
Tisztelt MA hallgató! 

 

A vizsgaidőszak közeledtével az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni. A tananyagok köréről 

való tájékoztatás az első előadás/foglalkozás alkalmával megtörtént, illetve az egyetemi 

honlapon elérhetővé tettük, felkészülésük tehát a félév kezdetétől biztosított volt. (Jelenleg 

technikusi hibából kifolyólag egy korábbi követelményrendszer olvasható). A tananyagok 

többféleségére, szerkesztési eltéréseikre tekintettel úgy döntöttünk, hogy egyelőre nincs 

módunk csatlakozni az elektronikus tananyag-kezdeményezéshez. Ennek oka az is, hogy 

néhai Lőrincz Lajos akadémikus, professzor által jegyzett három forrás a kiadó eltérése okán 

nem képezi az egyetem szellemi tulajdonát (illetve csak nyomtatott formában áll 

rendelkezésre), így nincs mód egy egységes tananyag közzétételére. A –lentebb olvasható- 

tananyagok a világhálón, illetve az Egyetemi Könyvtárban hozzáférhetőek, valamint a 

monográfiát a jegyzetbolt, mint egyetemi kiadványt forgalmazza. A Közigazgatás-tudományi 

Antológia két, megjelölt szövegét valamennyi kiadás tartalmazza (1994-től a 2007-es utolsó 

kiadásig). 

A korábbiaktól eltérően eltekintünk megjelenés hiányában az Államtudományi Klasszikusok 

Szontagh-tanulmányának megkövetelésétől, az 1945 és 2015 közötti honi tudomány esetében 

elég az előadáson/foglalkozáson elhangzottak ismerete. 

Mivel az ajánlott olvasmányok közül nem mindegyik jelent meg, ezért ezek számonkérését a 

jeles (5) érdemjegy megszerzésért sem kérjük, attól eltekintünk. 

A követelményrendszert e levélben újólag közöljük.  

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: KKJ6M07 

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

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

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Közigazgatási MA 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. heti óraszám (nappali): 2+0 

5.2. félévi óraszám (levelező): 10 

6. Kreditérték: 4 

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

őszi/tavaszi 

8. Az oktatás nyelve: Magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

10. A tantárgy típusa: Kötelező 

11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi 

Intézet 

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós PhD., intézetvezető egyetemi docens 



13. A tantárgy oktatói: Dr.Temesi István PhD., egyetemi docens; Dr. Koi Gyula PhD., tudományos 

főmunkatárs; Dr. Horváth Attila PhD., tanársegéd 

A tantárgy szakmai tartalma: A közigazgatás-tudomány elméleti síkon tételekbe formulázható 

ismeretanyaga segíti a majdani közigazgatási vezetőket az alapszakon már részben megszerzett tudás 

magasabb szintre emelésében, részletezésében. Az egyes elméleti irányzatok jobb megismerése 

egyfelől a közigazgatási alapműveltség része, másfelől stratégiai jellegű problémák megismeréséhez 

ad tudásbázist. 

A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

N a p p a l i  t a g o z a t 

1. A közigazgatás-elmélet fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében. A közigazgatás-

elmélet tanainak és oktatásának története. Eltérő oktatási szemléletek. (Koi) 

2. A kameralisztika. (Temesi) 

3. A közigazgatással foglalkozó egyéb tudományok: a politológia. (Horváth) 

4. A közigazgatási jog I. (Koi) 

5. A közigazgatási jog II. (Koi) 

6. A közigazgatástan. (Koi) 

7. A közigazgatással foglalkozó egyéb tudományok: a szervezés-és vezetéstudomány, a 

szociológia. (Temesi) 

8. A közigazgatás-tudomány legújabb mozgalmai. New Public Management. A New Public 

Service és Denhardt munkássága. Neo-weberi állam. (Temesi) 

9. A XVIII. századi kameralisztika (Polizeiwissenschaft) Magyarországon. (Koi) 

10. A XIX. századi hazai közigazgatási jog és közigazgatástan. (Koi) 

11. A XX. század első felének honi közigazgatási joga és közigazgatástana a Magyary-iskola 

fellépéséig. (Koi) 

12. Magyary-iskola I. (Koi) 

13. Magyary-iskola II. (Koi) 

14. A jelenkor hazai közigazgatás-tudománya (1945-2015) I. (Koi) 

15. A jelenkor hazai közigazgatás-tudománya (1945-2015) II. Összefoglalás. (Koi) 

 

L e v e l e z ő  t a g o z a t 

 

Konzultáció I. A közigazgatás-elmélet fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében. A 

közigazgatás-elmélet története külföldön és hazánkban. Eltérő oktatási szemléletek. A közigazgatási 

jog I. A közigazgatási jog II. A közigazgatástan. A XVIII. századi kameralisztika 

(Polizeiwissenschaft) Magyarországon. A XIX. századi hazai közigazgatási jog és közigazgatástan 

(Koi) 

Konzultáció II. A XX. század első felének honi közigazgatási joga és közigazgatástana a Magyary-

iskola fellépéséig. Magyary-iskola I. Magyary-iskola II. A jelenkor hazai közigazgatás-tudománya 

(1945-2015) I. A jelenkor hazai közigazgatás-tudománya (1945-2015) II. (Koi) 

Konzultáció III. A kameralisztika. A közigazgatással foglalkozó egyéb tudományok: a szervezés- és 

vezetéstudomány. A közigazgatással foglalkozó egyéb tudományok: a politológia, a szociológia. A 

közigazgatás-tudomány legújabb mozgalmai. New Public Management. A New Public Service és 

Denhardt munkássága. Neo-weberi állam. (Temesi) 

14. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

Az Nftv. és a TVSZ szabályaiból következően 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-ben foglaltak 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. 

17. Irodalomjegyzék: 

1.1. Kötelező irodalom:  
1.2. Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és 

életpéldája. Budapest, 2013. 178. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 

1.3. Koi Gyula: Reformok és állandóság a közigazgatás-elmélet tantárgy oktatásában… 

Pro Publico Bono 2016/3. 138-151. 

http://archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/reformok-es-allandosag-a-

kozigazgatas-elmelet-tantargy-oktatasaban_-tekintettel-lorincz-lajos-tantargyalapito-

szerepere.original.pdf  

1.4. Koi Gyula: A francia közigazgatási jogtudomány jellegzetességei… Polgári Szemle 

2015/4-6. 240-257. 

http://polgariszemle.hu/archivum/100-2015-december-11-evfolyam-4-6-

szam/politikatudomany-allamtudomany/705-a-francia-koezigazgatasi-jogtudomany-

jellegzetessegei-1705-1945  

1.5. Koi Gyula: A közigazgatás-tudomány kezdetei és a Polizeiwissenschaft… Állam- és 

Jogtudomány 2014/2. 27-49. 

http://real.mtak.hu/18122/1/2014-2-koi.pdf  

1.6. Koi Gyula: Az olasz közigazgatás-tudomány művelői… Polgári Szemle 2014/3-6. 

246-267. 

http://polgariszemle.hu/archivum/90-2014-oktober-10-evfolyam-3-6-szam/10-eve-az-

europai-unioban-nemzetkoezi-kitekinto/623-az-olasz-koezigazgatastudomany-

muveloi-es-hatasuk-a-magyar-1842-1942  

1.7. Koi Gyula: Lorenz von Stein Verwaltungslehre című fő művének helye a 

közigazgatás-tudományban. In: A világ mi magunk vagyunk. Liber Amicorum Imre 

Vörös. Budapest, 2014. 274-289. HVG-Orac. 

https://www.academia.edu/34276185/Opus99-

Lorenz_von_Stein_%C3%A9s_a_Verwaltungslehre  

1.8. Lőrincz Lajos: Az amerikai közigazgatás-tudomány kutatásának irányzatai. In: 

Közigazgatás-tudományi antológia. Budapest, 2007. 11-49. 

1.9. Lőrincz Lajos: A francia szervezetszociológia. In: Közigazgatás-tudományi antológia. 

Budapest, 2007. 153-160. 

1.10. Lőrincz Lajos: Közigazgatási reformok: mítoszok és realitás, Közigazgatási Szemle, 

2007/2. 3-13. 

 

Budapest, 2017. november 17. 

Szívélyes üdvözlettel, a vizsgára eredményes felkészülést kíván: 

Dr. Koi Gyula PhD., tudományos főmunkatárs 

NKE ÁKK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet 

 

(A tantárgyfelelős oktató tudtával eljárva) 
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