A tanszék neve:

Közigazgatási Jogi és Pénzügyi jogi Tanszék

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

jogász szak

Kreditpont: 2

Óraszám (félévi): 2

Számonkérés:

KO

Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Közigazgatási jog II.; évfolyamdolgozat

Meghirdetés előadással (félév):

tavaszi

Oktatás formája:

előadás

Tematika:
Az Európai Közigazgatás Térség (European Administrative Space) kialakulása, alapelvei. Az
Európai Unió szervei és a tagállamok közigazgatási szervei közötti kapcsolatrendszer,
koordináció, az igazgatási együttműködés. Az EU ügyek intézésének szervezeti kérdései a
magyar közigazgatásban. Az Alapjogi Charta megfelelő ügyintézéshez való jogra vonatkozó
rendelkezései.
A szabálysértés jogintézményének hazai fejlődéstörténete. A szabálysértésért való felelősség. A
szabálysértésért kiszabható jogkövetkezmények: büntetések, intézkedések. A szabálysértési
eljárás. A szabálysértés miatt eljáró szervek, az eljárás résztvevőire vonatkozó szabályok. A
bizonyítási eljárás. Kényszerintézkedések. Helyszíni eljárás. Szabálysértésekre vonatkozó
végrehajtási eljárási cselekmények.
A kereskedelemi igazgatás egyes kérdései.
A fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályozás kialakulása, fejlődési fázisai. A fogyasztóvédelem
intézményrendszere. Jogorvoslati lehetőségek a fogyasztóvédelmi eljárásban.
Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere, területei. A betegjogok és érvényesítési
fórumrendszerük.
A szociális és gyámügyi igazgatás szervezetrendszere, területei.
Az oktatási igazgatás egyes kérdései.
A felsőoktatás intézményei, az állami irányítás egyes kérdései.
A területfejlesztés szervezetrendszere, jogi és pénzügyi eszközrendszere.
A területrendezés szervezeti és jogi kérdései.
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A településrendezés alapintézményei.
Az építési jog kialakulása, differenciálódása, a magyar építési jog fejlődésének lépései. Az
építésügyi igazgatás szervezetrendszere, területei.
Az állam kulturális szerepe, a kulturális igazgatás területei, intézményrendszere. A
közművelődés igazgatása. A kulturális örökség védelme. A közgyűjtemények.
A rendészeti igazgatás szervezete, egyes területei.
Kötelező irodalom:
- BENCSIK András (szerk.): Közigazgatási jog Különös rész Dialóg Campus Kiadó BudapestPécs, 2012.
- FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog Különös rész Osiris Kiadó, Budapest, 2011.
- JÓZSA Zoltán: Az európai közigazgatási tér összefüggéseiről. Magyar Közigazgatás, 2003/12.
- Előadásokon, konzultációkon elhangzottak.
Ajánlott irodalom:
- DR. BALÁZS István - DR. BENDE-SZABÓ Gábor - DR. CHRISTIÁN László - DR. CZÉKMANN
Zsolt - DR. FÁBIÁN Adrián - DR. LAKATOS László - DR. NYITRAI Péter - DR. PATYI AndrásDR. PATYI Gergely - DR. RÓZSÁS Eszter - DR. VARGA ZS. András - DR. VESZPRÉMI Bernadett
(szerk. DR. LAPSÁNSZKY András): Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből (IIII. kötet) Wolters Kluwer Complex Kiadó 2013
- 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
- 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:
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)
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
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
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2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről
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. tv. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
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