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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KKS7B16 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The Economic Role of the State 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 33% gyakorlat, 67% elmélet 

 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

Közigazgatás-szervező BA 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi 

Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Kovács 

Éva Margit, egyetemi adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 30 (20EA + 10 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 15 (10 EA + 5 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3 (2 EA + 1 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, 

jellemzők: esettanulmányok, jogesetek feldolgozása 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy célja az állam gazdasági szerepvállalásának, az egyes piacokon jelentkező 

feladatainak, a gazdasági ágazatokhoz kapcsolódó közigazgatási feladatoknak a 

bemutatása. Az utóbbi években az állam gazdasági beavatkozásáról vallott nézetek 

és az állam tényleges szerepvállalásának mintázatai lényegesen átalakultak. Igaz ez 

az állam közigazgatási eszközeire is, melyeken keresztül a piacok működésére, a 

gazdasági szereplők tevékenységére hatást gyakorolnak. Ez a tendencia indokolja, 

hogy napjaink gazdasági közigazgatását vizsgáljuk és leírjuk azokat a közigazgatási 

intézményeket (ágazati programokat, szabályokat, szervezeteket), melyek a 

gazdaság működését befolyásolják. Tesszük ezt elsősorban a nemzeti 

intézményrendszerre fókuszálva, de figyelemmel arra a keretrendszerre, 

mozgástérre, melyet az Európai Unió állít fel a tagállamok számára. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):  

The aim of the course is to provide an overview on the  main of role of the state in 

the economy and in coordinating the market mechanisms by introducing government 

policies and set the legal and administrative framework of the market.  In the last 

decades the  importance of government intervention to the private sector and to the 

market has been significantly transformed and  increased. The new set of policy 

instruments and measures has been introduced in order to stabilise the market and 

influence the interactions and operations of business actors.  The importance of 

investigation of governement policies and administrative- regulative measures those 



influence the operation of the economy and market can be justified by these 

changing trends. The course primarily focuses on the Hungarian institutional 

(politico- administrative) system, but also taking into account the international 

framework set by the European Union  for the Member States.   

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Elmélyült ismeretekkel rendelkezik az állam gazdasági, politikai és 

társadalmi összefüggéseit, nemzetközi és regionális mozgásterét illetően. 

Képességei: Képes a kormányzati modellek és technikák szakszerű és komplex 

megközelítésére.  

Attitűdje: Törekszik a megszerzett átfogó ismeretek rendszerszintű alkalmazására. 

Autonómiája és felelőssége: Jelentős mértékű önállósággal végzi az átfogó és 

speciális közigazgatási kérdések, feladatok végig gondolását és a megfelelő források 

alapján történő kidolgozását. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: The economic, political and social contexts of the state internationally 

and regionally. 

Capabilities: Adopting a professional and complex approach to models and 

techniques of governance. 

Attitude: An intention to apply the comprehensive knowledge acquired 

systematically. 

Autonomy and responsibility: He/she tackles complex and special public 

administration issues and tasks largely independently, and uses adequate resources 

for their solution. 

11. Előtanulmányi követelmények: Közigazgatási eljárás 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika: 

Nappali tagozat 

 

Időpont Az előadás témája Előadó Terem 

2021.10.05. 

16:00-17:45 

Az állam és a gazdaság 

 

Dr. Imre 

Miklós 
O-II.ea.  

2021.10.12. 

16:00-17:45 

Köz- és a magánszféra 

együttműködése a közfeladatok 

ellásában 

Dr. Kovács 

Éva Margit 
O-II.ea.  

2021.10.19. 

16:00 – 17:45 

Nemzeti (állami) önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodá 

Dr. Imre 

Miklós 
O-II.ea.  

2021.10.26. 

16:00-17:45 
Versenyjog 

Dr. Kristó 

Katalin 
O-II.ea.  

2021.11.02. 

16:00-17:45 

A pénzügyi szervetek működésének, 

biztonságának felügyelete 

Dr. Imre 

Miklós 
O-II.ea.  

2021.11.09. 

16:00-17:45 

A gazdasági verseny tisztaságának 

felügyelete 

Malustyik 

Brigitta 
O-II.ea.  

2021.11.16. 

16:00-17:45 
Fogyasztóvédelem 

Dr. Kovács 

Éva Margit 
O-II.ea.  

2021.11.23. 

16:00-17:45 

Az állami beavatkozás területei és 

eszközei a munkaügyi piacon 
Dr. Bauer Lilla 

O-III.ea. 

MULTI 

2021.11.30. 

16:00- 17:45 
Zárthelyi dolgozat 

Dr. Kristó 

Katalin 
O-II.ea. 

2021.12.07. 

16:00- 17:45 
Kereskedelem politika 

Dr. Kovács 

Éva Margit 
O-II.ea. 



 

Gyakorlati 

csoportok 

kurzuskódja 

Gyakorlati csoport 

oktatója 

Időpont Terem 

ÁK_AN_3_G1_NKI Dr. Kovács Éva Margit 

2021.10.04. 14:00-15:45 

2021.10.18. 14:00-15:45 

2021.11.15. 14:00-15:45 

2021.11.29. 14:00-15:45 

 

O-104 

ÁK_AN_3_G2_NKI Dr. Bauer Lilla 

2021.10.11. 14:00-15:45 

2021.10.25. 14:00-15:45 

2021.11.08. 14:00-15:45 

2021.11.22. 14:00-15:45 

2021.12.06. 14:00-15:45 

 

 

 

O-104 

ÁK_AN_3_G3_ADO Malustyik Brigitta 

2021.10.04. 12:00-13:45 

2021.10.18. 12:00-13:45 

2021.11.15. 12:00-13:45 

2021.11.29. 12:00-13:45 

 

 

O-102 

ÁK_AN_3_G4_ADO Malustyik Brigitta 

2021.10.11. 12:00-13:45 

2021.10.25. 12:00-13:45 

2021.11.08. 12:00-13:45 

2021.11.22. 12:00-13:45 

2021.12.06. 12:00-13:45 

 

 

O-102 

ÁK_AN_3_G5_IGSZ Hegyesi Zoltán 

2021.10.04. 18:00-19:45 

2021.10.18. 18:00-19:45 

2021.11.15. 18:00-19:45 

2021.11.29. 18:00-19:45 

 

 

O-103 

ÁK_AN_3_G6_IGSZ Hegyesi Zoltán 

2021.10.11. 18:00-19:45 

2021.10.25. 18:00-19:45 

2021.11.08. 18:00-19:45 

2021.11.22. 18:00-19:45 

2021.12.06. 18:00-19:45 

 

 

O-103 

 

 

Levelező tagozat 

 

Időpont Az előadás témája Előadó Terem 

2021.09.11. 

13:00 – 17:45 

A gazdaság és állam kapcsolatáról vallott 

felfogások. Gazdaságpolitikai modellek. 

Az állam szerepének változása a gazdaság 

befolyásolása terén 

A gazdaság irányítására/befolyásolására 

alkalmazott állami – közigazgatási eszközök. 

Gazdasági alkotmányosság. Nemzeti (állami) 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

Dr. 

Bauer 

Lilla 

O-II.ea.  

2021.09.25. 

13:00 – 17:45 

Kereskedelem politika. 

Versenyjog 

Malustyik 

Brigitta 

 

O-II.ea. 

2021.11.20. 

13:00 – 17:45 

Fogyasztóvédelem. Foglalkoztatáspolitika, 

munkaügyi igazgatás és munkavédelmi 

felügyelet. 

Dr. 

Bauer 

Lilla 

 

O-114-

115 

MULTI  

 



13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 5. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező (minimum 80%); rövid/tartós távolmaradás 

indokolt esetben (orvosi, szolgálati) pótolható, amely pótlás egyéni megbeszélés szerint 

történik. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

A tanulmányi munka alapja a tanórák rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a 

tanórákon a kiadott esetek megoldása, a nappali képzésben a zárthelyi dolgozat 

megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok 

aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% 

jeles osztályzat). Eredménytelen zárthelyi dolgozat javítható. A zárthelyi dolgozatra a 

hallgató a kötelező és az ajánlott szakirodalom alapján készül fel a tematikában 

meghatározott, valamint a tanórákon, illetve a konzultációkon ismertetett tananyag 

elsajátításával. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon való aktív részvétel és a 15. pontban 

meghatározottak szerint a zárthelyi dolgozat eredményes megírása. 

16.2. Az értékelés: 

A félév értékelése kollokvium. A számonkérés módja valamennyi tagozaton írásbeli 

vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és 

ajánlott irodalmak anyagai képezik. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium.  

 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

− IMRE Miklós (szerk.): Szakigazgatás I., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 

2019. 

− előadásokon, konzultációkon, gyakorlatokon elhangzottak 

 

17.2. Ajánlott irodalom: 

− BENCSIK András (szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialóg Campus, Pécs, 

2012. 

− BOD Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás, AULA 2008. 

− LAPSÁNSZKY András (szerk.): Közigazgatási jog – Szakigazgatásaink elmélete és 

működése, CompLex Wolters Kluwer, Budapest, Magyarország, 2020. – 

meghatározott, az előadások témájához kapcsolódó részei 

− STIGLITZ, Joseph E.: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK – Kerszöv. 2000. 

 

Budapest, 2021. augusztus 31. 

Dr. Kovács Éva Margit 

tantárgyfelelős 


