A tanszék neve:

Közigazgatási Jogi és Pénzügyi jogi Tanszék

A tantárgy(elem) neve: Közigazgatási jog I.
Meghirdetve:

jogász szak

Kreditpont: 4

Óraszám (félévi): 3

Számonkérés:

KO

Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Magyar jogtörténet

Meghirdetés előadással (félév):

őszi

Oktatás formája:

előadás

Tematika:
Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya; tartalma. A közigazgatás fogalma és sajátosságai,
rendeltetése, feladatai. A közigazgatási jog fogalma, helye a jogrendszerben, forrásai. A
közigazgatási jogi norma és a közigazgatási jogviszony.
A közigazgatás általános szervezési és működési elvei. A közigazgatás irányító tevékenysége és
a szervezetirányítás. A felügyelet és az ellenőrzés.
A közigazgatás az állami szervek rendszerében. A közigazgatási szervek általános jellemzői. A
közigazgatási szerv fogalma, jogképessége, létrehozása és szervezeti formája. A közigazgatás
szervezeti rendszerét meghatározó tényezők. A közigazgatás szervezeti rendszerének felépítése:
a központi szervek rendszere; a területi, helyi szervek rendszere. A nem hivatalos területi
egységek.
A köztestületi önkormányzatok. A közalapítványok. A közigazgatási feladat átruházása. A
közintézetek jogi helyzete, kapcsolata a szolgáltatást igénybe vevőkkel.
A központi államigazgatási szervek típusai. A kormány feladatai, hatásköre, jogállása,
működése, döntéseinek előkészítése. A Kormány munkáját segítő szervek.
A Miniszterelnökség, a minisztériumok. A nem minisztériumi formában működő központi
közigazgatási szervek. A területi államigazgatási szervek. A fővárosi, megyei kormányhivatalok,
járási hivatalaik.
Az önkormányzás, mint szervezési elv, önkormányzati formák és rendszerek. A helyi közügyek
fogalma, a helyi önkormányzatok kötelező és szabadon vállalható feladatai. A helyi
önkormányzat fogalma, az önkormányzati autonómia tartalma.
A helyi önkormányzat képviselőtestületének működésére vonatkozó szabályok. A
képviselőtestület át nem ruházható hatáskörei. A részönkormányzatokra vonatkozó szabályok. A
települési képviselő jogállása.
A polgármester és az alpolgármester feladata, jogállása. Az önkormányzati bizottságok
szervezete, feladatai és működése. A jegyző és az aljegyző jogállása. A képviselőtestület

hivatala, a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok.
Önkormányzati társulási formák, az önkormányzatok közötti társulásokra vonatkozó szabályok.
Települések és területi egységek. A megyei jogú város. A megyei önkormányzat. A főváros.
Településszervezési hatáskörök és eljárás.
Az önkormányzati közigazgatás kapcsolata a központi és a területi állami szervekkel. A helyi
önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet.
Az önkormányzatok gazdasági alapjai.
A nemzetiségek jogai, önkormányzataikra vonatkozó szabályozás.
Felhívjuk a vizsgázó hallgatók figyelmét, hogy a forgalomban lévő tankönyvek sok esetben
hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezéseket tartalmaznak, így az alábbiakban felsorolt
jogforrások hatályos szövegének ismerete kiemelt fontossággal bír a vizsgán! Ugyanakkor a
tankönyvekben számos olyan dogmatikai alapvetés található, melynek ismerete a
jogszabályszövegek értelmezéséhez nélkülözhetetlen!
Kötelező irodalom:
- FAZEKAS Marianna – FICZERE Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog Általános rész,
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- Előadásokon, gyakorlatokon, konzultációkon elhangzottak.
Tanszék honlapján elhelyezett tansegédletek
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http://www.juris.u-szeged.hu/jozsa-zoltan-kozigazgatas?objectParentFolderId=11440
- KALTENBACH Jenő: A modern önkormányzat fogalom. Az önkormányzat
meghatározásának mai problémái. (Részlet a szerző "Az önkormányzati felügyelet" című
művéből.)
http://www.juris.u-szeged.hu/kaltenbach-jeno-magyar?objectParentFolderId=11440
Ajánlott irodalom:
- FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog – Általános rész I., ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest, 2014.
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Kötelező joganyag:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról (1-7/B. §)
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 CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (1-21. §, 50-134. §)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
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
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én,
Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (2012. december 31-ig hatályos állapot)
218/2012. (VIII. 13.) sz. Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről

