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A vizsgára való felkészülés kötelező irodalma: 

L: Lőrincz Lajos: A közigazgatási alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott kiadás. HVG-

ORAC. Budapest, 2010. 

SZ: Szalai András (szerk.): A közigazgatás szervezete és főbb külföldi modelljei egyetemi jegyzet. 

T: Temesi István (szerk.): Közigazgatási jog. Dialóg Campus, Budapest, 2018. 

 

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Hallgatók, hogy külön-külön nem írjuk le, de az előadások 

(konzultációk) anyaga és a megadott jogforrások a vizsgakövetelmény részét képezik! 

 

1. A közigazgatás kialakulása és fejlődése. L 

2. A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében, helye az állami szervek rendszerében. L 

3. A közigazgatás jogtudományi és politikatudományi megközelítése. L 

4. A közigazgatás szociológiai megközelítésben. A bürokratikus szervezet jellemzői. L 

5. Igazgatástudomány és közigazgatás-tudomány. A közigazgatás-tudomány irányzatai. L 

6. A közigazgatás demokratizmusa. L 

7. A közigazgatás hatékonysága, a hatékonyság mérésének lehetőségei. L 

8. A politika és a közigazgatás kapcsolata. L 

9. A gazdaság és a közigazgatás viszonya. L 

10. A közigazgatási szerv fogalma, a közigazgatási szerv önállósága. Szerv és szervezet. SZ 

11. Területszervezés elvek a közigazgatásban. SZ 

12. Szakmai munkamegosztási elvek a közigazgatásban. SZ 

13. Belső szervezési elvek a közigazgatásban (szervezettípusok: lineáris, törzskari, funkcionális, 

mátrix, stb.). SZ 

14. A központi államigazgatási szervek fajtái és csoportosításuk. SZ 

15. A Kormány meghatározása és helye a hatalommegosztásban. SZ 

16. A kormányformák. SZ 

17. A kormány típusai. SZ 

18. A kormány megalakulása, megbíztatásának megszűnése. SZ 

19. A kormány működése, feladat –és hatásköre. A döntés előkészítő testületek, a kormánybizottságok, 

kabinetek. SZ 

20. A kormány és tagjainak felelőssége. SZ 

21. A miniszterelnöki háttérapparátus. SZ 

22. A minisztérium meghatározása. A klasszikus minisztériumi struktúra jelentése. SZ 

23. Minisztériumok vezetésének főbb jellemzői 1848-1997 között. A minisztériumi struktúra jellemzői 

a 2006. évi LVII. törvény alapján. SZ 

24. A minisztériumi struktúra jelenlegi rendszere a 2010. évi XLIII. törvény és a 2018. évi CXXV. 

törvény alapján. SZ 

25. A nem minisztériumi formában működő központi szervek. A központi hivatalok és a kormányzati 

főhivatalok. SZ 

26. A szabályozó hatóság fogalma és jellemzői. Az önálló szabályozó szervek és az autonóm 

államigazgatási szerv. SZ 

27. A dekoncentrált szervek ismérvei – Dekoncentráció Magyarországon. SZ 

28. A szocializmus területi közigazgatása. A rendszerváltás közigazgatás-fejlesztési iránya. A fővárosi, 

megyei közigazgatási hivatalok, regionális közigazgatási hivatalok. SZ 

29. A területi államigazgatás szervezeti integrációja. A fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási 

hivatalok. SZ 

30. Az önkormányzat fogalmi elemei. SZ 

31. Az önkormányzatok típusai. SZ 

32. A helyi önkormányzat és helyi önkormányzás. A helyi önkormányzás alkotmányos alapjai. SZ 



33. A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei. SZ 

34. A helyi önkormányzatok szervezeti struktúrája. SZ 

35. A helyi önkormányzatok döntési-igazgatási mechanizmusai. SZ 

36. A paraadminisztráció fogalma, a mellette és ellene szóló érvek. SZ 

37. Köztestületek, közintézetek. SZ 

38. Közalapítványok, alapítványok, közüzemek. SZ 

39. A civil szervezetek és a gazdasági társaságok szerepe a közigazgatásban. SZ 

40. A szolgáltató közigazgatás. A közszolgáltatások fajtái, csoportosítása. SZ 

41. A közfeladatok ellátása és finanszírozása. A közszerződések. SZ 

42. A közigazgatás funkcióinak és feladatainak lehetséges felfogásai. L 

43. A döntések fogalma és csoportjai a közigazgatásban. A döntéshozatal módjai a döntéselméletben. 

Az ellenőrzés, mint közigazgatási funkció L 

44. A közigazgatási személyzeti politika története, változásai Magyarországon. L 

45. A közigazgatási személyzeti politika rendszerei: nyitott és zárt rendszer. L, T 

46. A közigazgatás személyi állományának létszáma, összetétele és a vonatkozó joganyag. L, T 

47. Az angolszász típusú közigazgatási rendszerek: Az Egyesült Királyság SZ 

48. Az angolszász típusú közigazgatási rendszerek: Az Amerikai Egyesült Államok SZ 

49. A kontinentális európai típusú közigazgatási rendszerek: Franciaország SZ 

50. A kontinentális európai típusú közigazgatási rendszerek: Németország SZ 

 


