
Összehasonlító közigazgatás tételsor  

 

1)A nagy közigazgatási rendszerek az ókortól napjainkig. A rájuk vonatkozó elméletek. Az elhatárolás lehetséges szempontjai TK 26-33 

(Ea.+S 45-51) 

 
2)Az összehasonlító közigazgatás célja és módszerei TK 33-35 (Ea.+S 45-51) 

 

3)Az összehasonlító közigazgatás legjelentősebb külföldi és hazai művelői (Ea.+S 11-44.) 
 

4)Az összehasonlítás szükségessége, az összehasonlítás fontosabb dimenziói. A jogi és a közigazgatási megoldások átültetésének problémái 

/legal transplant/ TK 34-36 (Ea.+S 45-51) 
 

5)A közigazgatás szervezete /szervezeti jog/ (Tk. 42-48;54-57) 

 
6)A közigazgatás működése /eljárásjog/ (Tk. 59-74) 

 

7)A közigazgatás személyzete /közszolgálati jog/ (Tk. 88-96) 
 

8)Az angolszász modell modellalkotó állama: Nagy-Britannia központi és helyi igazgatása (Tk. 113-116, 129-141) 

 
9)Az angolszász modell modellalkotó állama: Nagy-Britannia közigazgatásának működése (Tk. 142-144) 

 

10)Az angolszász modell modellalkotó állama: Nagy-Britannia közszolgálati joga (Tk. 146-154) 

 

11)A frankofon modell modellalkotó állama: Franciaország központi és helyi igazgatása (Tk. 252-259) 

 
12) A frankofon modell modellalkotó állama: Franciaország közigazgatásának működése (Tk. 261-262) 

 

13) A frankofon modell modellalkotó állama: Franciaország közszolgálati joga (Tk. 263-267) 
 

14)A germán modell modellalkotó állama: Németország központi és helyi igazgatása (Tk. 484-489) 

 
15) A germán modell modellalkotó állama: Németország közigazgatásának működése (Tk. 498-507) 

 

16) A germán modell modellalkotó állama: Németország közszolgálati joga (Tk. 508-514) 
 

17)A skandináv modell modellalkotó állama: Svédország központi és helyi igazgatása (Tk. 561-563) 

 
18) A skandináv modell modellalkotó állama: Svédország közigazgatásának működése (Tk. 564-566) 

 
19) A skandináv modell modellalkotó állama: Svédország közszolgálati joga (Tk. 569-572) 

 

20)Posztszocialista országok: Lengyelország (Tk. 669-671, 680-683., 686-687., 691-694) 

 

21)Az USA közigazgatása (Ea.+S 9-10.) 

 
22)Oroszország közigazgatása (Ea.+S 5-8.) 

 

23)A Kínai Népköztársaság közigazgatása (Ea.+S 1-4.) 
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