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ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS 
KÖZIGAZGATÁSTAN I. 

 

1./ A közigazgatás meghatározása, egyes fogalmi elemei. 

2./ Közigazgatás és magánigazgatás. Igazgatás, administratio, 

management. 

3./ A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében, helye az állami szervek 

rendszerében. 

4./ A közigazgatás kialakulása és fejlődése. 

5./ A közigazgatási jogtudomány, kialakulása, fejlődése, képviselői. 

6./ A közigazgatás politikatudományi kutatásának képviselői. 

7./ A közigazgatás szociológiai megközelítésben. 

8./ Igazgatástudomány és közigazgatás-tudomány. A közigazgatás-

tudomány irányzatai. 

9./ A közigazgatás kutatásának hazai irányzatai és képviselői. 

10./ A közigazgatás alapelvei. 

11./ Jogállamiság és joguralom. 

12./ A közigazgatás hatékonysága. 

13./ A politika és a közigazgatás kapcsolata.  

14./ A közigazgatás három eleme és a politika összefüggései.  

15./ A gazdaság és a közigazgatás viszonya. 

16./ A bürokrácia. 

17./ A közigazgatás szervezete: a közigazgatási szerv és a szervezet 

fogalma. 

18./ Területszervezési elvek és szakmai munkamegosztási elvek a 

közigazgatásban. 

19./ Belső szervezési elvek a közigazgatásban (struktúratípusok). 

20./ A közigazgatási szervek egymás közötti viszonyai. A vezetés. 

21./ A központi közigazgatási fogalma. A központi szervek osztályozása. 

A kormány fogalma. 

22./ A Kormány megalakulása, felelőssége és megszűnése. 

23./ Kormányformák és kormánytípusok. 

24./ A Kormány feladat- és hatásköre. A Kormány működése. 

25./ A Kormány és a miniszterelnök munkáját segítő szervek. 

26./ A minisztériumok. 

27./ A Kormánynak alárendelt nem minisztérium formában működő 

központi államigazgatási szervek. 



 

  

28./ Autonóm struktúrák a központi közigazgatásban. 

29./ A helyi igazgatás fogalma. A helyi igazgatás duális jellege. A 

dekoncentrált szervek típusai. 

30./ A fővárosi és megyei kormányhivatalok. 

31./ Az önkormányzat fogalma. Az önkormányzatok fajtái. A helyi 

önkormányzat és típusai.  

32./ A helyi önkormányzatok helye az államszervezetben, kapcsolat az 

egyes állami szervekkel. 

33./ A helyi önkormányzatok által ellátott feladatok és csoportjaik. 

34./ A helyi önkormányzatok szervezete (struktúra). 

35./ A paraadminisztráció. A közfeladatok ellátása köztestületek és civil 

szervezetek által. 

36./ A közfeladatok ellátása közintézetek, közüzemek és gazdasági 

társaságok útján. 

37./ Funkció, feladat, hatáskör a közigazgatásban. 

38./ A közfeladat. A közfeladat ellátása és finanszírozása. 

39./ Döntés és döntéshozatal a közigazgatásban.  

40./ A közigazgatási döntések osztályozása. 

41./ A közigazgatás személyi állománya és tudományos kutatása. A 

közszolgálat. 

42./ A közigazgatási személyzeti politika fogalma. A közigazgatási 

személyzeti politika rendszerei: nyitott és zárt rendszer. 

43./ A közigazgatási személyzeti politika története, változásai 

Magyarországon és a vonatkozó hatályos joganyag. 

44./ A közszolgálat alapelvei. A közigazgatási dolgozó jogviszonyának 

elemei. 

45./ Az angolszász típusú közigazgatási rendszerek. 

46./ Kontinentális európai közigazgatási rendszerek I. Németország. 

47./ Kontinentális európai közigazgatási rendszerek I. Franciaország. 

 

 

Budapest, 2020. november 


