
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Közigazgatási Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KKJ6B01 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A közigazgatástudomány alapjai 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Basics of Administrative Sciences 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Közigazgatásszervező (BA) 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 45 

5.2. heti óraszám: 2+1 

6. Kreditérték: 2 kredit  

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 

őszi szemeszter 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: ÁKK, Lőrincz Lajos 

Közigazgatási Jogi Intézet 

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Temesi István, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói:  

Iván Dániel, egyetemi tanársegéd 

Dr. Koi Gyula, egyetemi adjunktus 

Dr. Linder Viktória, egyetemi docens 

Dr. Szalai András, egyetemi adjunktus 

Dr. Temesi István, egyetemi docens 

Dr. Vértesy László, egyetemi docens 

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás-

tudomány helyét a tudományok rendszerében és annak irányzatait; legismertebb hazai és 

külföldi művelőit, valamint legfontosabb megállapításaikat; a közigazgatás-tudomány tárgyát 

magát a közigazgatást, annak fogalmát és működésének alapelveit a közigazgatási szervezet, a 

funkciók és a személyzet vonatkozásában. Megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás 

államszervezetben elfoglalt helyét, társadalmi jelentőségét és rendeltetését, az igazgatási 

tevékenység mibenlétét. 

13. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

13.1. A közigazgatás kialakulása, története. A közigazgatás meghatározása. A 

közigazgatás, mint igazgatás, és mint állami tevékenység. A közigazgatás a hatalmi 

ágak rendszerében, helye az államszervezetben. (szeptember 11.) – Temesi István 

13.2. A közigazgatás tudományos kutatása. A közigazgatással foglalkozó tudományok. 

(szeptember 18.) – Temesi István 



13.3. A közigazgatás alapelvei (szeptember 25.) – Linder Viktória 

13.4. A közigazgatás társadalmi környezete. A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a 

politikával. (október 2.) – Temesi István 

13.5. A közigazgatás szervezete. A közigazgatás szervezeti működése, a szervezet 

felépítésének elvei és elemei. A közigazgatási szerv. (október 9.) – Temesi István 

13.6. Az államigazgatás (október 16.) – Szalai András 

13.7. Zárthelyi dolgozat (október 30.)  

13.8. Az önkormányzati igazgatás. (november 6.) – Vértesy László 

13.9. A szolgáltató közigazgatás. A közszolgáltatás és a közszolgáltatások megszervezése. 

(november 13.) – Temesi István 

13.10. A közigazgatás feladatai és funkciói. (november 20.) – Vértesy László 

13.11. Döntés a közigazgatásban. Az ellenőrzés. (november 27.) – Linder Viktória  

13.12. A közigazgatás személyzete. Személyzeti politika a közigazgatásban. Nyitott 

és zárt közszolgálati rendszerek. (december 4.) – Szalai András 

13.13. A közigazgatás szerepéről vallott felfogás: főbb közigazgatási modellek. 

(december 11.) – Temesi István 

 

Kompetenciák leírása: A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás-tudomány 

helyét a tudományok rendszerében és annak irányzatait; legismertebb hazai és külföldi 

művelőit, valamint legfontosabb megállapításaikat; a közigazgatás-tudomány tárgyát magát a 

közigazgatást, annak fogalmát és működésének alapelveit a közigazgatási szervezet, a 

funkciók és a személyzet vonatkozásában. Megismerteti a hallgatókkal a közigazgatás 

államszervezetben elfoglalt helyét, társadalmi jelentőségét és rendeltetését, az igazgatási 

tevékenység mibenlétét. 

A kompetenciák birtokában a hallgató megismeri a közigazgatással foglalkozó tudományokat 

és képes elhelyezni a közigazgatás-tudományt e tudományok között és képes 

megkülönböztetni a közigazgatás-tudomány egyes irányzatait. Megismeri a közigazgatás-

tudomány tárgyának, magának a közigazgatásnak a törvényszerűségeit, valamint képes 

elhelyezni az állami szervek rendszerében. A hallgató átlátja az igazgatás és a közigazgatás 

sajátosságait az általános igazgatási tevékenységhez képest. 

14. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

14.1. a központi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése 

14.2. az oktató által meghatározott feladatok elvégzése 

15. Az értékelés módszere: a kollokviumon ötfokozatú értékelés, a zárthelyi 

dolgozaton háromfokozatú értékelés 

16. Vizsgakövetelmények: kollokvium szóban 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom:  

A közigazgatás-tudomány alapjai (előkészületben) 

17.2. Ajánlott irodalom:  

Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1972 (reprint) 



Lőrincz Lajos: A közigazgatási alapintézményei. Harmadik bővített, átdolgozott 

kiadás. HVG-Orac. Budapest, 2010. 

Közigazgatástudományi Antológia I.–II. (Szerk.: Lőrincz Lajos) ÁIF - ELTE, 2003. 

Közérdek és Közigazgatás. (Szerk.: Szamel Katalin) MTA Jogtudományi Intézet, 

Budapest, 2008. 

 

Egyéb információk: A tankönyv előkészületben. 

 

Budapest, 2017. szeptember 

 

        

       Dr. Imre Mikós 

         intézetvezető  

            

 

 


