Felhívjuk a vizsgázó hallgatók figyelmét, hogy a forgalomban lévő tankönyvek sok
esetben hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezéseket tartalmaznak, így az
alábbiakban felsorolt jogforrások 2014. szeptember 15-én hatályos szövegének ismerete
kiemelt fontossággal bír a záróvizsgán! Ugyanakkor a tankönyvekben számos olyan
dogmatikai alapvetés található, melynek ismerete a jogszabályszövegek értelmezéséhez
nélkülözhetetlen!

Kötelező irodalom:
- BENCSIK András (szerk.): Közigazgatási jog Különös rész Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, 2012.
- FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog Különös rész Osiris Kiadó, Budapest,
2011.
- FAZEKAS Marianna – FICZERE Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog Általános
rész, Osiris Kiadó, Budapest, 2006.
GERENCSÉR-GYURITA-LAPSÁNSZKY-MUDRÁNÉ-PATYI-VARGA
(szerk.:
PATYI András): Közigazgatási hatósági eljárás, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs,
2011.
- JÓZSA Zoltán: Az európai közigazgatási tér összefüggéseiről. Magyar Közigazgatás,
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- LŐRINCSIK Péter: Közigazgatási eljárási ismeretek, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged,
várható megjelenés: 2014. szeptember vége
Tanszék honlapján elhelyezett tansegédletek:
- JÓZSA Zoltán: Közigazgatás mint szervezet
http://www.juris.u-szeged.hu/jozsa-zoltan-kozigazgatas?objectParentFolderId=11440
- KALTENBACH Jenő: A modern önkormányzatfogalom. Az önkormányzat
meghatározásának mai problémái. (Részlet a szerző "Az önkormányzati felügyelet" című
művéből.)
http://www.juris.u-szeged.hu/kaltenbach-jeno-magyar?objectParentFolderId=11440
- Záróvizsga tansegédlet - A tételek:
http://www.juris.u-szeged.hu/kozig/tansegedletek?objectParentFolderId=10443
- Előadásokon, gyakorlatokon, konzultációkon elhangzottak.
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VESZPRÉMI Bernadett (szerk. DR. LAPSÁNSZKY András): Közigazgatási jog. Fejezetek
szakigazgatásaink köréből (I-III. kötet) Wolters Kluwer Complex Kiadó 2013.
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- BOROS Anita: Az Európai Unió közigazgatási eljárási joga, Új generáció a közigazgatástudományok művelésében. Posztdoktori Konferencia 2013. június 6-7. ELTE ÁJTK
Konferenciakötet 51-68. o. http://www.ajk.elte.hu/file/Uj_generacio_konf_kotet_2013.pdf
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- FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog – Általános rész I., ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest, 2014.
- FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog Általános Rész III., ELTE Jogi Kari
Tankönyvek sorozat, Budapest, 2014.
- JÓZSA Zoltán: Változó közigazgatás, JATEPress Kiadó, 2011.
- PATYI András - VARGA Zs. András: Általános közigazgatási jog, Dialóg Campus
Kiadó, Budapest-Pécs, 2013.
- TORMA András: Hét tézis az EU és a tagállamok közigazgatása közötti kapcsolatról,
Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/2. (2011) pp. 313-332.

Kötelező joganyag:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a képviseletre vonatkozó szabályok)
2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról (1-7/B. §)
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (II. Rész Második fejezet: A felsőoktatási
intézmények létesítése 6-10. §, III. fejezet: A felsőoktatási intézmény felépítése 12-13/A §,
Ötödik Rész: A felsőoktatási szervezete és irányítása 64-75. §)
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (1-15. §)
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (1-6. §, 23-29/A .§)
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (1-10. §)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (1-3. §, 7-26. §, 77-81. §, 83-89. §)
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (1-21. §, 50-134. §)
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (IV. fejezet 8. Egyes hatósági eljárásokhoz és
intézményekhez kapcsolódó ügyészi feladatok)
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (IV. fejezet A Kúria
önkormányzati tanácsa, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára és a helyi
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának felülvizsgálatára
irányuló eljárás)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről (1-2. §)
2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról
2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (I. fejezet Általános rendelkezések)
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (A kereskedelmi tevékenység folytatásának
általános és egyéb feltételei)
2005. évi XVII. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról
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2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (II. fejezet)
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről (II. Rész V-VI. fejezet, III. Rész IV-VII. fejezet, IV. Rész I-IV. fejezet)
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (I-II. fejezet,
Építésügyi hatósági eljárások 34-53/D§)
1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (79/A-79/G. §, 84-96/B. §, 136-141. §)
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (III. cím 4/A-16. §, IVV. cím 86-92/C. §)
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (28-33. §)
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (2012. december 31-ig hatályos állapot)
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (XX. Fejezet)
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról
10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
218/2012. (VIII. 13.) sz. Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről
83/2012. (IV. 21.) Korm. Rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról
és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről
Az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) vonatkozó rendelkezései
(http://eur-lex.europa.eu)
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) vonatkozó rendelkezései
(http://eur-lex.europa.eu)
Alapjogi Charta 41. cikk (http://eur-lex.europa.eu)
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