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EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI 

SZAK  

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR   

  

A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi 

intézményrendszer   

(az államtudományi és közigazgatási szempontból)  

  

1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől 
napjainkig.  

2. Az állam fogalma a XX. századi elméletekben. A modern jogállam fejlődési 
sajátosságai.  

3. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai. Jogi irányzatok 
a közigazgatás-tudományban.  

4. A közigazgatás politikatudományi és szociológiai megközelítése. A 

közigazgatás igazgatástudományi irányzatai.  

5. A közigazgatás-tudomány magyarországi fejlődése.  

6. A modern európai kormányzati rendszerek kialakulása.  

7. A kormányok típusai és működése, a magyar kormányzati viszonyok főbb 
változásai.  

8. A parlamentek szervezete és funkciói. Az európai választási rendszerek.  

9. Az államfő alkotmányos szerepe.  

10. Az alkotmánybíráskodás fő változatai. Az alkotmányos ellenőrzés egyéb 
független szervei (számvevőszék, ombudsman).  

11. A bírósági és az ügyészségi rendszer.  

12. Jogalkotási modellek az európai országokban. A jogalkotás komplexitása, a 
jog hatékonysága, dereguláció.  

13. Az USA és az Egyesült Királyság önkormányzati rendszerei.  

14. Közép-Kelet Európa helyi önkormányzati modelljei.  

15. Németország, Ausztria, Svájc helyi önkormányzati modelljei.  

16. Franciaország és Olaszország helyi igazgatási rendszere.  

17. Az önkormányzati regionalizmus főbb dilemmái. Az európai integrációs és a 

közigazgatási regionalizálás.  

18. A közpolitika folyamata.  

19. Az állami-önkormányzati tulajdon közjogi szabályai.  

20. Az Európai Unió és alkotmányosság: Az európai alkotmány létrehozásának 
kísérletei. Az Alkotmányos Szerződés és a Lisszaboni Szerződés.  
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21. Az Európai Unió intézményei.  

22. Az EU működését szabályozó alapelvek. Az EU döntéshozatali eljárásai.  

23. A modern politikai közösség fogalma a választási rendszerek 

kontextusában. Az állampolgárság fogalma. Az állampolgárság és a politikai 
közösség határai a mai Európában és Magyarországon. A külföldön élő 
állampolgárok és a választások. A külhoni szavazás intézménye.  

24. A nemzetközi szervezetek fogalma és osztályozása, működési 
sajátosságaik.  

25. Az ENSZ főszervei és az ENSZ családba tartozó intézmények.  

26. Fontosabb regionális nemzetközi szervezetek a nagyvilágban (Afrikai Unió, 
Amerikai Államok Szervezete stb.).  

27. Páneurópai nemzetközi szervezetek: Európa Tanács és az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet.  

28. A fontosabb nemzetközi és európai pénzügyi szervezetek. Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) intézményrendszere és főbb feladatai. A Világbank és 
társintézményei főbb feladatai. Az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank 

(EBRD) feladatai.  
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EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK  

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR  

  

A globális világ kihívásai és a jogrendszer (Az alapjogok a 

nemzeti, uniós és nemzetközi szinten.  Emberi jogok és 

konfliktusok)  

  

1. Az alapvető jogok rendszere nemzetközi és nemzeti szinten. Az Alaptörvény 
és az emberi jogok  

2. Az alapjogok védelme a magyar bírói szervek előtt.  

3. A nemzetközi jog és a belső jog viszonya  

4. A nemzetközi bíráskodás története és jelene. A nemzetközi bírói fórumok 
típusai. A hágai Nemzetközi Bíróság. Az Emberi Jogok Európai Bírósága.  

5. Alapjogvédelem az EU-ban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája.  

6. Egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalma az EU jogában.  

7. Az EU és szabadság, biztonság és jog térsége, uniós polgárság  

8. Nemzetközi és uniós környezetvédelem.  

9. Az uniós jog jellege és forrásai. Elsődleges és másodlagos jogforrások, az 
uniós jog elvei. Az EU jogalkotás.  

10. Az Európai Unió Bírósága (a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati 
Törvényszék). Az Európai Unió Bírósága eljárásának áttekintése.  

11. Az uniós jog érvényesítése a tagállami bírói fórumok előtt.  

12. A belső piac joga (az áruk, személyek, szolgáltatások, tőke szabad 
mozgása).  

13. A menedékjog főbb szabályai. A menekült fogalma. A magyar menekültügyi 
szabályok. Menekültekkel foglalkozó intézmények nemzetközi és magyar 

szinten.  

14. A nemzetközi migráció jogi alapjai. Az EU és a nemzetközi migráció.  

15. Magyarország és a nemzetközi migráció. A bevándorlók szociális és politikai 

integrációja.  

16. A nemzetközi viták békés rendezésének szabályai. A hadviselés nemzetközi 

szabályai, a hágai és a genfi jog.  

17. Konfliktusok és az emberi jogok.  

18. A békeépítés és a válságkezelés elmélete és gyakorlata. A humanitárius 

intervenció fogalma.  

19. A kisebbségvédelem nemzetközi rendszere.  

20. Diplomáciai és konzuli jog.  

21. A nemzetközi szerződések típusai. A szerződéskötési eljárások.  
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EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK  

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR  

  

Közszolgálat, közpénzügyek, közmenedzsment  

  

1. A meghatározó nemzeti közszolgálati modellek tegnap és ma.   

2. A magyar közszolgálat fejlődése.  

3. A nemzetközi közszolgálat elvei és sajátosságai.  

4. Az EU és a közszolgálati rendszere.  

5. A közszolgálati versenyvizsgák kérdése nemzeti, európai és nemzetközi 

szinten.  

6. A közigazgatási eljárásjog alapelvei.   

7. Fontosabb eljárásjogi modellek Európában.  

8. A közpénzügyek és pénzügyi politika alapfogalmai (közfeladat, 
közszolgáltatás, az államháztartás fogalma, a közszféra fogalma, a 

költségvetési szervek legfontosabb gazdálkodási sajátosságai).  

9. A költségvetési tervezés alapfogalmainak, szerkezete (a költségvetés 

fogalma, szerkezetének bemutatása).  

10. A költségvetési tervezés módszertana (tervezési és elfogadási folyamata).  

11. A költségvetési keretrendszer és működése (Költségvetési Tanács, 

költségvetési gazdálkodás).  

12. Az államháztartás pénzügyi kontroll rendszere; az ÁSZ feladatai, ellenőrzési 

tevékenysége; a Kincstár feladatai, ellenőrzési tevékenysége.  

13. Közbevételek, adók, támogatások rendszere Magyarországon.  

14. Európai Közösség adójoga, közösségi adók harmonizációja.  

15. Az EU költségvetése és a magyar költségvetés összefüggései.  

16. Az EU pénzügyi és monetáris intézményei és működésük.  

17. Az EU költségvetésének szerkezete, elfogadási folyamata.  

18. Az állami vagyongazdálkodás hatása a költségvetésre.  

19. A költségvetési tervezés folyamata a helyi önkormányzati szinten.  

20. A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodása, a helyi önkormányzati 
adósságrendezés.  

21. A közbeszerzés elmélete és gyakorlata.  

22. Nemzetközi közmenedzsment-reformok.  

23. A GDP eloszlása Európa országaiban és ennek gazdasági - történeti okai.  

        Az európai régiók, országcsoportok regionális gazdaságföldrajzi 
jellemzése.  

24. A stratégiai emberi erőforrás menedzsment; a toborzás és a kiválasztása a 
közigazgatásban.  
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25. Munkakörelemzés; ösztönzés és a létszámtervezés a közigazgatásban.  

26. A teljesítményértékelés a közigazgatásban.  

27. A mobil-közigazgatás (m-government) Magyarországon.  

 


