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Kompetenciák leírása

Szükséges, hogy - a közigazgatásban dolgozó szakemberekhez 

hasonlóan – az egyetemi hallgatók is megfelelő ismeretekkel 

rendelkezzenek a hatékony, minőségi jogalkotás és az adminisztratív 

terhek csökkentésének kérdéseiről, feltételeiről, és el tudják azt 

helyezni az alkotmányjogi és közigazgatási tudásuk keretében, 

megértsék, milyen jelentőséggel bír az a közigazgatás működtetése 

kapcsán. 
1. A jogalkotás fogalma és helye a közhatalmi tevékenységek

rendszerében

2.      A minőségi jogalkotás fogalma és szerepe a közigazgatásban

3.      A minőségi jogalkotás politikája Európában

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy a jogalkotástan című kötelező tárgyhoz képest kifejezetten 

a jogalkotás hatékonyságának, minőségi mutatóinak, valamint az 

adminisztratív terhek csökkentésének kérdéskörére koncentrál, és 

mindezeket a közigazgatás működéséhez kapcsolódva elemzi. A 

kurzus törekszik továbbá a gyakorlatias szemléletre.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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4.      A minőségi jogalkotás vertikális megközelítése

5.      A minőségi jogalkotás horizontális megközelítése

6.      A minőségi jogalkotás személyzeti és szervezeti feltételei

7.      A jogalkotás tervezése a minőségi jogalkotás tükrében

8.      A jogszabály-szerkesztés minőségi paraméterei

9.      A jogalkotás koordinációjának minőségi tényezői 

10.      A konzultációs mechanizmusok

11.      A jogszabályokhoz való hozzáférés

12.      A hatásvizsgálat

13.      Az adminisztratív terhek csökkentése

14.      A dereguláció

15.      Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése

Az aláírás megadásának feltételei

Az előadásokon való részvétel, aktív órai munka, legfeljebb két

hiányzás engedélyezett. A vizsgára bocsátás feltétele: megfelelő

jelenlét.

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
Írásbeli vizsga.
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