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Komplex vizsga témakörei az Önkormányzati rendszerek összehasonlítói elemzése  
c. tárgyban 
 

Az állam decentralizációja 
főbb elméletek • Az állam funkciói 

• Közigazgatási modellek 
• Önkormányzati váltás 
• ’Új Közszolgálati Menedzsment’ versus ’Új Weberianus Állam’ 

főbb fogalmak • az állam fogalma 
• tanácsrendszer 
• önkormányzati rendszer 
• önkormányzati feladatok és hatáskörök 
• mérethatékonyság a közigazgatásban 
• decentralizáció 
• Bennett modell 

gyakorlati 
alkalmazás, példák 

• Az állam funkciói a helyi közszolgáltatásokban 
• Tanácsrendszer vs. önkormányzati rendszer összevetése 
• Közigazgatási modellváltás szükségessége Magyarországon 
• A különböző közigazgatási modellekhez tartozó országok 

decentralizációs folyamatainak jellemzése a nyolcvanas-
kilencvenes évek fordulóján a Bennett modell alkalmazásával 

• Szűkülő állam versus bővülő állam 
szakirodalom 
megjelölése 

László Csaba (1994) Tépett vitorlák - Az államháztartásról 
közgazdasági és jogi szempontból. Budapest, Aula Kiadó. 
Koós Bálint – Lados Mihály (2008) Az önkormányzati méretnagyság és a 
közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és 
hazai tapasztalatok. In: Kovács Katalin – Somlyódiné Pfeil Edit szerk. 
Függőben. Közszolgáltatás szervezés a kistelepülések világában. 
(Közigazgatási olvasmányok) Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet.  
45-96. oldal. 

néhány további 
ajánlott irodalom 

The State in a Changing World. World Development Report 1997. 
Oxford, New York etc., Oxford University Press.  
(http://www-wds.worldbank.org honlapról letölthető) 
A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State. The 
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue. 
Volume I. Number 2, Winter 2008/2009. 
(http://www.nispa.org/files/publications/ebooks/nispacee-journal.1.2.pdf) 

egyéb megjegyzés 
az adott témakörhöz 
vonatkozóan 

A tárgy adott témakörnek megfelelő előadás fóliái 
(SZE honlapról letölthető) 
Tanácsrendszer és az önkormányzati rendszer grafikus megjelenítése 
szükséges! 

 
 



 
Az önkormányzati gazdálkodás forrásrendszere 

főbb elméletek • Költségvetési modellek 
• Az átalakulás önkormányzati gazdálkodása 

főbb fogalmak • költségvetési technikák 
• kormányzati transzferek 
• helyi adók 
• önkormányzati hitel, kötvény 
• önkormányzati vagyon 

gyakorlati 
alkalmazás, példák 

• kiadás vs. bevétel orientált tervezés összevetése 
• kiegyenlítési mechanizmusok a kormányzati transzferek 

alkalmazásában 
• kötelező vs. önkéntes feladatok finanszírozása 
• normatív vs. beruházási támogatások összevetése 
• tanácsi adók vs. önkormányzati helyi adók összevetése 
• helyi adóztatási attitűdök 
• az önkormányzati pénz- és tőkepiaci szerepének korlátozása 

(okok és módszerek) 
• vagyonértékesítés vs. vagyon bérbeadás összevetése 
• belső vs. külső önkormányzati vagyongazdálkodó szervezet 

összevetése 
szakirodalom 
megjelölése 

Lados Mihály (1998) Az önkormányzati finanszírozás lehetséges jövőbeli 
irányai. = Tér és Társadalom 1. sz. pp. 59-86. (SZE honlapról letölthető) 
Varga Sándor (2004) Fél évszázad a helyi tanácsi és önkormányzati 
szabályozásban. = Pénzügyi Szemle 5. sz. 480-501. o. és 6. sz. 631-648. o. 
(SZE honlapról letölthető) 
Vígvári A. (2003) Közpénzügyeink. KJK-KERSZÖV, Budapest 

néhány további 
ajánlott irodalom 

Péteri Gábor (1995) Önkormányzati gazdálkodás - Új lehetőségek, 
gyakorlati módszerek. Helyi önkormányzati know-how program. 
Budapest, "Helyi demokrácia és újítások" alapítvány. (SZE honlapról 
letölthető) 
Kovács Gábor – Lados Mihály (2007) A településfejlesztés finanszírozási 
rendszere, pénzügyi szabályozása. In: Rechnitzer János szerk. Település és 
fejlesztés. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a 
településfejlesztésben. (Közigazgatási olvasmányok) Budapest, Magyar 
Közigazgatási Intézet, Budapest. 143-162. oldal (www.rkk.hu/nyuti 
honlapról letölthető) 

egyéb megjegyzés 
az adott témakörhöz 
vonatkozóan 

A tárgy adott témakörnek megfelelő előadás fóliáinak felhasználása  
(SZE honlapról letölthető) 
Bennett modell ábrázolása szükséges! 

 



 
 

Smart City megközelítés, mint városirányítási modell 
főbb elméletek • Urbanizáció és fenntarthatóság 

• Smart Cities 
főbb fogalmak • intelligens város 

• zöld város 
• okos város 
• ’Big Data’ 
• Smart City Index 

gyakorlati 
alkalmazás, példák 

• Okos város és várostervezés 
• Okos város megközelítés versus települések mérete 
• Megújuló energiák alkalmazása és az okos város megközelítés 
• Okos város mérési rendszerek 
• Az okos város ’sötét oldala’ 

szakirodalom 
megjelölése 

Horváthné Barsi Boglárka et al (2011) "Smart cities": Tanulmány. 119 p. 
Győr: MTA Regionális Kutatások Központja RKK Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet. ISBN 978-963-08-1739-4. 2011. május 
(http://www-05.ibm.com/hu/download/IBM_SmarterCity_20110721.pdf) 

néhány további 
ajánlott irodalom 

Lados Mihály (2015) Okos városok (Smart Cities). – Keynote presentation 
at the round table of Young Researcher Evening on “Smart City, the 
Liveable City. ELTE, Budapest. December 11, 2015  
(https://www.youtube.com/watch?v=GudYa5n5t00&index=15&: 7:14–31:14) 

egyéb megjegyzés 
az adott témakörhöz 
vonatkozóan 

A tárgy adott témakörnek megfelelő előadás fóliái 
(SZE honlapról letölthető) 
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