
az Államigazgatás c. 

választható szakvizsga tantárgy fejezeteinek és alfejezeteinek meghatározása 

időtartam-perc 
(1tanóra=45') 

alkalmazott képzési 
módszer 

alkalmazott ismeret- 
ellenőrzési módszer 

alkalmazott 

oktatástechnikai 

eszközök 

a témakör elsajátítását 
segítő tananyagrész 

A képzés délelőtti szakasza 180    
Tankönyv: 1-58. oldal 

Dia: 1-33. 

1. fejezet – A államigazgatás fogalma, helye az állami szervek és a közigazgatás rendszerében 65 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 5-21. oldal 
2-8. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

1.1. alfejezet - Az államszervezet felépítésének elvei 15     

1.2. alfejezet - Az államigazgatás helye az állami szervezetrendszerben 15     

1.3. alfejezet - A magyar közigazgatás alrendszerei 15     

1.4. alfejezet - Az államigazgatás kialakulása és fejlődése 15     
Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

2. fejezet – Az államigazgatás szervezete 115 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 22-55. oldal 

9-36. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

2.1. alfejezet - Az államigazgatási szervezet felépítésének elvei 20     

2.2. alfejezet - Az államigazgatási szervek osztályozása 20     

2.3. alfejezet - Az államigazgatási szervek egymáshoz való viszonya 20     

2.4. alfejezet - A központi államigazgatási szervek 30     

2.5. alfejezet - Az államigazgatás területi és helyi szervei 20     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

A képzés délutáni szakasza 180    
Tankönyv: 59-114. oldal 

Dia: 34-80. 

3. fejezet – Az államigazgatás funkciói és működése 70 előadás és 
konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 56-75. oldal 

37-56. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

3.1. alfejezet - Az államigazgatás funkciói és feladatai 10     

3.2. alfejezet - Az államigazgatás működése 55     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

4. fejezet – Az államigazgatás személyzete 50 előadás és 
konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 76-88. oldal 

57-70. dia 
Bevezető a fejezethez 2     

4.1. alfejezet - A személyzeti politika rendszerei 10     

4.2. alfejezet - A közigazgatási személyzeti politika Magyarországon 12     

4.3. alfejezet - Az államigazgatási dolgozók felelőssége 13     

4.4. alfejezet - A közszolgálati etika 10     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     



5. fejezet – Közigazgatás-fejlesztés az Európai Unióban és hazánkban 60 előadás és 
konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 89-110. oldal 

71-82. dia 

Bevezető a fejezethez 2     

5.1. alfejezet - A közigazgatás fejlesztésének szükségessége és jelentősége 5     

5.2. alfejezet - Közigazgatási reformirányzatok 10     
5.3. alfejezet - Az adminisztratív konvergencia. Az Európai Unió és egyéb nemzetközi szervezetek 

közigazgatás-fejlesztési törekvései 

8     

5.4. alfejezet - Az Európai Közigazgatási Tér(ség) és az európai közigazgatási alapelvek 10     
5.5. alfejezet - Közigazgatás-fejlesztési tendenciák az EU-tagállamokban az ezredforduló után – célok, 

módszerek, eszközök 
10     

5.6. alfejezet - Közigazgatási modernizáció hazánkban 12     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

 


