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A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy a rendszerváltás utáni magyar kormányzati berendezkedéssel, a
kormányzat szervezeti és működési formáinak, illetve az ezekhez kapcsolódó
intézményeknek a kialakulásával, fejlődésével és jelenével foglalkozik.
Átfogja a kormány, a kormányfő és a miniszterek helyzetével a kormány
szervezetalakítási jogkörével, a döntési mechanizmusával, valamint az
alkalmazott állami vezetői modellekkel kapcsolatos kérdéseket. Kiterjed az
egyes parlamenti ciklusokban kialakított megoldások és a felgyűlt
tapasztalatok, illetve gyakorlat értékelésére, összehasonlítására, a közös
vonások és eltérések, az állandóság és a változások bemutatására.

Kompetenciák leírása

A hallgatók a kurzus során megismerik a rendszerváltás előtti és utáni magyar
kormányzati modell legfőbb jellemzőit, továbbá az utóbbi két évtized
legfontosabb változásait, s az azok mögött meghúzódó okokat.

Tantárgyi tematika heti bontásban

Az aláírás megadásának feltételei
Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények
A vizsga módja

Szakirodalom

1) Bevezetés. A rendszerváltás előtti kormányzati modell.
2) Kormányzati reform a rendszerváltáskor
3) Az új magyar kormányzati modell I.
4) Az új magyar kormányzati modell II.
5) A kormány felépítése és belső viszonyai 1990 és 1998 között
6) A kormány felépítése és belső viszonyai 1998 és 2002 között
7) A kormány felépítése és belső viszonyai 2002 és 2006 között
8) A kormány felépítése és belső viszonyai 2006 és 2010 között
9) A kormány felépítése és belső viszonyai 2010 után
10) A kormány testületi jellegének változásai
11) A miniszterelnök szerepének változása - a prezidencializáció
12)A Miniszterelnöki Hivatal és a Miniszterelnökség fejlődése
13) Az államtitkári modellek változásai
14) A kormányzati koordináció átalakulása
15) Összefoglalás.
Az órák minimum 66 százalékán (10 órán) való részvétel.
kollokvium (ötfokozatú)
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Sárközi Tamás: Magyarország kormányzása 1978–2012. A szoft diktatúra
kormányzásától az újkapitalista konfliktusos demokrácia kormányzásán át a
fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig. Park Könyvkiadó,
Budapest, 2012
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