgatás 

jogilag szabályozott - közhatalmi – jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységének 

bemutatását. A hallgató a tantárgy ismeretinek elsajátításával képes elhelyezni a 

közigazgatási jogot a jogrendszerben, megismeri sajátosságait és jogforrási rendszerét, 

illetve a közigazgatási jog alapfogalmait és alapintézményeit. A hallgató képes lesz 

különbséget tenni a közigazgatás közhatalmi és nem közhatalmi, valamint külső és belső 

tevékenysége között.  

15. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

15.1. Az oktatók által meghatározott feladatok elvégzése 

15.2. Nappali tagozaton zárthelyi dolgozat sikeres (megfelelt) teljesítése. A zárthelyi 

dolgozat előadás alkalmával (április 9.). A zárthelyi dolgozat pótlásának és 

javításának lehetősége: egy javítási lehetőség az intézet által meghatározott 

időpontban.  

15.3. További zárthelyi dolgozat(ok) megíratását és sikeres teljesítésüknek az aláírás 

feltételeként meghatározását a szemináriumvezető az első szemináriumon közli.  

16. Az értékelés módszere: ötfokozatú 

17. Vizsgakövetelmények: kollokvium szóban 

18. Irodalomjegyzék: 

18.1. Kötelező irodalom:  

 Linder – Temesi - Vértesy: Közigazgatási jog. Dialóg Campus. Budapest. 2018. 

elektronikus formában elérhető: 

http://akfi-dl.uni-

nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/STUDIA%20UNIVERSITATIS%20COMM

UNIA 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/STUDIA%20UNIVERSITATIS%20COMMUNIA
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/STUDIA%20UNIVERSITATIS%20COMMUNIA
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/STUDIA%20UNIVERSITATIS%20COMMUNIA


 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 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 

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

tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

 66/2015. (III. 30.) 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 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 

 

18.2. Ajánlott irodalom:  

 

 A közigazgatási funkciói és működése. (szerk. Temesi István). Közös modul. Nemzeti 

Közszolgálati és Tankönyvkiadó. Budapest. 2013. 

 Dr. Patyi András – Dr. Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog, Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest-Pécs, 2012. 

 Közigazgatási Jog (szerk.: Lőrincz Lajos), HVG-Orac, Budapest, 2007. 

 Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott kiadás. 
HVG-ORAC, Budapest, 2010 

 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1942 (reprint) 

 Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó. Budapest, 

1992. 

19. Egyéb információk: - 

 

Budapest, 2018. február  

 

        Dr. Imre Miklós 

        mb. intézetvezető 


