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A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNY ALAPJAI
1./ A közigazgatás kialakulása és fejlődése.
2./ A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében, helye az állami szervek
rendszerében.
3./ A közigazgatás jogtudományi és politikatudományi megközelítése.
4./ A közigazgatás szociológiai megközelítésben. A bürokratikus szervezet
jellemzői.
5./ Igazgatástudomány és közigazgatás-tudomány. A közigazgatástudomány irányzatai.
6./ A közigazgatás demokratizmusa.
7./ A közigazgatás hatékonysága, a hatékonyság mérésének lehetőségei.
8./ A politika és a közigazgatás kapcsolata.
9./ A gazdaság és a közigazgatás viszonya.
10./ A közigazgatás szervezete jogi, igazgatási megközelítésben.
11./ A közigazgatási szervek osztályozása.
12./ Területszervezési elvek a közigazgatási szervezet felépítésében
(centralizáció-decentralizáció, koncentráció-dekoncentráció).
13./ A közigazgatási szervezet felépítésének általános elvei (hierarchia,
koordináció, általános és különös hatáskör elve, stb.).
14./ Belső szervezési elvek a közigazgatásban (szervezettípusok: lineáris,
törzskari, funkcionális, mátrix, stb.).
15./ Monolitikus és duális végrehajtó hatalom. A kormányzati struktúra
változásai Magyarországon 1867-től napjainkig.
16./ A központi igazgatás szintjei.
17./ A kormány fogalma és feladatai. Kormánytípusok. A kormány
működésének formái.
18./ A minisztériumi struktúrák. A minisztériumok vezetése, belső
tagozódása.
19./ A minisztériumi és főhivatali szervezet azonossága és különbözősége.
A minisztériumok és főhivatalok típusai.
20./ A miniszterelnök és a Kormány munkáját segítő minisztériumi
jogállású központi államigazgatási szervek, és faladataik.
21./ A helyi igazgatás szerveinek osztályozása.
22./ A helyi önkormányzatok által ellátott feladatok és csoportjaik.
23./ A dekoncentrált szervek rendszere és főbb típusai.
24./ A fővárosi és megyei kormányhivatalok.
25./ Az államigazgatás helyi szintjének szervei.
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Az önkormányzat fogalma. Az önkormányzatok fajtái.
A helyi önkormányzatok szervezete.
A közigazgatás funkcióinak és feladatainak lehetséges felfogásai.
A döntések fogalma és csoportjai a közigazgatásban.
A döntéshozatal módjai a döntéselméletben.
Az ellenőrzés, mint közigazgatási funkció.
A közszolgáltatások teljesítésének formái, lehetséges szervezeti
megoldásai.
A közfeladatok ellátása közintézet és közüzem útján.
A közfeladatok ellátása köztestületek, alapítványok, non-profit
gazdasági társaságok által.
A közigazgatással foglalkozó tudományok a közigazgatás személyi
állományáról.
A közigazgatás személyzete. A közszolgálat.
A közigazgatási személyzeti politika története, változásai
Magyarországon.
A közigazgatási személyzeti politika fogalma. A közigazgatási
személyzeti politika rendszerei: nyitott és zárt rendszer.
A közigazgatás személyi állományának létszáma, összetétele és a
vonatkozó joganyag.
A kontinentális európai típusú közigazgatási rendszerek.
Az angolszász típusú közigazgatási rendszerek.
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