
TANTÁRGYI PROGRAM 

Szerda 14:00 - 16:45  

Ludovika Főépület II. ea. (226 / Egyed István) 

 

 

1. A tantárgy kódja: ÁK_ON_3_ATMA_5_fé_E 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Általános közigazgatási jog és 

közigazgatástan I. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Administrative Law and Public Administration 

I 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Államtudományi Mesterszak (MA) 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 45 

5.2. heti óraszám: 3+0 

6. Kreditérték: 4 kredit  

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 

őszi szemeszter 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

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

Közigazgatási Jogi Tanszék 

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Temesi István, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói:  

Dr. Linder Viktória, egyetemi docens 

Dr. Szalai András, egyetemi docens 

Dr. Temesi István, egyetemi docens 

Dr. Vértesy László, habil. egyetemi docens 

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás-

tudomány helyét a tudományok rendszerében és annak irányzatait; legismertebb hazai és 

külföldi művelőit, valamint legfontosabb megállapításaikat; a közigazgatás-tudomány tárgyát 

magát a közigazgatást, annak fogalmát és működésének alapelveit a közigazgatási szervezet, a 

funkciók és a személyzet vonatkozásában. Megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás 

államszervezetben elfoglalt helyét, társadalmi jelentőségét és rendeltetését, az igazgatási 

tevékenység mibenlétét. 

13. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

13.1. Bevezetés. Követelmények ismertetése. (szeptember 2.) – Temesi I. 

13.2. A közigazgatás meghatározása és egyes fogalmi elemei a magyar közigazgatás-

tudományban. A közigazgatás kialakulása, története. (szeptember 9.) – Temesi I. 



13.3. A közigazgatás tudományos kutatása. A közigazgatással foglalkozó tudományok. 

(szeptember 16.) – Temesi I. 

13.4. A közigazgatás társadalmi környezete. (szeptember 23.) – Temesi I. 

13.5. A közigazgatás működésének követelményei. (szeptember 30.) – Temesi I. 

13.6. A közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei. (október 7.) – Temesi I. 

13.7. A közigazgatás szervezete és tudományos megközelítése: a bürokrácia. A 

közigazgatási szerv. (október 14.) – Temesi I. 

13.8. Az államigazgatás I. A központi államigazgatás: a kormány és az alárendelt szervek. 

(október 21.) – Temesi I. 

13.9. Az államigazgatás II. A helyi államigazgatás. A független államigazgatási szervek. 

(október 28.) – Temesi I. 

13.10. A helyi önkormányzati igazgatás. (november 4.) – Temesi I. 

13.11. A közigazgatás feladatai és funkciói. Döntés a közigazgatásban. Az ellenőrzés. 

(november 11.) – Temesi I. 

13.12. A szolgáltató közigazgatás. A közszolgáltatás és a közszolgáltatások 

megszervezése. (november 18.) – Temesi I. 

13.13. A közigazgatás személyzete I. A közszolgálat. Személyzeti politika a 

közigazgatásban: nyitott és zárt közszolgálati rendszerek. A személyzeti politika 

elemei.  A közigazgatási dolgozók kategóriái. (november 25.) – Temesi I. 

13.14. A közigazgatás személyzete II. A közigazgatás személyzete Magyarországon.  

(december 2.) – Temesi I. 

13.15. A közigazgatás szerepéről vallott felfogás: főbb közigazgatási modellek.  

(december 9.) – Temesi I. 

 

Kompetenciák leírása: A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás-tudomány 

helyét a tudományok rendszerében és annak irányzatait; legismertebb hazai és külföldi 

művelőit, valamint legfontosabb megállapításaikat; a közigazgatás-tudomány tárgyát magát a 

közigazgatást, annak fogalmát és működésének alapelveit a közigazgatási szervezet, a 

funkciók és a személyzet vonatkozásában. Megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás 

államszervezetben elfoglalt helyét, társadalmi jelentőségét és rendeltetését, az igazgatási 

tevékenység mibenlétét. 

A kompetenciák birtokában a hallgató megismeri a közigazgatással foglalkozó tudományokat 

és képes elhelyezni a közigazgatás-tudományt e tudományok között és képes 

megkülönböztetni a közigazgatás-tudomány egyes irányzatait. Megismeri a közigazgatás-

tudomány tárgyának, magának a közigazgatásnak a törvényszerűségeit, valamint képes 

elhelyezni az állami szervek rendszerében. A hallgató átlátja az igazgatás és a közigazgatás 

sajátosságait az általános igazgatási tevékenységhez képest. 

 

14. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

15. Az értékelés módszere: a kollokviumon ötfokozatú értékelés 

16. Vizsgakövetelmények: kollokvium szóban 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  



• Szalai András (szerk.): A közigazgatás tudománya és gyakorlata. A tudomány és 

gyakorlat szintézise. HVG-Orac. Budapest, 2020. 

• Lőrincz Lajos: A közigazgatási alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott 

kiadás. HVG-Orac. Budapest, 2010. 

• Közigazgatástudományi Antológia I.–II. (Szerk.: Lőrincz Lajos) ÁIF - ELTE, 2003. 

• Temesi István (szerk.): A közigazgatás funkciói és működése, Nemzeti 

Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. (ISBN  9786155344336) 1-77. 

oldal. 

• Jogszabályok, amelyeknek jegyzékét a tanszék a szemeszter kezdetén tesz közzé. 

 

17.2. Ajánlott irodalom:  

 

• Bibó István: Jogszerű közigazgatás. Eredményes közigazgatás. Erős Végrehajtó 

Hatalom. In.: Bibó István: Válogatott tanulmányok. Magvető, Budapest, 1986. 271-

294. oldal. 

 

• Fazekas Marianna: A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma. Magyar 

Közigazgatás. 2011/2. (szeptember) 

 

• Gajduschek György: A bürokrácia jelentései. In.: Közigazgatás-Szorítóban. UNIO, 

Budapest.1998. 7-85. oldal. 

 

• Gulyás Gyula: Az adminisztráció (kormányzás) az eszmetörténet tükrében. Magyar 

Közigazgatás. 2003. július. 

 

• Horváth M. Tamás: A közmenedzsment, mint diszciplína. Jogtudományi Közlöny. 

2006. október. 

• Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán helye a magyar közigazgatástudományban. In.: 

Államszerep válság idején. Magyary Zoltán emlékkötet. 39-45. oldal. Szerk.: Gellén 

Márton – Hosszú Hortenzia. Complex. Budapest, 2010. 

• Lőrincz Lajos. A hatékony állam. Magyar Közigazgatás. 2005. augusztus. 

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

Budapest, 1972 (reprint) 

• Max Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1. KJK, 

Budapest. 1987 (ISBN 963 221 686 5) 

• Parkinson, C. Northcote: Parkinson törvénye, vagy az Érvényesülés Iskolája. 

Minerva. Budapest. 1990. (ötödik kiadás) (ISBN 963 223 4391) 

• Segesváry Victor: Közérdek és közjó. Valóság. 2001. október.  

• Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és Közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, 

Budapest, 2008. 

 

 



18. Tematika a levelező tagozaton 

 

1. 2020. szeptember 12. szombat - 16:00 – 19: 45 (4 tanóra) – Temesi I. 

O 112-113 

• A közigazgatás meghatározása és egyes fogalmi elemei a magyar közigazgatás-

tudományban. A közigazgatás kialakulása, története. 

• A közigazgatás tudományos kutatása. A közigazgatással foglalkozó tudományok.  

• A közigazgatás társadalmi környezete. 

• A közigazgatás működésének követelményei. 

 

2. 2020. szeptember 26. szombat - 12:00 – 15: 45 (4 tanóra) – Temesi I. 

O 112-113 

• A közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei. 

• A közigazgatás szervezete és tudományos megközelítése: a bürokrácia. A 

közigazgatási szerv.  

• Az államigazgatás I. A központi államigazgatás: a kormány és az alárendelt szervek. 

• Az államigazgatás II. A független államigazgatási szervek. A helyi államigazgatás. 

• A helyi önkormányzati igazgatás. 

 

3. 2020. november 20. péntek – 13:00 – 15:45 (3 tanóra) – Temesi I. 

O 112-113 

• A közigazgatás feladatai és funkciói. Döntés a közigazgatásban. Az ellenőrzés. 

• A szolgáltató közigazgatás. A közszolgáltatás és a közszolgáltatások megszervezése. 

 

4. 2020. december 4. szombat – 16:00 – 19:45 (4 tanóra) – Temesi I. 

O 112-113) 

• A közigazgatás személyzete I. A közszolgálat. Személyzeti politika a 

közigazgatásban: nyitott és zárt közszolgálati rendszerek. A személyzeti politika 

elemei.  A közigazgatási dolgozók kategóriái.  

• A közigazgatás személyzete II. A közigazgatás személyzete Magyarországon.  

• A közigazgatás szerepéről vallott felfogás: főbb közigazgatási modellek. 

 

Budapest, 2020. szeptember  

 

        

       Dr. Temesi István 

         tantárgyfelelős 

 

   


