TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: KKJ6M15
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet
3. A tantárgy megnevezése (angolul): History of Domestic and Foreign Administrative Sciences
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Közigazgatási MA (közigazgatás-tudományi szakirány)
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. heti óraszám (nappali): 2+0
5.2. félévi óraszám (levelező): 10+0
6. Kreditérték:
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
őszi/tavaszi
8. Az oktatás nyelve: Magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: Közigazgatás-elmélet
10. A tantárgy típusa: Kötelező
11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi
Intézet
12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Horváth Attila egyetemi tanár
13. A tantárgy oktatói: Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs
A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a közigazgatási jogtudomány és a közigazgatástan
fejlődési csomópontjainak bemutatása (XVIII. századi kameralisztika, a XIX. századi napóleoni reform
közigazgatás-tudománya, az angolszász, a francia, a német mainstream közigazgatás-tudomány
mellett a Magyarországon hatást gyakorló olasz és orosz közigazgatás-tudomány históriája mellett a
hazai közigazgatás-tudomány történeti fejlődését, a hazánkat ért külföldi hatásokat mutatja be.
A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
Levelező tagozat
1)A tantárgy célja, szerepe. Módszertan és szakirodalmiság. A közigazgatás-tudományi történetírás
története külföldön.A közigazgatás-tudományi történetírás története hazánkban. A XVIII. századi
közigazgatás-tudomány francia gyökerei és a német fejlődéstörténet. A korszak hazai históriája. A
Polizeiwissenschaft oktatása külföldön és nálunk. A közigazgatási jogtudomány kezdetei
Franciaországban. Napóleon reformjainak szerepe.
2)A német közigazgatási jog és a közigazgatástan története az előfutároktól Steinig és Otto Mayerig. Az
NSZK és az NDK eltérő tudományfejlődése.A kontinentális közigazgatási kultúra hatásai az USA és a
brit közigazgatás jogában. A közigazgatási jog sajátos szerepe és az USA management tudomány
(szervezés- és vezetéstan) virágzása. Az európai management tudomány története. Az olasz
közigazgatási jog kibontakozása és hatása Magyarországon.A cári orosz közigazgatási jogtól a szovjet
államigazgatási jogig. A szovjet szerzők hatása a posztszocialista országokban és másutt. A francia és
a német közigazgatási jog, valamint a német (és az olasz) közigazgatástan oktatása az egyetemeken.

Az angolszász közigazgatási jog oktatásának múltja. A magyar közigazgatási jog tudományának
története. A magyar közigazgatástan tudományának története. A közigazgatási jog hazai oktatásának
története. Az egyéb közigazgatással foglalkozó tudományok helye és szerepe a hazai történetiségben.
Összefoglalás.
14. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:
Az Nftv. és a TVSZ szabályaiból következően az előadások látogatása kötelező, három alkalommal
megengedett az igazolatlan hiányzás. Ennek túllépése esetén az aláírás megtagadható. A hallgató
köteles a képzés tantervében szereplő tantárgyak tantárgyi programjaiban leírt kötelezettségeket
teljesíteni, az azokban meghatározott foglalkozásokon részt venni. A kötelezettségek teljesítésének
jogalapja vonatkozásában a TVSZ 19. § (1), (2), valamint (2a) bek. rendelkezései az irányadóak.
15. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga (kollokvium) - ötfokozatú érdemjegy -. Előreláthatóan 100
pont pontértékkel rendelkező írásbeli vizsgadolgozat megírása.
16. Vizsgakövetelmények: A szakirodalom és az előadáson elhangzottak; továbbá jeles érdemjegyért
(90% és afeletti tudás) előadáskérdések mellett az ajánlott irodalom lentebb megjelölt részeinek
ismerete.
17. Irodalomjegyzék:
1.1. Kötelező irodalom: 1.Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós
útkeresése és életpéldája. Budapest, 2013. 9-154.
1.2. Ajánlott irodalom: 1.Kickert, Walter (ed.): The Study of Public Management in Europe and the
US. A Comparative Analysis of National Distinctiveness. London, 2011. 5-271. Routledge.
2. J. C. N. Raadschelders: The Study of Administrative History. In: Uő: A Handbook of
Administrative History. New Brunswick-London, 1998. 3-16. Transaction Publishers.
3.Államtudományi klasszikusok sorozat I.-VI. kötetek Budapest, 2016-2018. (KIVÉVE I. kötet
5-373.; IV. I.-V., a többi előtanulmány és alapszöveg az ajánlott teljes szövegével).
Budapest, 2018. szeptember 3.
Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs, a tantárgyfelelős nevében és megbízásából
eljárva s.k.
NKE ÁKK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet

