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Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar 
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TANTÁRGYI PROGRAM 

KÖZIGAZGATÁSELMÉLET 

Közigazgatási MA-képzés  

Levelező tagozat - ÁK_ML_1_KIG_E 

 

A tantárgy kódja: ÁLLTM01 

A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Linder Viktória 
egyetemi docens 

A tantárgy oktatói:  Prof. Dr. Bordás Mária egyetemi tanár 

   Dr. Temesi István egyetemi docens 

 

A tanórák száma és típusa levelező munkarenden: 8 óra előadás 

A tantárgy szakmai tartalma: A Közigazgatás-elmélet tantárgy a közigazgatási mesterképzés 
hallgatói számára a közigazgatás-tudományról, annak egyes irányzatairól, a klasszikus és a modern 
megközelítések mibenlétéről nyújt alapos ismereteket. Minthogy a mesterképzés célja a magasabb 
vezető állásokhoz kapcsolódó kompetenciák erősítése, lényeges, hogy a hallgatók a rendészeti 
felfogás, a jogi pozitivizmus, a jogdogmatika, a közigazgatástan, a közigazgatás szociológiai, 
politológiai, sőt pszichológiai illetve a hatékonyságot középpontba helyező management-
irányzatok tartalmi kérdéseit is behatóan tanulmányozzák. Ezzel elérhető, hogy ne a gyakorlatban 
szembesüljenek elsőként olyan alapvető tételekkel, amelyek igazságát a tudomány már régen 
felismerte. A tantárgy kiemelt hangsúlyt fordít arra, hogy napjaink közigazgatás-tudományi 
megközelítéseit, azok tendenciáit kontextusukban tárja a hallgatóság elé. 

 

A tantárgy tananyagának leírása, tematika 

 

Az előadások tematikája Időpontja Előadók 

A  közigazgatás tudományos megközelítésének jelentősége és 
jelentősebb irányzatai   

A pozitivizmus és a jogdogmatika alapkérdései 

Kameralisztika, közigazgatástan 

Látszat és valóság a közigazgatásban – Szociológiai közelítések, 
bürokráciaelméletek  

A közigazgatásról vallott nézetek fejlődése országonként I. Anglia 

közigazgatásról vallott nézetek fejlődése országonként II. 
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Franciaország   

Az igazgatás-tudomány, közigazgatás-tudomány, New Public 
Management  

A közigazgatás hatékonyságának elmélete és gyakorlata 

A közigazgatás és a politika – a közigazgatás szerepének változásai a 
különböző kormányzati rendszerekben 

A szolgáltató közigazgatás jellemzői – a rendészeti közigazgatástól a 
digitalizált közigazgatásig Providing  

A tradíció és a modernizáció története a fejlett nyugati, az orosz és 
kelet-közép európai (poszt)kommunista közigazgatási modellekben  

A neo-weberi modell kialakulása – az Új Közmenedzsment 
alkalmazhatósága az európai közigazgatási rendszerekben 

Az amerikai közigazgatás, és kialakulásának történeti háttere, 
sajátosságai.  Az amerikai közigazgatás-tudomány jellemzői, irányzatai 
és alkalmazhatósága 

Az európai közigazgatás jellemzői a II. világháború után – a jóléti 
államok kialakulása  

Az Elbától keletre fekvő államok közigazgatási rendszerének 
hagyományai – a kommunista és a posztkommunista közigazgatási 
rendszerek sajátosságai 

A fejlődő országok közigazgatási rendszere, a törékeny államok 
közigazgatása  

 

Prof. Dr. 
Bordás 
Mária 

 

A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 
távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az előadások 80%-án való részvételAz előadások 80%-án való részvétel 

Az értékelés: 

Sikeres vizsga; kollokvium, ötfokozatú értékelés 

A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és kollokvium (K) 

Irodalomjegyzék: 

Kötelező irodalom: 

Lőrincz Lajos (szerk): Közigazgatás-tudományi antológia 1-2. HVG-ORAC. Budapest, 2007. 
ISBN: 9789632580029 
 

Ajánlott irodalom: 

Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. Dialóg-Campus Kiadó, 2018. ISBN: 9786155920349  
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus. 2018.  
Jenei György: Közigazgatási management Századvég kiadó, 2005. 
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Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar 
közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary 
iskola koráig. 2014.   
Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. HVGORAC. 2010. 
Szamel Lajos: A magyar közigazgatástudomány KJK. 1977. 
Tamás András: A közigazgatási Jog elmélete. Szent István Társulat. 1997. 

 

Budapest, 2020. szeptember 

        Dr. Linder Viktória egyetemi docens 

         tantárgyfelelős 


