
 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar   
 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: (a Tanulmányi Osztály adja)  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatás-elmélet olvasószeminárium 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Theory of Public Administration Reading Seminar 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): NKE ÁNTK MA szakok/szakirányok 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. heti óraszám (nappali): 2 

5.2. félévi óraszám (levelező): 10 (2x5)  

6. Kreditérték: 2 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:  

2. félév 

8. Az oktatás nyelve: Magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Nincs 

10. A tantárgy típusa: Szabadon választható 

11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar,  

Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék 

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs 

13. A tantárgy oktatói: Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs 

14. A tantárgy szakmai tartalma:  

A tantárgy célja, hogy a közigazgatás-elmélet tantárgyból megismert (magyar nyelven elérhető) külhoni és hazai 
szerzőket műveik tanulmányozásán keresztül a hallgatókhoz közelebb hozza.  
 A tárgy további célja, hogy a közigazgatás-elméleti tartalmat fedő tantárgyak előadásai nyújtotta kereteken túl-
mutatóan, a hallgatók cselekvőleg fellépve ismerkedjenek átlagban 10-15 oldal terjedelmű szakszöveggel, mel--
lyel megismerkedve, és tartalmát megértve, annak mondanivalóját, érvelését, a szerző(k) gondolkodásmódját a 
magyar közigazgatás-elméleti/közigazgatási jogi/közigazgatás-tudományi terminus technicusok használata mel-
lett értően és értékelőleg, lehetőleg maximum 30 perc időtartamban előadja, a szerzőt és művét is egyben bemu-
tatva a hallgatótársak számára. A kurzus témaköre alapvetően a hazai és külhoni klasszikus közigazgatási 
(közigazgatási jogi és közigazgatás-tani) szerzőket elemző mai jogirodalom, illetve aktuális közigazgatás-
elméleti kérdések. Nappali tagozaton alkalmanként egy vagy két prezentáció előadására, majd ezt követően 
hallgatók általi megvitatására kerülhet sor, melyet tanári magyarázat kísér, moderál. Levelező tagozaton két 
alkalommal van konzultáció, a prezentációk előadása és megvitatása ezeken történik (a témaköröket a hallgatók 
előzetesen választják ki az oktatói Neptun.net e-mail egyeztetést követő FB csoportbeli egyidejű témaválasztás 
során). Előre nem látható kázusokra és kalamitásokra tekintettel rendkívül indokolt esetben (pl. on-line oktatás 
esetén műszaki problémák fellépése, vagy a hallgató igazolt tartós betegsége/kórházi kezelése) esetén csak 
csupán írásos kidolgozás beadása alapján is sor kerülhet az értékelésre. A COVID-19 járvány a könyvtárak 
bezárását hozta el, így tantárgyunk jelen félévben csak a világhálón elérhető, alapvetően hazai szerzők által 
jegyzett, magyar nyelvű szövegekre tud támaszkodni. A tárgy felvétele nem igényli az Összehasonlító köz-
igazgatás tantárgy látogatását. Kis létszám esetén a kurzus során nagyobb arányú tanári magyarázatra kerül 
sor. A kurzust küszöblétszám (5 fő) teljesülésekor szándékunk szerint megtartjuk. Nagyszámú érdeklődő esetén 
a témakörök tovább bővíthetőek, ideértve a hallgatói témajavaslatokat is. 
A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 
A tantárgy témakörei az alábbiakban csoportosíthatóak: 
 



1. A tantárgy bemutatása, fogalma, helye, szerepe, témakörei, oktatásának története 
2.Életművek I. Magyary Zoltán életműve – a Magyary kritikai kiadás metodológiai háttere (PPBO MK 2015/2. 
123-139.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2815/2073  
3. Életművek II. Concha Győző közigazgatási jogi és közigazgatástani munkássága és az önkormányzatiság 
(PPBO MK 2015/3. 197-205.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2617  
4. Életművek III. Concha Győző elmélete a hatalommegosztásról (PPBO MK 2018/3. 168-182.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1188  
5. Életművek IV. Egyed István és a magyar közigazgatási jogtudomány (PPBO MK 2017/4. 208-218.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2888  
6. Életművek V. Max Weber elméletétől a neoweberiánus teóriáig (PPBO MK 2016/3. 44-53.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1986/1270  
7. Életművek VI. Alekszandr Dugin államelmélete. Egy orosz közigazgatás-földrajzi térelmélet a multipoláris világ-
rendért (PPBO MK 2018/3. 24-53.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1134  
8.Közigazgatás-elméleti propedeutika I. A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai (PPBO MK 2016/3. 10-
26.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1940/1226  
9.Közigazgatás-elméleti propedeutika II. Közigazgatás és jogi szabályozottság (PPBO MK 2016/3. 30-39.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1983/1268  
10.Közigazgatás-elméleti propedeutika III. Európai integráció – magyar közigazgatás (PPBO MK 2016/3. 58-66.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1987/1272  
11. Közigazgatás-elméleti propedeutika IV. Közigazgatás és gazdaság (PPBO MK 2016/3. 152-171.) 
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2008/1291  
12.Összefoglalás 

15. Kompetenciák leírása:  

A hallgató képes legyen a választott szöveg lényeges tartalmának ismertetésére, ahhoz általános- és köz-
igazgatás-elméleti, valamint elmélettörténeti, továbbá általános közigazgatási és jogi műveltsége alapján ön-
álló véleményt alkotva, megjegyzéseit az adott témakör, életmű ismeretében, igényes szakmaisággal tudja 
hozzáfűzni. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

Aláírás nincs, a vizsga az évközi prezentáció maga, melyet az oktató értékel. 

17. Az értékelés módszere: Órai munka (prezentáció) értékelése (ötfokozatú jegy) 

18. Vizsgakövetelmények: A hallgatónak prezentációt kell tartania a félév elején  lentebb megadott tananyagok 
kijelölt, és általa választott fejezetéből a kurzus során. 

19. Irodalomjegyzék: 

A fentebb megadott könyvfejezetek közül EGY kiválasztása, és eredményes prezentálása szükséges a 
teljesítéshez. 

19.1. Kötelező irodalom: Koi Gyula: Reformok és állandóság a Közigazgatás-elmélet tantárgy oktatásában, 
tekintettel Lőrincz Lajos tantárgyalapító szerepére PPBO MK 2016/3. 138-148. 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2003/1286  

19.2. Ajánlott irodalom: Patyi András – Trócsányi László (szerk.): Államtudományi klasszikusok sorozat 3., 
4., 5., 7., 8. köteteinek előtanulmányai (3., 4., 5. kötet: Patyi András és Koi Gyula; 7-8. kötet: Koi Gyu-
la). 

https://webshop.ludovika.hu/termekkategoria/sorozatok/allamtudomanyi-klasszikusok/  

Koi Gyula: Közigazgatás-tudomány (szócikk). Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, 2021. 
IJOTEN /megjelenés alatt/. 

Koi Gyula: Magyar közigazgatás-tudomány (szócikk). Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, 
2021. IJOTEN /megjelenés alatt/. 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2815/2073
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2617
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1188
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2888
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1986/1270
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1134
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1940/1226
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1983/1268
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/1987/1272
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2008/1291
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ppbmk/article/view/2003/1286
https://webshop.ludovika.hu/termekkategoria/sorozatok/allamtudomanyi-klasszikusok/


Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. 
Zsoldos Ignác (1803-1885) Récsi Emil (1822-1864) Concha Győző (1846-1933) Magyary Zoltán (1888-
1945). Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 178 oldal. 73-106., 107-154. 

real.mtak.hu/9792/1/Koi_kötet.pdf   

Koi_kötet.pdf (mtak.hu) 

Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog 
és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Budapest, 
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2014. 487 oldal.  

real.mtak.hu/18614/1/kozig_tudomanyi_nezetek_beliv_nyomda_elotti.pdf   

kozig_tudomanyi_nezetek_beliv_nyomda_elotti.pdf (mtak.hu) 

 

19.3. Egyéb információk: Kellő számú jelentkező hallgató esetén az itt véges számúként megadott témakö-
rök szükség szerint bővíthetőek.   

 
Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs    

       Tantárgyfelelős 

http://real.mtak.hu/9792/1/Koi_k%C3%B6tet.pdf
http://real.mtak.hu/18614/1/kozig_tudomanyi_nezetek_beliv_nyomda_elotti.pdf

