
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK KAR 
Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék 

 

 

 
A közigazgatás alapintézményei c. tantárgy 

tételsora 
2020/2021. tanév őszi szemeszter 

Tananyag: Szalai András (szerk.): A közigazgatás tudománya és gyakorlata. Budapest, HVG- 
ORAC 2020.   
A közigazgatás tudománya és gyakorlata | Szerkesztette: Szalai András | HVG-ORAC Kiadó 

 
 

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 közigazgatással foglalkozó tudományok. A közigazgatási jogtudomány 
5. A közigazgatás politikatudományi és szociológiai megközelítésben 
6. Igazgatástudomány és közigazgatás-tudomány. A közigazgatás-tudomány irányzatai. A 

közigazgatás szervezési, szervezeti alapelvei 
7. A jogállapot, mint joguralom 

8. A jogállapot, mint jogállamiság (materiális és formális követelmények).  
9. A jogállam modelljei és jelenlegi kihívásai 
10. A jogállami közigazgatás 
11. A közigazgatás hatékonysága 
12. A politika befolyásának alapvető okai a közigazgatásban. A hatalmi ágak és a politika 

kapcsolata. 
13. A politika és közigazgatás relatív szétválasztása.  
14. A közigazgatás három eleme és a politika összefüggései 
15. A kormányzat és a közigazgatás helye a gazdaságban; elméletek a kormányzat gazdasági 

szerepvállalásáról 
16. Gazdasági kormányzás és gazdasági közigazgatás 
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; irányítás, felügyelet, ellenőrzés. A 
vezetés; vezetői-, vezetési minták, típusok 

21. A központi államigazgatási szervek fajtái, csoportosításuk és összehasonlításuk.  
22. A kormány meghatározása és helye a hatalommegosztásban.   
23. A kormányformák.   
24. A kormány megalakulása és megbíztatásának megszűnése.   
25. A kormány működése, feladat –és hatásköre. A kormányzati működést segítő testületek 

és személyek. 
26. A kormány és tagjainak felelőssége.  
27. A miniszterelnöki háttérapparátus. A Miniszterelnöki Kormányiroda. 
28. A minisztérium meghatározása. A klasszikus minisztériumi struktúra jelentése.   
29. A minisztériumi struktúra jelenlegi rendszere a 2010. évi XLIII. törvény és a 2018. évi 

CXXV. törvény alapján. 
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30. A nem minisztériumi formában működő központi szervek. A központi hivatalok és a 
kormányzati főhivatalok.   

31. A szabályozó hatóság fogalma és jellemzői. Az önálló szabályozó szervek és az autonóm 
államigazgatási szervek. A rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
alapvető jellemzői. 

32. A közigazgatási térszerkezet és a közigazgatás területi (vertikális) tagozódása. 
Dekoncentráció és decentralizáció a területi közigazgatásban.  

33. A területi államigazgatási szervek típusai 
34. A kormányhivatalok létrejötte, a területi államigazgatás közelmúltbeli változásai. A 

kormányhivatal (irányítása, vezetése, szervezete, feladatai) 
35. A járási hivatal (járások kialakítása; a járási hivatal vezetése, szervezete, feladatai) 
36. Az önkormányzat legfőbb fogalmi elemei, jellemzői 
37. Az önkormányzati autonómia és az Alaptörvény  
38. Az önkormányzatok típusai, a típusok közötti hasonlóságok és különbségek. A helyi 

önkormányzatok típusai, jogállásuk jellemzői 
39. A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköreinek rendszere és azok címzettjei 
40. A képviselő testület működése 
41. A képviselőtestület szervei; a polgármester, a polgármesteri hivatal, a jegyző, a 

bizottságok, a társulás és a részönkormányzat testületének jogállása 
42. Döntési-igazgatási mechanizmusok a helyi önkormányzatoknál. A helyi adók rendszere 
43. A paraadminisztráció fogalma, jelentősége; a paraadminisztratív szervek 
44. Köztestület, közintézet 
45. (Köz)alapítvány, közüzem, közvállalat 
46. Civil szervezetek, gazdasági társaságok 
47. A közigazgatás feladatai és funkciói (funkció, feladat, hatáskör) 
48. A közfeladatok és az ellátás formái, finanszírozása 
49. Döntés a közigazgatásban. A döntés fogalma, ismérvei. A döntéselmélet, döntéshozatali 

módok 
50. A közigazgatási döntés jellemzői 
51. A közigazgatási döntések osztályozása 
52. A közszolgálat értelmezései – a közigazgatás személyi állománya. A közszolgálatot 

vizsgáló tudományágak 
53. Személyzetpolitikai rendszerek; a zárt rendszer 
54. Személyzetpolitikai rendszerek; a nyitott rendszer. A zsákmányrendszer, mint torzulás  
55. A közszolgálat alapelvei, jogok és kötelezettségek, összeférhetetlenség, felelősség 
56. A köztisztviselői jogviszony magyarországi szabályozástörténetéről. Pályabiztonság a 

magyar közszolgálatban 
57. A közszolgálati jogviszony elemei (kivéve: megszűnés) 

 


