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Előszó
A jelen kiadvány azon sorozat része, amelynek megindításáról a Demokratikus Helyi
Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma 2018-ban döntött. A cél az
önkormányzati közigazgatással foglalkozó kurrens monográfiák, folyóiratcikkek,
tanulmányok, recenziós tanulmányok jegyzékének közzététele volt.
Ez a munka az elmúlt tíz esztendőben megjelent szakirodalmak bibliográfiai adatainak
közzétételével (lehetőség szerint annotáltva), valamint a Helyi Önkormányzatok Európai
Chartája előtt és bevezetése után született döntések (határozatok és vélemények) jegyzékének
közzétételével lett megindítva.1
A kuratórium tervei között szerepelt ugyanezen időszakra az önkormányzatokra vonatkozó
nemzetközi kurrens (annotált) szakirodalom összeállítása is. Mind a külföldi államok, mind a
nemzetközi szervezetek által kiadott források jegyzékét közzé kívántuk tenni, akárcsak az
1990-ben alapított Magyar Közigazgatás folyóirat, illetve az 1991–ben alapított Comitatus
szakmai-tudományos folyóirat cikkeinek teljes bibliográfiáját (tartalomjegyzékek, és a
jelentősebb folyóiratcikkek annotációi).2 Időközben megjelentek az alapítványnak egyéb
önkormányzati tárgyú kiadványai is.3 Kiemelendő az alapítvány által magyarra fordíttatott
Európa 2030...,4 illetve A Covid 2019 hatása a helyi és regionális pénzügyekre5 címmel
Verebélyi Imre (a döntéseket vál.) – Koi Gyula (a bibliográfiát összeáll.): A helyi önkormányzás válogatott
bibliográfiája (2008 - 2017). Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések
tematikus és kronologikus listája (1957 - 1990). Budapest, Magyarország:Demokratikus Helyi Közigazgatás
Fejlesztéséért Alapítvány
(2019), 161 p. ISBN: 9786150025827
A kiadvány elérhető:
https://www.dhkfa.hu/News/2019/Bibliografia20190514.html
2
Agg Zoltán (szerk.); Oláh Miklós; Zongor Gábor: Comitatus. Repertórium a kezdetektől máig (1991-2018).
Budapest, Magyarország:Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (2019), 152 p. A kiadvány
elérhető:
https://www.dhkfa.hu/News/2019/Comitatus_2018.pdf
3
Árva Zsuzsanna: Szemelvények a szabálysértési jog hazai kodifikációja köréből pp. 1-24. , 24 p. (2019) A
tanulmány elérhető: https://www.dhkfa.hu/News/2019/drArvaZsuzsanna20191002.html
https://www.dhkfa.hu/News/2019/drArvaZsuzsanna_szabsertes.pdf
Koi Gyula: Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív
ismertetése: /Absztrakt/annotáció/ pp. 1-39. , 40 p. (2019)
Budapest, Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, Elektronikusan megjelent tanulmány. A
tanulmány elérhető: https://www.dhkfa.hu/News/2019/drKoiGyula20191002.html
Koi Gyula: Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard Marcou: Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard
Marcou (Paris-Millaud:Institut de recherche juridique de la Sorbonne - Université Paris I Pantheon 2017) XXX.,
1185. (Recenziós tanulmány) pp. 1-23., 23 p. (2019)
A tanulmány elérhető: https://www.dhkfa.hu/News/2019/Marcou_recenzio_2019.pdf
4
CEMR - Frédéric Vallier – Angelika Poth-Mögele – Nathalie Noupadja: Európa 2030. A helyi vezetők
felszólalnak. A felszólalások összefoglalása. Kétnyelvű kiadás. Budapest, Demokratikus Helyi Közigazgatás
Fejlesztéséért Alapítvány, Elektronikusan megjelent tanulmány. pp. 1-50., 50 p. (2020). /Megjelenés alatt/.
Mintegy huszonkét hónap, 111 szerző, és 400 oldalas alapanyag nyomán született helyi vezetői felszólalásokat
tartalmaz a kiadvány, melyet az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) és a munkatársak állítottak
össze. A helyi és regionális vezetők mindig a kihívások élvonalában álltak és állnak, foglalkoznak az alapvető
közszolgáltatásokkal, fogadják a rászorulókat, a menekülteket és migránsokat, adaptálják városukat az
éghajlatváltozáshoz, szervezik közösségük életét a polgárok támogatásával. Napi munkájuk során nem
engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek pragmatikusak, valamint megoldásokat találnak olyan kérdésekre,
amelyeket az államok nem tudnak megoldani. Ez az oka annak, hogy megértik és felismerik az egyesülés
fontosságát, valamint egyesítik erőiket, hogy egy jobb jövőt építsenek a következő generációk számára – mutat
rá előszavában Stefano Bonaccini CEMR elnök. Frédéric Vallier, a CEMR főtitkára a bevezetésben arra utal,
hogy „Európa az lesz, amivé tesszük.” Manapság a nemzetállamok érdekei irányítják az Európai Unió
valamennyi döntését. Még az Európáról alkotott jövőképünket is nézeteltérések és hosszantartó
1
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közzéteendő szövegfordítások, melyek tartalmisága ismertetésre kerül a lábjegyzetben. A
magyar nyelvre fordított dokumentumok angol nyelvű címleírása megtekinthető
a
Demokratikus
Helyi
Közigazgatás
Fejlesztéséért
Alapítvány
honlapján
(http://www.dhkfa.hu/).
2020. év júliusában az alapítvány kuratóriuma a bibliográfiai kiadvány folytatásáról döntött a
2018-2020. évek vonatkozásában.

Budapest, 2020. augusztus 1.

Verebélyi Imre

kompromisszum-keresések passzív terepévé változtatták. Ugyanakkor a politika szétforgácsolása annak
érdekében, hogy minden nemzeti érdeket kielégíthessünk, azzal fenyeget, hogy az minden jövőbeli európai
politikát kudarcra ítél. A tét már nem csupán nemzeti; globális és egyben lokális. A helyi szint már többször is
ambiciózusabbnak bizonyult, mint a nemzeti kormányzás, amikor a globális kockázatok kezeléséről van szó.
Meg kell erősíteni a helyi és regionális önkormányzatok hatásköreit és küldetéseit az európai kormányzásban az
Európai Egyezmények által elismert szélesebb körű szerepvállalás részeként. Az Európai Unió határain túl a
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája alapelveinek alkalmazása, valamint az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, továbbá az Európai Települések és Régiók Tanácsa szerepeinek
megerősítése fog új felelősségi köröket ruházni kontinentális szinten az európai helyi és regionális
önkormányzatokra a következetes decentralizáció előmozdítása érdekében. (Összefoglalta: Koi Gyula).
5
CEMR - Anna Alvezzola (összeáll.) – Flo Clucas (előszó): A Covid 2019 hatása a helyi és regionális
pénzügyekre. Budapest, Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, Elektronikusan megjelent
tanulmány. pp. 1-15., 15 p. (2020). /Megjelenés alatt/.
Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) 2020 májusában tanulmányt készített annak jobb megértésére,
hogy a Covid-19 a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyeit milyen módon befolyásolja. A tanulmány
eredményeiből kirajzolódó kép nem szívderítő: Európa helyi és regionális önkormányzatai jelentős
kiadásnövekedéssel és jelentős bevételkieséssel néznek szembe.A kiadások növekedésének fő oka a
közszolgálatban dolgozók, a leginkább veszélyeztett dolgozók és a lakosság számára történő védőfelszerelés
vásárlások, a lezárások és korlátozó intézkedések végrehajtásának, és a legsérülékenyebb rétegek számára
történő szociális támogatás biztosításának költségei.A bevételkiesés tekintetében az okok legnagyobbrészt a
gazdasági tevékenység leállása vagy drasztikus lassulása miatt az iparűzési adókból és személyi
jövedelemadókból származó adóbevételek csökkenésére mutatnak. Mindazonáltal a hatás mértéke nagyban
függhet a régió vagy település gazdasági profiljától (pl. turizmus vagy ipar). A nemzeti kormányok, kevés
kivétellel, még nem nyújtottak támogatást a helyi és regionális önkormányzatok részére abban, hogy ezen
megnövekedett kiadásokkal és kieső jövedelmekkel jobban megbirkózzanak. Összességében még túl korai, hogy
a helyi és regionális önkormányzatokra nehezedő pénzügyi nyomás pontos mértékét tudni lehessen. A központi
kormányzatok esetlegesen a helyzet pontosabb értékelésére várnak, a támogatás biztosítása előtt. Az ebben a
szakaszban már nyújtott támogatás elégtelennek tűnik. A válaszokat a szervezet 2020.májusában gyűjtötte be, a
CEMR helyi pénzügyekről szóló megbeszélése is hozzájárult a kutatás végeredményének kialakításához,
akárcsak Spanyolország esetében a Független Költségvetési felelősség hatóság adatai, illetve Magyarország
esetében a CEMR extraneten szolgáltatott, a kiadvány adatain túlmenő egyéb információk, valamint a témában
kiadott elérhető kiadványokból gyűjtött adatok. A CEMR időről-időre tervezi a Covid-19 kutatási témakör
önkormányzati szempontból jelentős változásainak a 2020. májusához képest születő adatok fényében történő
felülvizsgálatát. (Összefoglalta: Koi Gyula).

6

A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2018-2020)
Készítette: Dr. Koi Gyula PhD

7

Módszertan
A helyi önkormányzatiság jelentősebb válogatott hazai szakirodalma annotált bibliográfiáját
kívánjuk folytatni a 2018-2020. év vonatkozásában. Kutatásunk forrásbázisát a korábbi
kiadvány esetében az Országgyűlési Könyvtár (OGYK), valamint alapvetően, de nem
kizárólagosan világhálós adatbázisok, illetve a nyomtatott források adattartalmai adták. A
SARS-CoV-2 (Covid 19) koronavírus világjárvány miatti, a vesztegzár kezdetétől élő,
(gyakorlatilag teljes bezárással járó) könyvtári nyitvatartási változások, illetve nyári
zárvatartási időszak miatt az Országos Széchényi Könyvtár anyaga került alapulvételre a
kiadványok kézbevétele során. A könyvtárak a közös használatú számítógépek zárolása miatt
digitális raktárakban lévő elektronikus forrásokat; illetve CD, DVD és egyéb adatlemezeket
nem forgalmaztak.
Az egyéb kapcsolódó tudományokat (helyi önkormányzati politika, szervezés- és
vezetéstudományi kérdések, közpolitikai vonatkozások, a témakör szociológiai kutatása,
regionális kutatások, közigazgatási földrajz stb.) csak akkor vesszük fel, ha az adott írásoknak
van jogi relevanciájuk. A bibliográfia personaliákat, (alkalmi (meg)emlékezéseket, interjúkat,
laudációkat, beszélgetéseket, portrékat, PhD fokozat, DSc cím, MTA tagság megszerzésével
kapcsolatos opponensi véleményeket, válaszokat, a védéssel, székfoglaló értekezéssel
kapcsolatos írásokat, az adott titulus elnyerésével összefüggő írásos riportokat, életútinterjúkat) nem vesz fel.
A gyűjtemény nem tünteti fel a szerzők, szerkesztők, fordítók, lektorok, azaz a közreműködők
nevénél foglalkozásdoktori címet (pl. dr. jur., dr. med.); a tudományos fokozatot (Dr. PhD; Dr.
CSc); a tudományos címeket (Dr. habil.; DSc.; MTA levelező tagja /C.M. HAS/; az MTA
rendes tagja /O.M. HAS/) akkor sem, ha azt az adott kiadvány a titulust felveszi.
A bibliográfia időköre a 2018-2020. évekig terjed (a 2020. augusztus 15-ig forgalomba került
és elérhetővé tett anyagok). A tételek műfajonként vannak felsorolva, elől a legújabbak
(2020), zárásként pedig a bibliográfia kezdőéve (2018), azaz a tagolás időbeli alapja történeti
(retrospektív) helyett aktuális (modernizáló), vagyis könyvészeti szakkifejezéssel kurrens. Az
összeállítás során alkalmaztuk az autopszia elvét is a fizikailag elérhető tételek esetében.
Amely évben nem tüntettünk fel tételt, az azt jelenti, hogy ilyen műfajú írás az adott
időkörben nem volt elérhető.
Vizsgált műfajok: monográfiák, tanulmánykötetek (PhD értekezések); tankönyvek;
könyvfejezetek; folyóiratcikkek és tanulmányok; illetve recenziós tanulmányok és
konferenciaismertetések. A tankönyvek feltüntetése a korábbi bibliográfiához képest annyiban
újdonság, hogy a monográfiák és PhD értekezések mellett kerültek feltüntetésre korábban
elektronikus tananyagok. A tankönyvek körében a közigazgatás-tudományok, közigazgatási
jog szélesebb értelemben vett műfaja kerül felvételre (az általános közigazgatási jog:
közigazgatás-elmélet és dogmatikai tanok, szervezeti jog, közigazgatási (hatósági) eljárásjog
és perjog (bíráskodás), közszolgálati jog, közszolgáltatások szervezése, a közigazgatási
kontroll. Az egyes szakigazgatások: humánigazgatás (szociális- és kulturális igazgatás),
gazdasági igazgatás, rendészeti igazgatás. Az összehasonlító közigazgatás és közigazgatási
jog, illetve az EU közigazgatási jog körében elképzelhetőek csak általános részi, vagy csak
különös részi, illetve az általános és különös rész problematikáit vegyítő munkák. A
könyvfejezetek körében azonban csak a helyi önkormányzati tételek kerülnek feltüntetésre.
Nem vesszük fel az újabb gyakorlat szerint különféle szellemi közreműködéseket egybegyűjtő
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listák körében feltüntetett konferenciaelőadásokat sem (más a helyzet, ha írott formában
megjelentek, ekkor könyvfejezetnek minősülnek).
Nyelviség tekintetében a magyaron kívül az angol, francia, horvát, német, olasz, orosz,
spanyol nyelvű, honi tudós alkotók által jegyzett szakirodalmak áttekintését kíséreljük meg. A
nyugat-európai szokások szerint az angol, francia, horvát, német, olasz, és spanyol címeket
nem fordítjuk. Cirill betűs források esetén a neveket a Kniezsa-féle nemzetközi szlavisztikai
átírás szabályai alapján adtuk meg. Kétnyelvű (magyar és idegen nyelvű) kiadványok esetén a
matériát ahhoz az adott idegen nyelvhez vesszük fel, ahová tartozik. Ez esetben a magyar
nyelv előnyt élvez. Más nyelvpár (esetleg több nyelv) esetében a tételt a leírás szerinti első
nyelvhez vesszük fel.
A bibliográfia szerkezete tematizált, műfaji alapú altémákra bontottan (altémákon belül évek
és nyelvek szerint tagoltan) olvasható.
Annotáláson értjük a lényegesebb irodalmak -hozzáférhetőségtől függő- rövid ismertetését a
főbb tartalmi pontokra koncentrálva, terjedelme az irodalom jellegétől, valamint
plauzibilitásától is függ (1-20 sor). A bibliográfia első részének tervezett terjedelme 2 ív volt
(közel 4,5 ív valósult meg). Jelen második rész terjedelme közel 2,4 ív.
A monográfiák egyazon évkörön belül szerzőnként vannak elkülönítve. Több szerzős mű
esetén az ábécérendben legelöl álló név képezte a besorolás alapját.
Egyazon kategória egyazon esztendejében, egyazon nyelven készült anyagok esetén a szerzők
ábécérendben követik egymást. Ha a szerző egy évente egyszer megjelenő periodikumban
(többnyire ún. jogi kari aktában) publikált, az előbb kerül a folyóiratok közt felsorolásra, mint
az évi 4, évi 6, évi 12 számban megjelenő folyóiratok. Ha a szerző egy adott évben többféle
folyóiratban publikált, a felsorolás sorrendjének alapja az időrendiségi elv, melyet az alapján
feltételezünk, hogy hányas folyóiratszámban jelent meg (ez nem dátumszerűen értendő,
hiszen a valós megjelenés napját többnyire a tudományos folyóiratok nem tartalmazzák).
(Hasonló az elv a könyvfejezetek esetén is, ahol konferenciához kapcsolódás esetén a
konferenciák időrendi sorrendje adja meg a felsorolásban elfoglalt helyet). Mindezen
feltételek hiányában (bármely kategóriában) egyazon szerző azonos évben megjelent munkáit
a cím szerinti ábécérendben adjuk meg. Ha egy szerző egy adott évben önállóan és
társszerzővel is publikált, a társszerzős művek az önálló művek után kerül felsorolásra, azaz a
személyi elv itt áttöri az időbeliség elvét.
Alapvetően a hazai szerzők munkásságát vettük figyelembe. A vizsgálat alapját fő szabály
szerint az államtudományi és a jogtudományi, illetőleg rendészettudományi karok/egyetemi
kutatóintézetek intézeteinek/tanszékeinek/osztályainak elsősorban közigazgatási jogász
oktatói és kutatói, illetve a hazai nem egyetemi (akadémiai, vagy egyéb) államtudományi,
jogi, rendészettudományi kutatóintézetek közigazgatási joggal foglalkozó kutatói képezték.
A társszerzős publikációk ugyanazon szerző egyszerzős és társszerzős művei egy kategóriába,
évkörbe, nyelviségbe eső felsorolása esetén az egyszerzős anyagok után áll.
Abban az esetben, ha egyazon év egyazon hónapjában egy szerzőnek egyazon folyóiratban
több tanulmánya jelent meg, akkor az kerül előre, amelyik a kezdő oldalszám szerint kisebb
számmal kezdődik.
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Vállalkozásunk első kötetéhez képest újabb változtatás, hogy egyes műveknél (egyre
gyakrabban) háromféle ISBN szám olvasható: ezek a nyomtatott könyv; az e-könyv; illetve a
PDF (és/vagy) e-pub verziókat jelölik (az adott nyomtatványfajták sorrendjében).
A bibliográfiának (sem magának a műfajnak, sem konkrétan e füzetnek) nem lehet célja a
teljes körűség, így e gyűjtést sem lehet befejezni, csupán abbahagyni a folytatás igényével és
a pótlás szándékával. A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztésért Alapítvány hitet tett a
gyűjtés bővítése, a munka folytatása mellett, különös tekintettel a nemzetközi irodalom
összegyűjtésére is.
Előző gyűjteményünk 1-407-ig volt számozva. Az újra kezdődő számozás mellett a jelen füzet
a folytatólagos össz-számozást is feltünteti.
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I) Monográfiák, tanulmánykötetek, PhD doktori értekezések
2020
(HU)
1. [408.] Bekényi, József (szerk.); Barabás, Zoltán (szerk.) Ács Anna Fruzsina, Árvai-Bencze Katalin,
Bába Karola, Barabás Zoltán, Bekényi József, Csorba Csaba, Csordás Henrietta, Csókásné Krajczár
Szabina, Deák László, Faragó Ágnes, Gavlik Melinda, Gere Dömötör, Hercig Zsuzsanna, Holczreiter
Marianna, Kiss Klára, Komenczi Lajosné, Langó Anett, Makkai Anikó, Mórocza Zsófia, Nothart Péter,
Papp Emese, Pethő Brigitta, Rostás Gábor, Sebánné Joó Tünde, Szatzker Petra, Számadó Róza, SzendiStenger Hajnalka, Torda András, Tóth Ferenc (szerzők)

Önkormányzatokról önkormányzatoknak
Budapest, Magyarország: Belügyminisztérium kiadványa (2020), 164 p.
ISBN 9789639208650
A kötet szerzői, a Belügyminisztérium munkatársai arra törekedtek, hogy az önkormányzati működés
tágabb jogi és szervezési kereteit is felvázolják a szabályozás bemutatása mellett. A kiadvány célja az
önkormányzati rendszerben történő eligazodás segítése, az elméleti ismeretek mellett hasznos információk,
adatok közvetítése. A kiadvány mindazoknak ajánlott, akik meg kívánnak ismerkedni a helyi
önkormányzatok működésével és feladataival. A kötet lektorálta Pogácsás Tiborönkormányzati államtitkár
és dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár.

2.[409.] Boros, Anita (szerk.); Patyi, András (szerk.) Andréka, Tamás ; Bándi, Imre ; Belányi, Márta ;
Bokor Csaba; Boros, Anita; György István; Horváth, Tamás ; Kolozsi Pál Péter; Laza Margit; M. Balázs
Ágnes; Menyhárt, Zsolt ; Nagy Judit; Nánay, János ; Szabó, Ildikó ; Szilvásy, György Péter ; Szólik Eszter;
Tamás András; Tóth Tamás

A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a
hatékonyság tükrében
Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) , 318 p.
ISBN: 9789635312467 ISBN: 9789635312474 ISBN: 9789635312481
https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15783/812_A_hazai_kozigazgatasi_nem_hatosagi%20jog.pdf;js
essionid=C657E4A33D0048D3527457CB503767D7?sequence=1
A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely kutatásunk két szegmensre tagolódott. A kutatás első szegmense
A klasszikus közigazgatási hatósági eljárás és eljárásjog az állami (köz)feladatellátás rendszerében, míg a
második szegmense A nem klasszikus közigazgatási eljárások hatékonyságának növelése címet viseli. Ez
utóbbi kutatás foglalata a kötet.A kutatók alaphipotézise, hogy az állam működését befolyásoló állami
eljárások szorosan összefüggnek a Jó Állam fogalomrendszerével. A kutatás elsődleges szándéka volt,
hogy megvizsgálja, milyen összefüggés mutatkozik az állam megítélése, hatékonysága és az állam egyes
eljárásai, azon belül is elsődlegesen a közigazgatási eljárások között. A kötet az alábbi fő részekre
tagolódik: az Ákr. hatálya alól kivett hét eljárás; az önkormányzati eljárások; a Kormány és az egyes
kormányzati testületek eljárásai; egyes szakigazgatási eljárások; az igazságügyi igazgatási eljárások; az
innovációs és technológiai igazgatás eljárásai; a külügyi és külgazdasági igazgatás eljárásai; a
Miniszerelnöki Kabinetiroda eljárásai; a Miniszterelnökség és háttérintézményei igazgatási eljárásai; a
pénzügyi igazgatás eljárásai; a köztestületek eljárásai; az autonóm államigazgatási szervek, a
kormányhivatalok, és az önálló szabályozó szervek eljárásai. A kötet lektora Imre Miklós volt.
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3. [410.] Budai, Balázs Benjámin – Agg, János – Módos, Mátyás – Juhász, Zsolt :

Okos hivatalszervezési megoldások
Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020,
205 p.
ISBN: 9789634983521

https://www.dhkfa.hu/docs.html
Az információk automatizált hasznosításának hívószava a kormányzatban az okos kormányzás, míg az
önkormányzásban az okos önkormányzás, vagy köznapi nevén smart city. A smart city mai
interpretálásában olyan integrált és gazdaságilag fenntartható településfejlesztés, ahol a hagyományos
fejlesztési elemek mellett az infokommunikációs megoldások és az aktív közösségi részvétel dominál úgy,
hogy e fejlesztések során a fenntartható fejlődés (takarékos erőforrás-gazdálkodás), a szolgáltatások
minőségének és hatékonyságának javítása mellett érvényesüljön, egy magas(abb) életminőséget célozva.
Az okos városok tartalmának és elvárás-halmazának kutatása nem új keletű, azonban a városvezetés
szervezetrendszerének „smart”-osítása hazánkban kiaknázatlan kutatási terület. Azaz nem csupán a város
külső kapcsolódásait, infrastruktúráját kell kutatni és fejleszteni, hanem annak központi elemét, a
városvezetés, városirányítás önkormányzati feladat-ellátásának infrastruktúráját. A kötet a kutatások
gyakorlat-orientált eredményeinek gyűjteménye. A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a
Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.
4. [411.] Kecső, Gábor – Tombor, Csaba:

A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi
kitekintéssel – különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók
arányosságára
Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020,
158 p.
ISBN: 9789634983514

https://www.dhkfa.hu/docs.html
A kutatás során Kecső Gábor szerzőtársával, Tombor Csabával arra vállalkozott, hogy a kapcsolódó
felsőbírósági gyakorlat elemzésén keresztül feldolgozza a helyi adók magyar rendszerének néhány fogós
kérdését a kiemelkedő jelentőséggel bíró kúriai határozatok elemzése útján. A szerzők külföldre (a
„visegrádi” államokra, valamint a német és az angol szabályozásra) is kitekintettek. A kiadvány
elektronikus változata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet kiadásában
a Tudásportálon jelent meg (https: //tudasportal.uni-nke.hu). A kiadvány nyomtatott formában történő
megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.
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5. [412.] Kiss, László

Önkormányzati rendelet-tár (A helyi jogalkotás megújulásának lehetőségei)
Budapest, Magyarország: Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kiadványa (2020),
726 p.
ISBN: 9786150088396

https://www.dhkfa.hu/docs.html
A kötet anyagát képező „kutatási zárójelentés” 22 fejezetben mintegy 570 önkormányzati rendelet-tárgyat
elemez, egyiket szűkszavúbban, másikat bővebben. Gyakorlatilag a mai teljes hatályos helyi
önkormányzati rendeletanyagot átfogja, elemzi és értékeli, s teszi ezt úgy, hogy mindegyik fejezet
„bevezetőjeként” az adott fejezet legjellemzőbb ismérveit bemutatja azzal a céllal, hogy felhívja a
figyelmet mind az elkerülendő, mind pedig a követendő tendenciákra. A gyűjtemémény szem előtt tartja
azt a fontos szempontot, hogy bemutassa a „jó gyakorlatot”, amely a helyi önkormányzati rendeletalkotás
kívánatos irányainak, tárgyainak a kijelölése. A jelen összeállítás hasznos alapanyagként szolgálhat azok
számára, akik felelősen gondolkodnak a helyi önkormányzati jogszabályalkotás jelenéről és jövőjéről. A
kötetet lektorálta dr. Hoffman István egyetemi tanár. A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését
a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

6. [413.] Kecső, Gábor – Tombor, Csaba:

A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi
kitekintéssel – különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók
arányosságára
Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020,
158 p.
ISBN: 9789634983514

https://www.dhkfa.hu/docs.html
A kutatás során Kecső Gábor szerzőtársával, Tombor Csabával arra vállalkozott, hogy a kapcsolódó
felsőbírósági gyakorlat elemzésén keresztül feldolgozza a helyi adók magyar rendszerének néhány fogós
kérdését a kiemelkedő jelentőséggel bíró kúriai határozatok elemzése útján. A szerzők külföldre (a
„visegrádi” államokra, valamint a német és az angol szabályozásra) is kitekintettek. A kiadvány
elektronikus változata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet kiadásában
a Tudásportálon jelent meg (https: //tudasportal.uni-nke.hu). A kiadvány nyomtatott formában történő
megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.
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2019
(HU)
7. [414.] Agg Zoltán (szerk.); Oláh Miklós; Zongor Gábor:

Comitatus. Repertórium a kezdetektől máig (1991-2018).
Budapest, Magyarország:Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (2019), 152 p.

https://www.dhkfa.hu/News/2019/Comitatus_2018.pdf
A kötet a Comitatus önkormányzati folyóirat 1991 és 2018 közötti számainak tartalomjegyzékét teszi közzé
/szerk. Agg Zoltán/, a lapszámok és azok rovatait tükröztetve, az egyes tételeket egységes, 1-től induló
számozással jelezve. A könyv tartalmaz két tanulmányt is: az egyik a Comitatus 1991 és 2018 közötti
készítőit /írta: Zongor Gábor/, a másik szubjektív emlékezéseket tartakmaz /Agg Zoltán, Oláh Gábor/.

8. [415.] Boros, Anita (szerk.) ; Patyi, András (szerk.); Balogh-Békesi Nóra – Balogh Gyöngyi – Bencsik
András – Bokor Csaba - Boros Anita – Csink Lóránt – Darák Péter – Fábián Adrián – Gyergyák Ferenc –
Horváth Edit Írisz – Huszárné Oláh Éva – Józsa Fábián – Jugovits Károly – Kiss Rebeka – Koi Gyula –
Menyhárt Zsolt – Németh Ilona – Patyi András – Sáfrán József – Szekeres Antal – Szilvásy György Péter –
Szólik Eszter – Tamás András – Turkovics István - Váczi Péter – Varga Zs. András – Vecsera Judit –
Vincze-Csapó Emese

A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2019) , 526 p.
ISBN: 9789635311071 ISBN: 9789635311088 ISBN: 9789635311095
https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14814/773_A_hazai_kozigazgatasi_hatosagi_E.pdf;jsessionid=3
B09A818A79B9D11C82B5A1A17F4AAA1?sequence=1
A Kilényi Géza Kutatóműhely első kutatása Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései címet
viseli. A kutatás az állam megítélése, hatékonysága és az állam egyes eljárásai, azon belül is elsődlegesen a
közigazgatási eljárások közötti kapcsolat feltárása; feltérképezi a neuralgikus eljárásrendi kérdéseket
azokon a területeken, amelyek az állam működése szempontjából a legfontosabbak, és megfelelően
alkalmazandó, egységes megoldási módozatokat dolgozzon ki. Emellett meghatározza a hazai
közigazgatási eljárásjog dogmatikai alapjait és karakterisztikáját. A kutatás első szegmense A klasszikus
közigazgatási hatósági eljárás és eljárásjog az állami (köz)feladat-ellátás rendszerében címet viseli,
amelynek elsődleges célja a közigazgatási hatósági eljárásrend vizsgálata szabályozási oldalról a hazai
közigazgatási hatósági eljárás(jog) karakterisztikájának meghatározása érdekében. Ennek eredményeit
foglalja össze ez a kötet, amely összesen tizenegy részben dolgozza fel a hazai közigazgatási hatósági
eljárásjog szabályozásának legfontosabb etapjait, a kapcsolódó joggyakorlat fejlődését, felölelve a
legjellegzetesebb karakterisztikai jegyeket. A szabályozási karakterisztika (sokban újszerű) kialakítása
/Koi/ mellett bemutatásra kerültek a közigazgatási eljárásjog különféle modelljei. Ezek az alábbiak: francia
/Koi/; német-osztrák /Boros/; angolszász /Koi/; visegrádi /Koi/; EU /Menyhárt/. A hazai közigazgatási
eljárásjog 1957-ig tartó története (Koi) bemutatását követi egyes szaktémakörök karakterisztikájának
bemutatása az 1957-2018 közötti időszakban (Et., Áe., Ket., Ákr. szabályozási rezsimjei). A témák az
alábbiak: hatály /Szólik/; eljárásjogi alapelvek /Balogh-Békesi et al./; alapeljárás /Boros et al./; tényállás
tisztázása (Boros et al.); hatósági döntések /Tamás et al./; jogorvoslati rendszer /Patyi et al./; végrehajtás
/Gyergyák et al./; hatékonyság /Boros et al./. A kötet lektora Balázs István volt.
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9. [416.] Pálné, Kovács Ilona

A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft (2019) , 222 p.
ISBN: 9786156020185 ISBN: 9786156020192 ISBN: 9786156020208
A kötet szerzője, az MTA rendes tagja helyesen mutat rá arra a tényre, hogy a középszintű területi
kormányzás egyszerre áll a szakmai, illetőleg a politikai érdeklődés homlokterében, miközben szerepét
megoldatlan problémák sora teszi még markánsabbá. A monográfia központi kérdése a megyei szintű
önkormányzás aktuális helyzete, illetve a régi jogintézmény fejlesztési lehetőségeinek kérdése. A
középszintű kormányzás elméletének és nemzetközi hátterének és iránvonalainak bemutatása formálja ki a
fő tételt, vagy ha úgy tetszik, legfontosabb hipotézist, mely szerint túl kell lépni az absztrakt
reformmodelleken, és ezek kidolgozása helyett két dologra szükséges koncentrálni, nevezetesen: egyfelől a
komplex, sokágú elemzésekre, másfelől az alapos reformelkészítő lépésekre. A szerző tágítja a középszint
értelmezési tartományát abban az értelemben, hogy a középszint a kormányzati rendszer részekéntegy
kettős viszonyrendszerben értelmezhető: mind a felette, mind az alatta lévő területi kormányzati, illetve
helyi önkormányzati rendszert figyelembe kell venni a középszint értelemzésekor. A hatalom térbeli
megosztása kérédésében csak így lehet a magyar problémákra magyar válaszokat adni. E rendszerben a régi
és mindenki szívének oly kedves, számos alakváltozáson átment megyéknek nagyon fontos szerepe lenne –
mutat rá szerző. A kötet a középszintű kormányzás elméleti és nemzetközi hátterének bemutatása mellett
kitér a hazai középszintű kormányzás fejlődési trendjeire. Vizsgálja a megyei önkormányzatok
működésének 2014 és 2018 közöti sajátosságait. Fontos eleme a kötetnek a középszintű kormányzás
perspektívái, az ide vonatkozó forgatókönyvek és közpolitikai javaslatok. A monográfiát a felhasznált
irodalom mellett három; összesen hat ábrát tartalmazó melléklet teszi még befogadhatóbbá.

10. [417.] Verebélyi, Imre [szerk., a döntéseket válogatta] Koi, Gyula (A bibliográfiát gondozta)

A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008 - 2017). Az Európa Tanács
Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus
listája (1957 - 1990)
Budapest, Magyarország : Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (2019) , 161 p.
https://www.dhkfa.hu/News/2019/Opus165-Verebelyi-Koi.pdf
A jelen kiadvány azon sorozat része, amelynek megindításáról a Demokratikus Helyi Közigazgatás
Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma 2018-ban döntött. A kuratórium elhatározta tehát, hogy össze kell
állítani, és közzé kell tenni az önkormányzati közigazgatással foglalkozó kurrens monográfiák,
folyóiratcikkek, tanulmányok, recenziós tanulmányok jegyzékét. Ezt a munkát az elmúlt tíz esztendőben
(2008-2017) megjelent szakirodalmak bibliográfiai adatainak közzétételével (lehetőség szerint annotáltva)
/Koi/; valamint a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája előtt és bevezetése után született döntések
(határozatok és vélemények) jegyzékével indítjuk /Verebélyi/.

15

2018
11. [418.] Auer, Ádám (szerk.) ; Boros, Anita (szerk.) ; Szólik, Eszter (szerk.)

Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft. (2018) , 142 p.

uni_nke_kiadvany_auer
A kötet az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdéseit mutatja be, járja körül a szerzői gárda
magas szintű tolmácsolásában, tíz tanulmány keretei között.

12. [419.] Pálné Kovács Ilona; Nadin, V ; Maldonado, A M ; Zonneveld, W ; Stead, D ; Dabrowski, M ;
Piskorek, K ; Sarkar, A ; Schmitt, P ; Smas, L ; Cotella, G et al.

COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning
Systems in Europe: Applied Research 2016-2018: Final Report
Luxembourg, Luxemburg : ESPON (2018) , 94 p.
ISBN: 9789995955557

https://www.espon.eu/planning-systems
Az 1990-es évek végén az Európai Bizottság közzétette a „Területi tervezési rendszerek és politikák uniós
összefoglalóját”, amely az akkori 15 EU-tagállamra terjedt ki. Azóta az EU 28 tagállamra bővült, és a
páneurópai területi és kohéziós politikákban jelentős változások történtek. A területi irányítási és
területrendezési rendszerek az ESPON tagjai és a partnerországok között az integrált ágazatközi fejlesztési
stratégiák és a szakpolitikai megvalósítási mechanizmusok egyik kulcsfontosságú elemévé váltak.

II) Tankönyvek
2020
(HU)
13. [420.] Asbóth, Márton ; Fazekas, Marianna (szerk.) ; Koncz, József

Egészségügyi jog és igazgatás
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös kiadó (2020)
ISBN: 9789633123201
A kötet részletesen bemutatja az egészségügyi jog és igazgatás hazai és nemzetközi szabályozását,
szervezetét, tevékenységfajtáit, illetve a közösségi egészségügyet, a gyógyító-megelőző ellátás
jogintézményeit, illetve a gyógyszerügyi igazgatás szabályait.
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14. [421.] Árva, Zsuzsanna ; Balázs, István ; Barta, Attila ; Veszprémi, Bernadett ; Balázs, István (szerk.)

Közigazgatás-elmélet [elektronikus kiadás]
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2020) , 174 p.
ISBN: 9789634901433
https://dupress.unideb.hu/hu/termek/kozigazgatas-elmelet-e-konyv/
A közigazgatás-elmélet és a közigazgatás fogalmának bemutatásán túl a felépítés és működés alapelveit; a
kormányzás és közigazgatás szerepét; a közvetlen és közvetett közigazgatás szerepét; a közigazagtás
tevékenységfajtáit; az EU közigazgatást; a közszolgálati rendszereket; a közigazagtás-tudományt és
irányzatait; illetve a hazai közigazgatás-tudományt mutatja be. A szakmai lektor Szamel Katalin; a nyelvi
lektor Jakab Viktória; technikai szerkesztő Barta Attila volt.

15. [422.] Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Veszprémi, Bernadett (szerk.) Állami

erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2020)
A kötet a közigazgatási szervezeti jog és közszolgálati (személyzeti) jog (személyi állomány) jogi
szabályozását mutatja be.

16. [423.] Badó, Attila; Feleky, Gábor; Patyi, Zsófia:

Az önkormányzati rendszer és társadalom. Jogszociológiai vizsgálatok (lektor: Tilk
Péter)
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2020) , 322 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15905/853_onkormanyzati_rendszer_kihivasai.pdf?sequen
ce=1
ISBN: 9789635312325 (nyomtatott)
ISBN: 9789635312269 (elektronikus)
ISBN: 9789635312276 (ePUB)
A jogszociológiai kutatás kvalitatív és kvantitatív eszközökkel igyekszik feltárni az önkormányzati szféra
jogszociológiai kérdéseit.

17. [424.] Baranyi, Bertold ; Fazekas, János ; Fazekas, Marianna ; Forgács, Anna ; Hoffman, István ;
Nagy, Marianna ; Rozsnyai, Krisztina

Általános közigazgatási rendtartási és közigazgatási perrendtartási jogeset- és példatár
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2020) , 64 p.
ISBN: 9789633122976
A jogeset- és példatár az Ákr. és a Kp. jobb megismeréséhez nyújt fogódzót a joghallgatók számára.
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18. [425.] Bencsik, András (szerk.) ; Csefkó Ferenc; Fábián Adrián; Fülöp Péter; Rózsás, Eszter (szerk.)

Közigazgatási jog: Különös rész
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus (2018)
ISBN: 9786155877827
A különös rész fogalma, jelentősége (Fábián) mellett bemutatásra kerül a rendészeti igazgatás (Rózsás);
egyéb rendvédelmi szervek (Rózsás); menedékjog (Rózsás); versenyjog (Bencsik); fogyasztóvédelem
(Bencsik); területfejlesztés (Csefkó); építésügy (Bencsik); anyakönyv (Bencsik); szociális igazgatás
(Bencsik); egészségügyi igazgatás (Bencsik); kulturális igazgatás (Rózsás); köznevelésügy (Rózsás);
felsőoktatási igazgatás (Fülöp); valamint a gyermekvédelem (Rózsás) kérdése is.

19. [426.] Fábián Adrián; Ivancsics Imre

Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2020), 204; (3) p.
A kötet a hatósági jogalkalmazás kérdéseit járja körül.

20. [427.] Kiss, László:

Az önkormányzati jogalkotás, szabályozás, és dereguláció (lektor: Tilk Péter)
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2020) , 142 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15655/Web_PDF_onkormanyzati_jogalkotas.pdf?sequence
=1
ISBN: 9789635311286 (nyomtatott)
ISBN: 9789635311293 (elektronikus)
ISBN: 9789635311309 (ePUB)

Az elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE tankönyv
fejezetei: a helyi önkormányzatiság jogi háttere; helyi önkormányzati rendeletalkotás; az
önkormányzati jogalkotás súlypontjai; az önkormányzati jogalkotás szabályozási rendje.

21. [428.] Nyitrai, Péter (szerk.)

Közigazgatási jog 3. - Magyar közigazgatási jog különös rész
Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Miskolci Egyetemi Kiadó (2020)
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22. [429.] Sáfrán, József ; Koi, Gyula

Elektronikus szakirodalmak tematikus jegyzéke a Közigazgatás funkciói és működése
tantárgyból pp. 1-10. , 11 p. (2020)
Budapest, 2020, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar,
Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék,
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nkehu/Elektronikus%20(ajánlott)%20szakirodalom%20a%20Közigazgatási%20funkciók%20és%20működés
%20tantárgyhoz.pdf
Megjelenés: Magyarország,
A tematikus jegyzék (segédlet) elsősorban Temesi István (szerk.): Közigazgatási jog. (Szerzők: Linder
Viktória, Temesi István, Vértesy László, lektorálta: Balázs István). Dialóg Campus Kiadó, Budapest , 2018.
286. azaz a Közigazgatás funkciói és működése tantárgy alaptankönyve fejezeteinek szakirodalmai
alapulvételével készült tematikus elektronikus szakirodalomjegyzék, azaz csak az elektronikusan elérhető
forrásokat tartalmazza. Az egyes tételeket rövid, kivonatos tartalmi ismertető (annotálás) követi. A
hallgatók e jegyzék tételei közül egyet választva tudják a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék által
megadott feladatot elkészíteni. Szükségképpen felvettek a jegyzékbe még egyéb tételeket is, ahol lehetőség
volt rá, alapvetően a tanszék, ennek hiányában az egyetem oktatóinak jelenlétét erősítve az egyes témákon
belül.

2019
(HU)
23. [430.] Árva, Zsuzsanna ; Balázs, István ; Barta, Attila ; Pribula, László ; Veszprémi, Bernadett

Közigazgatási eljárások
Budapest: Magyarország, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2019) 313 p.

ISBN: 9789634901419; ISBN: 9789634901471
A kötet a közigazgatási eljárás szabályait (Ákr., Kp.) mutatja be.

24. [431.] Balázs, István (szerk.)

Közigazgatási jogi alaptanok : [elektronikus kiadás]
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) 370 p.

ISBN: 978-963-490-067-2; ISBN: 978-963-490-068-9
E kötet célja a korábbi Közigazgatási jog I-II tananyag helyébe lépő új tankönyv kiadása. Ennek
eredményeképp a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán a közigazgatási jog korábban
általános rész alatt tárgyalt részének oktatása három pillérre épül; az elméleti alapokat adó Közigazgatáselmélet c. könyvre, a bevezetővel érintett Közigazgatási jogi alaptanok címűre, valamint a Közigazgatási
eljárások c. könyvre.
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25. [432.] Balla, Zoltán ; Balogh-Békesi, Nóra ; Boros, Anita ; Iván, Dániel ; Naszladi, Georgina ; PfeiferTóth, Tamara ; Pollák, Kitti ; Rothermel, Erika ; Vértesy, László

Az általános közigazgatási rendtartás szabályai
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2019) , 292 p.
ISBN: 9786155870811
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Az-altalanos-kozig-rendtartas-szabalyai_AKR%20(1).PDF

26. [433.] Balogh, Gábor ; Budai, Balázs Benjámin ; Csalló, Krisztina ; Feik, Csaba ; Gyergyák, Ferenc ;
Lamperth, Mónika ; Feik, Csaba (szerk.)

Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2019) , 290 p.
ISBN: 9789635310241
A kötet bemutatja az önkormányzati autonómia alapkérdéseit, melyet nemzetközi kitekintés követ. A hazai
helyi önkormányzati jogi szabályozás adja a mű gerincét. A jogszabályok elemzését a gyakorlat bemutatása
teszi élővé. A kérdések megértését jól segítik az ábrák és a táblák. A kötet a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tankönyve.

27. [434.] Bárdos, Zoltán:

Az ár- és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése. Helyi társadalmi
folyamatok (szerk.: Gőcze István; szakmai lektor: Muhoray Árpád)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2019) , 214 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12599/Web_PDF_Helyi_tarsadalmi_folyamatok.pdf?seque
nce=1
ISBN: 9786156020529 (nyomtatott)
ISBN: 9786156020536 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv három fejezetben foglalja össze a legfőbb kérdéseket a témában.
28. [435.] Boros, Anita (szerk.); Barsi-Fodor Bea; Boros Anita; Cservák Csaba; Iván Dániel; Koi Gyula;
Lentner Csaba; Pollák Kitti; Remes Gábor; Robotka Imre; Varga Zs. András

A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítés alapintézményei
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2019) , 169 p.
https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13083/A%20kozigazgatasi%20jogvedelem%20es%20jogerveny
esites%20alapintezmenyei.pdf;jsessionid=A6ED37405122ADD3F4F24E14952C735E?sequence=1
A kötet a közigazgatási jog és a bírói kontroll eszközeinek rendszertanát; a bírói kontroll (a Kp.) szabályait;
illetve az egyéb kontrollmechanizmusokat mutatja be a tankönyv.
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29. [436.] Fazekas, János ; Hoffman, István ; Rozsnyai, Krisztina ; Fazekas, János (szerk.) ; Fazekas,
Mariann ; Kovács, András György

Közigazgatási jogi jogeset-és példatár I. : Második, átdolgozott kiadás
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2019)
ISBN: 9789633123041
A jogeset- és példatár az Ákr. jobb megismeréséhez nyújt fogódzót a joghallgatók számára.

30. [437.] Gerencsér, Balázs

Közigazgatási szankciótan: Tansegédlet a PPKE JÁK hallgatói számára
Budapest, Magyarország : PPKE JÁK, (2019) 24 p.
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12549/file/szankciotan.v3.pdf
Az elektronikus tansegédlet a közigazgatási szankciók kérdését mutatja be.

31. [438.] Horváth, E. Írisz (szerk.) ; Lapsánszky, András (szerk.) ; Wopera, Zsuzsa (szerk.)

Közigazgatási perjog
A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai IX.
Institutiones administrationis IX.
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2019) , 446 p.
ISBN: 9786156020833 ISBN: 9786156020840 ISBN: 9786156020857
A kötet a közigazgatási perjog és a Kp. elméletét, valamint tételesjogi rendelkezéseit mutatja be, elemzi.

32. [439.] Imre, Miklós (szerk.) Boros Anita; Fehér Lóránt; Imre Miklós; Jámbor Attila; Koi Gyula;
Kovács Éva, Kovácsné Téglási Júlia; Lapsánszky András; Mikó Zoltán; Pozsárkó Csaba

Szakigazgatás I [Gazdasági igazgatás]
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, (2019)
365 p.
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nkehu/Szakigazgatás_Tankönyv_2019_09_06.pdf?fbclid=IwAR33mJpy8N6kQhDqMnlfzzrPgLJYc8b_lSOQLb9LF2N7-P9LiLXhZ8z5NY#page=4
A kötet a gazdasági igazgatás különféle ágazatait mutatja be. Ezek az alábbiak: gazdasági alkotmányosság;
piaci szereplők együttműködése; a nemzeti (állami és önkormányzati) vagyongazdálkodás; piac-, verseny-,
és pénzügyi felügyelet; fogyasztóvédelem; munkaügyi igazgatás; a kereskedelem igazgatása; bányászati
igazgatás; agrárigazgatás; ingatlannyilvántartás; építési igazgatás; környezetvédelmi igazgatás; hírközlési
igazgatás.
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33. [440.] Kákai, László:

Útkereső önkormányzatok Magyarországon (lektor: Gajduschek György)
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2019) , 133 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13044/web_PDF_Onkormanyzati_penz_es_vagyongazdalk
odas.pdf?sequence=1
ISBN: 9789634980780 (elektronikus)

Az elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE tankönyv
fejezetei: elméletek a helyi önkormányzatokról és a politikáról; közigazgatás-szerkezeti
modellek; helyi önkormányzatok szerepe a közfeladatok ellátásában; civil szervezetek a
közszolgáltatásokban; közszolgáltatások és a lakosság (empirikus kutatás); nézetek és
elméletek a területi identitásról; önkormányzatok és döntés-előkészítés.

34. [441.] Lentner, Csaba:

Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2019) , 167 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13044/web_PDF_Onkormanyzati_penz_es_vagyongazdalk
odas.pdf?sequence=1
ISBN: 9786155945854 (nyomtatott)
ISBN: 9786155945434 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv fejezetei: történeti kérdések; az önkormányzati rendszer szabályozásának
dinamikája; a jelenlegi szabályozás bemutatása; az önkormányzati rendszer gazdálkodási
aspektusának bemutatása; az önkormányzati adósságkonszolidáció; a vagyongazdálkodás
elméleti és számviteli alapjai; az önkormányzati ASP rendszer; önkormányzati tulajdonú
társaságok; az önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás tervezési rendszere; ellenőrzési
rendszer.

35. [442.] Lentner, Csaba:

A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó (2019) , 278 p.
ISBN: 9789634145103 (nyomtatott)

A kötet a dualizmus korától napjainkig tekinti a magyar állam pénzügyeinek
fejlődéstörténetét. Az 1867 és 1918; a két világháború közötti; a tervgazdasági rendszer kora
mellett az Új Gazdasági Mechanizmus (1968) és az azt követő időszak; az átmenet (1989 és
utána 2010-ig), illetve a 2010 utáni időszak jelöli ki a főbb csomópontokat.
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36. [443.] Patyi, András (szerk.); Patyi András; Varga Zs András:

A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei
A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai V.
Institutiones administrationis V.
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus (2019) , 240 p.
ISBN: 9786156020864 (nyomtatott)
ISBN: 9786156020871 (elektronikus)
ISBN: 9786156020888 (ePUB)
A könyv, mely egy tíz kötetes, 2017 óta megjelenő sorozat ötödik darabja, a közigazgatási eljárásjog
alapfogalmaival és alapelveivel foglalkozik. A kötet mind időben, mind a feldolgozott joganyag
tekintetében kilép a 2016. évi CX. törvény (az általános közigazgatási rendtartás) adta keretekből, azaz
egyfajta szabályozástörténeti és szabályozáskörnyezeti áttekintést is ad. A közigazgatási eljárás
és az eljárásjog fogalmának meghatározása közben feldolgozza az állandó és a változó elemeket, az eljárási
törvény (Ákr.) és az eljárás lényegi elemeinek alkotmányos meghatározottságát is igyekszik áttekinteni.
A kötet alapvető törekvése tehát, hogy a ma az Ákr.-rel fémjelzett közigazgatási eljárásjog általános
karakterjegyeit és általános elveit feldolgozza. A közigazgatási-közhatalmi eljárásokkal szembeni
legfontosabb alkotmányos követelmények /Patyi/; az eljárás és eljárásjog fogalma és általános jellemzői
/Patyi/; mellett feldolgozásra kerül az 1957 előtti “prekodifikációs időszak” (belső címnegyedben jelölten a
fejezet Patyi és Koi által írott) reformkor előtti korszak – Patyi; 1825 és 1855 közötti hazai tudományosság
(Zsoldos, Récsi) - Koi; kiegyezés – 1901 - Patyi; Sigmond, Vasváry, Jászi és Concha 1901 és 1907 közötti
különféle eljáráselméletei – Koi; a közigazgatás rendezése és kodifikáció – Patyi; Sándor János működése,
Valló és Szitás tervezeteinek gyorselemzése – Koi). A következő fejezet a “kódexek kora (1957-máig: Et.,
Áe., Ket., Ákr.) elemzése /Patyi/. Az alkotmányosság követelménye és az eljárás alapelvei című rész Varga
Zs. András munkája.

37. [444.] Patyi, András (szerk.); Gyurita, E. Rita ; Hulkó, Gábor ; Józsa, Fábián ; Lapsánszky, András ;
Varga Zs. András:

A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei
A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai VI.
Institutiones administrationis VI.
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2019) , 640 p.
ISBN: 9786155920868
Az eljárási törvény szabályainak tételes bemutatását a sorozat VI. kötete végzi el. Témái: a hatósági ügy
fogalma és a hatály (Hulkó); a hatóság az eljárásban (Józsa F.); az ügyfél és más eljárási szereplők (Józsa
F.); kérelemre induló hatósági eljárás (Gyurita); tényállás tisztázása és bizonyítás (Gyurita); hatósági
döntések (Lapsánszky); semmisség (Varga Zs. A.); hatósági igazolvány és bizonyítvány, a döntés közlése
(Lapsánszky); hatósági ellenőrzés (Lapsánszky); kérelemre induló jogorvoslati eljárások /fellebbezés,
közigazgatási per, önkorrekció a keresetlevél alapján/ (Gyurita); hivatalból induló jogorvoslati eljárások
/döntés módosítása, vagy visszavonása, felügyeleti eljárás/ (Lapsánszky); ügyészi fellebbezés (Varga Zs.
A.); végrehajtás (Gyurita); eljárási költség (Hulkó). A kötetet lektorálta Fábián Adrián.
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38. [445.] Patyi, András

A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története
A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai VIII.
Institutiones administrationis VIII.
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2019) , 355 p.
ISBN: 9786156020925 (nyomtatott)
ISBN: 9786156020932 (elektronikus)
ISBN: 9786156020949 (ePUB)
A 1884 és 1949 közötti hazai közigazgatási bíráskodás történetiségének bemutatását a közigazgatási
(államigazgatási) határozatok szocialista jogban történő felülvizsgálatának elemzése követi. A történeti rész
folytatása a posztszocialista korszak bemutatása (1989-2012). Ezt követi a hatályos szabályozás
bemutatása. A kötetet lektorálta Trócsányi László.

2018
(HU)

39. [446.] Árva, Zsuzsanna ; Balázs, István ; Barta, Attila ; Pribula, László ; Veszprémi, Bernadett

Annotált záróvizsga tételsor. Közigazgatási jog pp. 1-75. , 75 p. (2018)
A tételsor –újat alkotva a hazai társadalomtudományban- a záróvizsgakérdéseket annotáló
magyarázatokkal, szakirodalmi utalásokkal adja közre.

40. [447.] Balás, Endre:

Önkormányzati ügyfélszolgálat. Az önkormányzati ügyfélszolgálat új kihívásai és
átalakítása (Önszervező önkormányzat 1.)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 35 p.

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12463
ISBN: 9786155845710 (nyomtatott)
ISBN: 9786155845727 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
jegyzet témái a back- és front office; az építési [építésügyi igazgatási-K.Gy.] ügyintézés;
szociális [szociális igazgatási-K.Gy.] ügyintézés; segélyezés; közmunka; lakossági ügyintézés
kérdései.
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41. [448.] Balás, Endre:

Önkormányzati településirányítás. A településirányító önkormányzat (Önszervező
önkormányzat 3.)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 35 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12590/web_PDF_OO2_Onkormanyzati_ASP.pdf?sequenc
e=1
ISBN: 9786155845734 (nyomtatott)
ISBN: 9786155845741 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
jegyzet témái az önkormányzati jogalkotás; az önkormányzati rendeletalkotás; a helyi
állattartás és piacszabályozás; környezetvédelem; rendészet; települési együttélés.

42. [449.] Belényesi, Emese ; Hunyadi-Barta, Zsuzsanna ; Hutkai Zsuzsanna:

Önkormányzati szaktanácsadás és pályázatmenedzsment. A településirányító
önkormányzat (lektor: Nemes Ferenc)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 139 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12652/Web_PDF_Onk_szaktan_palyazatmenedzsment.pdf
?sequence=1
ISBN: 978615889172 (nyomtatott)
ISBN: 978615889189 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: a 2014-2020 fejlesztéspolitikai periódus célkitűzései; a hazai
fejlesztéspolitika dokumentumai; a támogatáspolitikai intézményrendszer felépítése; az
önkormányzati fejlesztések módszertani keretei és szereplői.

43. [450.] Boros, Anita ; Hoffman, István ; Pollák, Kitti ; Bekecs, Andrea ; Szamek, Gabriella ; Szegedi,
László ; Vértesy, László ; Fazekas, János (szerk.)

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2018) , 152 p.
ISBN: 9786155057953
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Az-altalanos-kozig-rendtartas-szabalyai_AKR%20(1).PDF
A kötet az Ákr. szabályait elemzi, mutatja be.
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44. [451.] Boros, Anita ; Balla, Zoltán ; Balogh-Békési, Nóra ; Rothermel, Erika ; Pollák, Kitti ; Iván,
Dániel ; Vértesy, László ; Hegyesi, Zoltán ; Boros, Anita (szerk.)

Gyakorlókönyv az általános közigazgatási rendtartáshoz: 1000 kérdés - 1000 válasz.
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018) ,
266 p.
ISBN: 9786155057861
A gyakorlókönyv a nyelvtudományokban is népszerű 1000 kérdés – 1000 válasz népszerű formátumban
mutatja be a hatósági közigazgatási eljárásjog világát.

45. [452.] Balogh, György Zsolt; Budai, Balázs Benjámin:

E-Önkormányzat. Az elektronikus-önkormányzati (!) modernizáció fejlesztéspolitikai
alapjai című tantárgy egyetemi tankönyve
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 125 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12654/Web_PDF_e_onkormanyzat.pdf;jsessionid=A16764
81206DB8FF0CF4146E046EE66C?sequence=1
ISBN: 978615889158 (nyomtatott)
ISBN: 978615889165 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: folyamatszervezés; nyílt kormányzat és elektronikus közszolgálat az Európai
Unióban; elektronikus közigazgatási közszolgáltatások; digitális adatok és szolgáltatások
védelme; önkormányzati alkalmazásszolgáltatás; az e-önkormányzat fejlesztési tendenciái.

46. [453.] Budai, Balázs ; Gerencsér, Balázs Szabolcs ; Veszprémi, Bernadett

A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018)
ISBN: 9786155889622 ISBN: 9786155889615
A kötet a a közigazgatás szerepének megtalálását célozza meg a digitális “ökoszisztémában”.

26

47. [454.] Christián, László ; Bacsárdi, József

Önkormányzati rendészet. A Helyi rendészeti együttműködés című tantárgy egyetemi
tankönyve
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 90 p.

https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/Web_PDF...
A KÖFOP keretei között megjelent egyetemi tananyag az önkormányzati rendészet történeti
előzményeinek feltárásával indít. A remdészeti modellek és a rendészet, mint komplex rendszer bemutatása
adja a további elméleti megalapozást. Az önkormányzati rendészet alapfogalmai és alkotmányos alapok,
valamint az önkormányzati rendészet szabályozása, szervezete, és működése, mint funkcionális tanok
alapozzák meg az egyes jellegadó specialiter jogintézmények bemutatását. Ezek rendre a következők: a
polgárőrség; a helyi rendészeti együttműködési rendszer; a helyi rendészet kihívásai és fejlesztési
lehetőségei (egyes szakági problémák).

48. [455.] Csatlós, Erzsébet ; Siket, Judit

Közigazgatási jog gyakorlat: Gyakorlófeladatok a Közigazgatási jog I. tantárgyhoz
Szeged, Magyarország : Iurisperitus Bt. (2018) , 218 p.
ISBN: 9786155411694
A kötet –példaszerűen- ismerteti a jogesetmegoldás lépéseit. Az egyes gyakorlatok a bevezető tanokat; a
közigazgatás történetét, szabályozását, nemzetközi környezetét; a közigazgatás-fejlesztés irányzatait és a
közintézmények szerepét; az államigazgatás I.; az államigazgatás II. (nem miniszteriális szervek); az
államigazgatás III. (területi államigazgatás); az önkormányzati igazatás I-III., illetve a közszolgálati jog
anyagait foglalja magában. A megértést évközi és évvégi ellenőrző vizsgafeladatlap is segíti.

49. [456.] Csatlós, Erzsébet ; Siket, Judit

Közigazgatási eljárásjog gyakorlat: Gyakorlófeladatok a Közigazgatási jog II.
tantárgyhoz
Szeged, Magyarország : Iurisperitus Bt. (2018) , 206 p.
ISBN: 9786155411700
A kötet –példaszerűen- ismerteti a jogesetmegoldás lépéseit. Ehhez járul a jogesetfeldolgozást könnyítő
segédanyag. Az egyes gyakorlatok a közigazgatási eljárás, eljárási jog, és az európajog (EU jog) nemzeti
közigazgatási jogra tett hatása; a hatósági eljárás alapelvei és az Ákr. hatálya; alapvető rendelkezések;
eljárástípusok; teljes eljárás I-II.; hatósági döntések; hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás;
jogorvoslat; közigazgatási per; elektronikus ügyintézés; köréből kerülnek ki. A könyvet mintafeladatlap
egészíti ki.
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50. [457.] Fazekas, Marianna (szerk.); Fazekas János; Hoffman István; Rozsnyai Krisztina; Szalai Éva

Közigazgatási jog. Általános rész I. : A közigazgatásról általában. Közigazgatási
szervezeti jog. Közszolgálati jog. Negyedik, átdolgozott és bővített kiadás
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó, (2019), 379 p.
ISBN: 9789633121924
Az általános részi tankönyv legújabb kiadása az alábbi kérdéseket vizsgálja. A közigazgatás fogalma
(Rozsnyai); a közigazgatás a kormányzati rendszerben (Rozsnyai); a közigazgatás törvényes működése
feletti külső kontroll (Szalai É.-Rozsnyai-Hoffman); a közigazgatás működése, tevékenységfajtái (Szalai
É.); a közigazgatási szervek általános jellemzői (Fazekas M.-Fazekas J.); a közigazgatási szervezetrendszer
felépítésének elvei (Fazekas M.); irányítás, felügyelet, ellenőrzés (Fazekas M.); a központi közigazgatási
szervek (Fazekas J.); a területi-államigazgatási szervek (Hoffman I.); helyi-területi önkormányzatok
(Hoffman I.); közszolgálat (Fazekas J.)

51. [458.] Fábián, Adrián

Közigazgatás-elmélet
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018)
ISBN: 9786155920349
A közigazgatás-elméleti tankönyv az alábbi témákat dolgozza fel: a közigazgatástan és közigazgatástudomány; a közigazgatás meghatározása; a közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében; a kormányzás; az
irányítás; a vezetés; a közigazgatás és a jog; politikai vezetés és közigazgatás; a közigazgatás feladatai;
közigazgatás és bürokrácia; a közigazgatási szervezet és felépítése; forrás és forrásteremtés a
közigazgatásban; önkormányzati közigazgatás; államigazgatás; közintézmények; tevékenységfajták; a
közigazgatás-tudomány története; a hazai közigazgatás-tudomány; a közigazgatás-tudomány helyzete a 20.
században; NPM; nemzetközi közigazgatás; adatvédelem; elmélet és gyakorlat szerepe a közigazgatási jog
oktatásában.

52. [459.] Farkasné Gasparics, Emese; Ritecz, György; Sallai, János:

Helyi társadalmi folyamatok. A helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája című
tantárgy egyetemi tankönyve (szakmai lektor: Szabó Tamás)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 137 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12599/Web_PDF_Helyi_tarsadalmi_folyamatok.pdf?seque
nce=1
ISBN: 978615889196 (nyomtatott)
ISBN: 978615889202 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: a helyi társadalmi folyamatok általában; a nemzetiségek és a helyi
nemzetiségi önkormányzatok; felzárkóztatás, az esélyegyenlőség megteremtése, harc a
szegénység és a leszakadás ellen; a helyi közbiztonság egyes kérdései; a migráció lokális
kezelése.
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53. [460.] Gáspár, Mátyás; Tevanné Südi, Annamária:

Önkormányzati szervezetfejlesztés. Lépések egy új lokalizmus felé az
önkormányzatiság újrafelfedezésével. Az önkormányzati szervezetfejlesztés és
fejlesztéspolitikai keretei I. című tantárgy egyetemi tankönyve (szakmai lektor: Nemes
Ferenc)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 150 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12627/web_PDF_Gaspar_Tevanne_Onk_szervezetfejleszte
s.pdf?sequence=1
ISBN: 9786155889011 (nyomtatott)
ISBN: 9786155889028 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: az önkormányzati szervezetfejlesztés szemlélete; az önkormányzatok
környezetének értelmezése, elemzése; trendek és hatóerők - paradox helyzetek; az
önkormányzatokról várt teljesítmények; az átalakulás kényszere – az önkormányzat
újrafelfedezése; a szervezetfejlesztés szabályozási rendszere; az önkormányzati működés
fejlesztése; az önkormányzati szervezet fejlesztése; az önkormányzati személyzet és kultúra
fejlesztése; az önkormányzati kontrolling fejlesztése.

54. [461.] Gyergyák, Ferenc

Önkormányzati rendeletalkotás
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft (2018) , 126 p.
ISBN: 9786155920264
https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12641/Web_PDF_Onkormanyzati_rendeletalkotas.pdf?sequenc
e=1
A KÖFOP keretében megjelent kötet az alábbi témákat vizsgálja: társadalmi norma – jogi norma;
történelmi előzmények; a helyi önkormányzatok rendelaetalkotási joga; a rendeletalkotás folyamata; az
önkormányzati rendelet szerkezeti felépítése; az önkormányzati rendelet és az SZMSZ; az önkormányzati
rendeletek és a törvényességi felügyelet; érvényesség és hatályosság; rendeletalkotás utáni helyi feladatok.
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55. [462.] Gyergyák, Ferenc (szerk.) ; Balogh, Gábor

A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 130 p.
ISBN: 9786155920240
Bár ismeretes, hogy a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet és ellenőrzés több államban is
létezik, alapozása, rendszere, szabályozása nem mutat egységes képet az európai államokban. A jogkör
egyes államokban erősebb, másutt gyengébb. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája célu tűzte ki az
autonómia és a törvényes működés közti egyensúly fenntartását. 1990-ben, a magyar önkormányzati
rendszerhez való visszatéréskor az Országgyűlés a törvényességi ellenőrzés intézményesítése mellett ; majd
2012-től a törvényességi felügyelet bevezetése mellett foglalt állást. A KÖFOP támogatással megjelent
kötet e kérdéseket járja körül.

56. [463.] Hoffman, István

Bevezetés a területfejlesztési jogba. Negyedik, hatályosított és átdolgozott kiadás
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2018) , 147 p.
ISBN: 9789633123027
A kötet multidiszciplináris egyetemi jegyzet, mely nemcsak az ELTE ÁJK joghallgatói, hanem a hazai
gazdasági és mérnöki képzések számára is készült olyan szándékkal, hogy az általános közigazgatási jogi
(vagy közigazgatási jog általános részi) kurrikulum ismerete nélkül is használható és felhasználható legyen
a Területfejlesztés tantárgy oktatása során (mely a szerző anyaintézményében, az ELTE ÁJK-n ún.
alternatív kurzus). Az érdeklődők a területfejlesztés elméleti, történeti, és közösségi jogi keretein túl (fontos
e körben a német, a “latin”, valamint az angolszász modell bemutatása) megismerhetik a magyar állami és
önkormányzati területfejlesztési politika jelenlegi rendszerét (jogszabályi környezet, területfejlesztési
intézményrendszer, területfejlesztési feladatok, területfejlesztési tervezés. A kis kötetet a felhasznált (és
egyben ajánlott) irodalmak jegyzéke zárja.

57. [464.] Kaiser, Tamás; Farkasné Gasparics, Emese; Zongor, Gábor; Gál, Márk:

Helyi közpolitika. A helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok működésében
(szakmai lektor: Szabó Tamás)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 137 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12647/Web_PDF_Helyi_kozpolitika_j.pdf?sequence=5
ISBN: 9786155877896 (nyomtatott)
ISBN: 9786155877902 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: a közpolitika tartalmi elemei, és helyi dimenziója; a közpolitikai rendszerek
dimenziója és változásai; közpolitika a gyakorlatban; az önkormányzati közpolitika eszközei,
módszerei.

30

58. [465.] Kovács, Róbert; Bekényi, József; Kónya, László Ferenc:

Önkormányzatok jogállása. Az Önkormányzatok jogállása és a helyi közszolgáltatások
szervezése című tantárgy egyetemi tankönyve (szakmai lektor: Farkasné Gasparics
Emese)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 146 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12600/Web_PDF_Onkormanyzatok_jogallasa.pdf?sequenc
e=1
ISBN: 9786155845697 (nyomtatott)
ISBN: 9786155845037 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: a helyi önkormányzás elvi alapjai; a helyi önkormányzatok jogállása,
kapcsolatrendszere, és állami szervezetrendszerben elfoglalt helye; a közfeladatok ellátásának
elméleti keretei, nemzetközi gyakorlata; a helyi önkormányzatok által ellátott feladatok
rendszere; az önkormányzatok gazdálkodása.

59. [466.] Rupp, Zoltán; Schindler, László:

Önkormányzati ASP. Az önkormányzati ASP rendszerekre történő felkészítés
Budapest, Magyarország : Dialóg CampusKiadó (2018) , 54 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12590/web_PDF_OO2_Onkormanyzati_ASP.pdf?sequenc
e=1
ISBN: 9786155845697 (nyomtatott)
ISBN: 9786155845037 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
jegyzet az ASP technológia mibenlétét, felhasználásának indokait mutatja be. Az
önkormányzatok csatlakoztatása, a szakrendszerek bemutatása, az ASP adattárház
felvázolása, az informatikai infrastruktúra és a nemzeti távközlési gerinchálózat, illetve az
üzemeltetés a kis jegyzet főbb témái.
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60. [467.] Számadó, Róza:

Inkluzív önkormányzat-építés. Az Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I. című
tantárgy egyetemi tankönyve (szakmai lektor: Bajnok Andrea)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 126 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12608/Web_PDF_Inkluziv_onkormanyzat_epites.pdf?sequ
ence=1
ISBN: 9786155889059 (nyomtatott)
ISBN: 9786155889066 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv témái: az inkluzivitás fogalma; keretek, elvárások, szükségletek és változások az
önkormányzatok működésében; alapelvek és fejlesztés; hatékony és inkluzív, részvételen
alapuló tervezés; közösségi fejlesztési technikák; módszertani alapozás, szolgáltató
önkormányzat; a helyi társadalmi befogadás szélesítése; önkormányzati kommunikáció.

61. [469.] Számadó, Róza (szerk.):

Inkluzív önkormányzati tervezés. Az Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika II.
című tantárgy egyetemi tankönyve. Módszer- és szöveggyűjtemény (szakmai lektor:
Bajnok Andrea)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 146 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12631/Web_PDF_Inkluziv_onkormanyzati_tervezes.pdf?s
equence=1
ISBN: 9786155889035 (nyomtatott)
ISBN: 9786155889042 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
tankönyv különféle témabeli források, továbbá módszertanok gyűjteménye.
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62. [470.] Zongor, Gábor:

Önkormányzati HR. Az önkormányzati humán erőforrásai (Önszervező önkormányzat
5.)
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 51 p.

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12592/web_PDF_Onsz_onk_4_Onkormanyzati_tokevonza
s.pdf?sequence=1
ISBN: 9786155845772 (nyomtatott)
ISBN: 9786155845789 (elektronikus)

A nyomtatott, és elektronikus formában a KÖFOP program támogatásával megjelent NKE
jegyzet témái: az önkormányzás jelentősége, és a változás jellemzői; az önszerveződő
önkormányzat humán erőforrásai; társadalmi részvétel; a legjobb önkormányzati gyakorlatok;
helyi közösségi akadémia: helyi közösségi akarat; az önszerveződő önkormányzás és a humán
erőforrás-felhasználás 12 pontja.

63. [471.] Szalai, András

A közigazgatási jog alapjai
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018)

https://docplayer.hu/112819598-A-kozigazgatasi-jog-alapjai.html
A kötet tartalmazza a közigazgatási jog általános része bemutatását.

64. [472.] Varga, Zs András

A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei: A kontrollmechanizmusok elmélete
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2018) , 318 p.
ISBN: 9786155845802
Az alkotmányjog határozza meg az állami hatalomgyakorlás rendszerét és módját, a jogrendet, a személyek
(jogalanyok) és az állam viszonyának alapvető szabályait, valamint a személyek alapvető jogait,
a közigazgatási jog pedig az alkotmányjog által meghatározott keretek között az állami akaratot
kinyilvánítja (anyagi közigazgatási jog), illetve hordozóját (közigazgatási szervezeti jog) és érvényesítését
(közigazgatási eljárásjog) szabályozza, akkor megállapíthatjuk, hogy az alkotmányjog „körülöleli”
a közigazgatási jogot, vagy más megfogalmazásban, a közigazgatási jog szabályozza mindazokat a közjogi
jogviszonyokat, amelyeket (mint például az állampolgárság kérdését) az alkotmányjog nem tart fenn
magának.
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III. Könyvfejezetek
2020
(HU)
65. [473.] Árva, Zsuzsanna

A helyi önkormányzatokat érintő folyamatok, különös tekintettel a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletére
In: Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Veszprémi, Bernadett (szerk.) Állami erőforrások.
Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2020) pp. 355-435. , 81 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet vizsgálja.

66. [474.] Barta, Attila

II. Fejezet: A területi államigazgatás
In: Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Veszprémi, Bernadett (szerk.) Állami erőforrások.
Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2020) , 146 p.
A könyvfejezet a területi államigazgatás problémáit mutatja be.
(EN)

67. [475.] Kecső, Gábor

Fiscal Equalization among the Hungarian Local Governments - Autonomy v. Equity
In: Szabó, Marcel; Gyeney, Laura; Láncos, Petra Lea (szerk.) Hungarian Yearbook of International law and
European Law (2019)
Den Haag, Hollandia : Eleven International Publishing, (2020) pp. 525-529. , 5 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok pénzügyi kérdéseit vizsgálja.
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2019
(HU)

68. [476.] Árva, Zsuzsanna

VIII. Fejezet. A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői
In: Balázs, István (szerk.) Közigazgatási jogi alaptanok : [elektronikus kiadás]
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) pp. 121-129. , 9 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői kérdését vizsgálja.

69. [477.] Árva, Zsuzsanna ; Balázs, István ; Barta, Attila ; Veszprémi, Bernadett

IX. Fejezet. A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek
fogalma. Az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona
In: Balázs, István (szerk.) Közigazgatási jogi alaptanok : [elektronikus kiadás]
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) pp. 130-175. , 46 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma. Az
önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona témaköröket mutatja be.

70. [478.] Balázs, István

X. Fejezet. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek (Országgyűlés,
Köztársasági Elnök, Kormány, miniszterek, igazságszolgáltatás, Alkotmánybíróság)
kapcsolata
In: Balázs, István (szerk.) Közigazgatási jogi alaptanok : [elektronikus kiadás]
Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) pp. 176-191. , 16 p.
A könyvfejezet a fenti szervezeti kör helyi önkormányzatokkal való kapcsolatát mutatja be.
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71. [479.] Bencsik, András

A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulása
In: Miskolczi, Bodnár Péter; Kun, Attila; Boóc, Ádám (szerk.) Gazdaság és jog : húsz év jogalkotási
fejleményei a civilisztika területén
Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (2019) pp.
121-132. , 12 p.
Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Miskolci Egyetem, (2019) pp. 84-89. , 6 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzati pénzügyi autonómiát mutatja be.

72. [480.] Gyergyák, Ferenc

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
In: Balogh, Gábor; Budai, Balázs Benjámin; Csalló, Krisztina; Feik, Csaba; Gyergyák, Ferenc; Lamperth,
Mónika - Feik, Csaba (szerk.) Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, (2019) pp. 79-99. , 21 p.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása részletes leírását tartalmazza
a fejezet (általános szabályok: eljárási alapelvek, választás kitűzése, választási szervek,
választókerületek, jelöltállítás, szavazás; különös szabályok: polgármesterválasztás, egyéni
listás választási rendszer, vegyes választási rendszer, közgyűlések választásai, időközi
választás).

73. [481.] Gyergyák, Ferenc

A helyi önkormányzati képviselők
In: Balogh, Gábor; Budai, Balázs Benjámin; Csalló, Krisztina; Feik, Csaba; Gyergyák, Ferenc; Lamperth,
Mónika - Feik, Csaba (szerk.) Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, (2019) pp. 101-123. , 23 p.

A fejezet a helyi önkormányzati képviselők jogállást, és megbízatásuk megszűnésének eseteit
mutatja be.
74. [482.] Gyergyák, Ferenc

A helyi önkormányzat képviselő-testülete
In: Balogh, Gábor; Budai, Balázs Benjámin; Csalló, Krisztina; Feik, Csaba; Gyergyák, Ferenc; Lamperth,
Mónika - Feik, Csaba (szerk.) Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, (2019) pp. 125-150. , 26 p.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete témakör részletes bemutatása a fejezet.
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75. [483.] Gyergyák, Ferenc

A képviselő-testület bizottságai, a településrészi önkormányzat
In: Balogh, Gábor; Budai, Balázs Benjámin; Csalló, Krisztina; Feik, Csaba; Gyergyák, Ferenc; Lamperth,
Mónika - Feik, Csaba (szerk.) Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, (2019) pp. 151-161. , 11 p.

A fejezet a bizottságok általános szabályait, típusait, feladatait, létszámukat, összetételét, működését; a
településrészi önkormányzat kérdéseit mutatja be.
76. [484.] Gyergyák, Ferenc

A választópolgárok közvetlen részvétele a helyi önkormányzásban
In: Balogh, Gábor; Budai, Balázs Benjámin; Csalló, Krisztina; Feik, Csaba; Gyergyák, Ferenc; Lamperth,
Mónika - Feik, Csaba (szerk.) Magyarország helyi önkormányzatai
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, (2019) pp. 201-218. , 18 p.

A választópolgári közvetlen részvétel főbb szabályait bemutató fejezet.
77. [485.] Hoffman, István

XI. Helyi-területi önkormányzatok
In: Fazekas, Marianna (szerk.) Közigazgatási jog. Általános rész I. : A közigazgatásról általában.
Közigazgatási szervezeti jog. Közszolgálati jog. Negyedik, átdolgozott és bővített kiadás
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó, (2019) pp. 239-311. , 73 p.
A fogalmi rendszer és a charta bemutatása mellett a főbb önkormányzati modellek; a helyi önkormányzati
rendszerek felépítése; a településméretek kérdése; az alkotmányos alapok; az önkormányzás alanyai és a
területszervezés; feladatok; típusok; igyzgatási szervezetek; az együttműködés és társulás; a vagyon; a
gazdálkodás; és a szervezeti kapcsolatok bemutatása alkotja a fejezetet.

78. [486.] Hoffman, István

A községi önkormányzati fakultatív feladatellátás lehetőségei napjainkban
In: Laki, Ildikó; Szabó, Tamás (szerk.) Kényszerpályák és lehetőségek : A községi igazgatás és
feladatellátás dimenziói napjainkban
Budapest, Magyarország : Homo Oecologicus Alapítvány, Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége, (2019) pp. 134-156. , 23 p.
A fejezet a községi önkormányzatok fakultatív (szabadon választható) feladatellátásainak lehetőségeit
mutatja be.
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79. [487.] Hoffman, István

Szociális feladatellátás társulásban Balatonlellén (Magyarország, Somogy megye) –
összevont településszolgáltatás Bledben (Szlovénia)=Provision of social services by
inter-municipal association in Balatonlelle (Hungary, Somogy County)- Joint
organisation of municipal services in Bled (Slovenia)
In: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda (szerk.) A helyi önkormányzatok fejlődési
perspektívái Közép-Kelet Európában: Gyakorlat és innovációk = Perspectives of Local Governments in
Central-Eastern Europe: Practice and Innovations : Konferenciakötet = Conference volume
Budapest, Magyarország : Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, (2019) pp. 236-247. ,
12 p.
A magyar-angol könyvfejezet a magyar, illetve a szlovén helyi önkormányzati szociális feledatellátás
helyét és szerepét mutatja be a társulásokban Balatonlelle és Bled példáján keresztül.

80. [488.] Hoffman, István ; Papp, Dorottya

Fakultatív feladatvégzés mint az önkormányzati innováció eszköze. Voluntary (nonmandatory) task performance as an instrument of local government innovation
In: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda (szerk.) A helyi önkormányzatok fejlődési
perspektívái Közép-Kelet Európában: Közös tanulás és innovációk / Perspectives of Local Governments in
Central-Eastern Europe: Common Learning and Innovations
Budapest, Magyarország : Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, (2019) pp. 38-51.,14 p.
A magyar-angol könyvfejezet a helyi önkormányzati fakultatív feladatvégzés kérdéseit mutatja be.

81. [489.] Hoffman, István ; Cseh, Kristóf Balázs ; Jugovics, Andrea

E-közigazgatás a nagyvárosi önkormányzatok és szerveik hatósági ügyintézésében
In: Reisinger, Adrienn; Kecskés, Petra; Buics, László; Berkes, Judit; Balassa, Bernadett (szerk.) "Kulturális
gazdaság". Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus formában megjelenő kötete
Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem, (2019) pp. 1-11. , 11 p.

82. [490.] Kecső, Gábor

A helyi iparűzési adó az adórendszerben. Közpénügyi kérdések és felsőbírósági
döntések
In: Halász, Zsolt (szerk.) (szerk.) Magistra et Fautrix - Halustyik Anna emlékére
Budapest, Magyarország : Pázmány Press, (2019) pp. 237-254. , 18 p.
A tanulmány a vállalkozási tevékenység önkormányzati szintű adóztatását vizsgálja.
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83. [491.] Pálné, Kovács Ilona

A helyi önkormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon = The situation and
perspectives of local governments in Hungary
In: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda (szerk.) A helyi önkormányzatok fejlődési
perspektívái Közép-Kelet Európában: Közös tanulás és innovációk / Perspectives of Local Governments in
Central-Eastern Europe: Common Learning and Innovations
Budapest, Magyarország : Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, (2019) pp. 238-253. ,
16 p.
A kétnyelvű könyvfejezet a hazai helyi önkormányzás helyzetét és lehetőségeit mutatja be.

84. [492.] Vértesy, László

Önkormányzati adósságszerkezetek az Európai Unióban
In: Kovács, Tamás; Szóka, Károly (szerk.) XIII. Soproni Pénzügyi Napok : „2020 – Gazdasági változások
és kihívások az új évtized küszöbén” : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia:
Sopron, 2019. szeptember 26-27. : Konferenciakötet
Sopron, Magyarország : Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, (2019) pp. 137-146. , 10 p.
A könyvfejezet az EU-s helyi önkormányzatok adósságszerkezeti jellemzőit mutatja ki.

(EN)
85. [493.] Cseh, Gergely ; Czékmann, Zsolt ; Ritó, Evelin ; Szabó, Balázs

Do local governments need the digital space?! – Szükségük van-e a helyi
önkormányzatoknak a digitális térre?!
In: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda (szerk.) A helyi önkormányzatok fejlődési
perspektívái Közép-Kelet Európában: Gyakorlat és innovációk = Perspectives of Local Governments in
Central-Eastern Europe: Practice and Innovations : Konferenciakötet = Conference volume
Budapest, Magyarország : Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, (2019) pp. 22-37.,16 p.
A könyvfejezet a digitális tér szerepéről tájékoztat a helyi önkormányzati rendszerekben.

86. [494.] Cseh, Gergely ; Czékmann, Zsolt ; Ritó, Evelin ; Szabó, Balázs

Digital visibility of micro-municipalities in a convergence region (case study)
In: Kékesi, Tamás (szerk.) MultiScience - XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific
Conference
Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Miskolci Egyetem, (2019) pp. 76-83. , 8 p.
A konferenciakötetben közzétett könyvfejezet a kisközségi önkormányzatok digitális lázhatóságát mutatja
be esettanulmányi formában.
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87. [495.] Cseh, Gergely ; Czékmann, Zsolt ; Ritó, Evelin ; Szabó, Balázs

Does the municipality have a digital footprint?
In: Kékesi, Tamás (szerk.) MultiScience - XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific
Conference
Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Miskolci Egyetem, (2019) pp.
A konferenciakötetben közzétett könyvfejezet a helyi önkormányztaok digitális lábnyomának kérdéseit
veszi vizsgálat alá.

88. [496.] Hoffman, István ; Fazekas, János

Voluntary Municipal Tasks as Tool of the Resilience of the Local Communities
In: Cristina, HARUŢA; Cristina, M. HINŢEA; Octavian, MOLDOVAN (szerk.) Sustainable Development
and Resilience of Local Communities and Public Sector Organizations
Cluj-Napoca, Románia : Accent, (2019) pp. 286-297. , 12 p.

89. [497.] Józsa, Zoltán

Decentralization: International Experience and Local Solutions
In: Rafał, Budzisz; Barbara, Jaworska-Dębska; Ewa, Olejniczak-Szałowska (szerk.) Decentralizacja i
centralizacja administracji publicznej. : Współczesny wymiar w teorii i praktyce
Lódz, Lengyelország, Warszawa, Lengyelország : Wolters Kluwer Polska, (2019) pp. 150-166. , 17 p.

90. [498.] Siket, Judit

Centralisation - Decentralisation - Deconcentration in the Context of Local Public
Service Provision
In: Rafał, Budzisz; Barbara, Jaworska-Dębska; Ewa, Olejniczak-Szałowska (szerk.) Decentralizacja i
centralizacja administracji publicznej. : Współczesny wymiar w teorii i praktyce
Lódz, Lengyelország, Warszawa, Lengyelország : Wolters Kluwer Polska, (2019) pp. 647-660. , 14 p.
A könyvfejezet a centralizáció – decentralizáció – dekoncentráció fogalmi hármasát vizsgálja meg a
közszolgáltatások nyújtásának kontextusán belül.
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91. [499.] Siket, Judit

Local Governments in the System of Separation of Powers – Regulatory Powers in the
Field of Local Public Affairs
In: Csatlós, Erzsébet (szerk.) Recent Challenges of Public Administration 3 : Papers Presented at the
Conference of ‘3rd Contemporary Issues of Public Administration’ on 26th September 2018
Szeged, Magyarország : Iurisperitus Kiadó, (2019) pp. 108-121. , 14 p.
A könyvfejezet a hatalommegosztás és a szabályozás kérdéseit vizsgálja a helyi önkormányzati ügyek
vonatkozásában.

92. [500.] Siket, Judit

The Essence of Local Public Affairs: What can be Considered as Local? Following
Contemporary Local Self-government Changes in Hungary
In: NISPAcee (szerk.) From Policy Design to Policy Practice : e-Proceedings of the 27th NISPAcee Annual
Conference
Bratislava, Szlovákia : NISPAcee Press, (2019) pp. 1-12. , 12 p.
A helyi önkormányzati feladatellátás lényegi megragadását célozza a könyvfejezet: a helyiség, a helyi
jelleg bemutatása mellett a szerző ehhez napjaink helyi önkormányzatiságának bemutatását hívja segítségül
hazánk példáján keresztül.

93. [501.] Vértesy, László

Local Debt Burden at LAU2 level in the EU countries
In: Josef, Nešleha; Lukáš, Marek; Miroslav, Svoboda; Zuzana, Rakovská (szerk.) European Financial
System 2019
Nové Město nad Metují, Csehország : Masaryk University, (2019) pp. 616-624. Paper: 616 , 9 p.
A szerzői az EU helyi önkormányzatainak adósságterheit mutatja be a NUTS területi-statisztikai
számbavételi egységek fogalmi körén belül vett LAU-2 szinten (azaz a községek/települések panorámáján
keresztül) tekinti a problémákat.
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2018
(HU)
94. [502.] Balázs, István

Helyi önkormányzáshoz való jog
In: Lamm, Vanda (szerk.) Emberi jogi enciklopédia
Budapest, Magyarország : HVG-ORAC, (2018) pp. 385-390. , 6 p.
A szócikk bemutatja a helyi önkormányzatokat az államhatalmi ágak és funkciók rendszerében. Vizsgálja a
helyi önkormányzáshoz való jog eredetét és tartalmát, feltárja a helyi önkormányzáshoz való jog dinamikus
változásait.

95. [503.] Boros, Anita

Az állami és az önkormányzati vagyongazdálkodás kapcsolódási pontjai az
aktualitások tükrében
In: Auer, Ádám; Boros, Anita; Szólik, Eszter (szerk.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális
kérdései
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft., (2018) pp. 65-76. , 12 p.
A könyvfejezet mind az állam, mind az önkormányzatok vagyongazdálkodásának aktuális kérdéseit
egyaránt bemutatja.

96. [504.] Boros, Anita

IV. fejezet: A nemzeti (állami és önkormányzati) vagyonnal való gazdálkodás
In: Imre, Miklós (szerk.) Szakigazgatás I
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, (2019)
pp. 66-83. , 18 p.
A könyvfejezet az állami és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás jogintézményeit mutatja be.

97. [505.] Boros, Anita ; Laza, Margit

II. rész : Az önkormányzati eljárások
In: Boros, Anita; Patyi, András A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a
hatékonyság tükrében
Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, (2020) pp. 81-103. , 23 p.
Az írás a kutatóprofesszor és államtitkár szerző, illetve Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
önkormányzata jegyzője, azaz egy elméleti-gyakorlati, és egy gyakorlati szerző közös munkája. A
könyvfejezet az önkormányzati eljárások jogintézményeit mutatja be.
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98. [506.] Christián, László

Magánbiztonság, Önkormányzati rendészeti szócikkek
In: Christián, László (szerk.) Rendészettudományi lexikon
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2018)

A szócikkek a magánbiztonság; illetve az önkormányzati rendészet kérdéseit fedik le.

99. [507.] Christián, László

A távolodó önkormányzati rendőrség
In: Finszter, Géza; Korinek, László; Végh, Zsuzsanna (szerk.) Ünnepi kötet a 70 éves Dános Valér
tiszteletére
Budapest, Magyarország : Belügyminisztérium, (2018) pp. 21-27. , 7 p.
A könyvfejezet az önkormányzati rendőrség kérdéseit vizsgálja a Finszter ünnepi kötetben.

100. [508.] Csörgits, Lajos

Közigazgatási jogi alapismeretek, A helyi önkormányzatok
In: Kálmán, János; Lapsánszky, András (szerk.) Közigazgatási jogi alapismeretek
Győr, Magyarország : Universitas-Győr Nonprofit Kft., (2018) pp. 92-114. , 23 p.
A könyvfejezet a közigazgatási jog és a helyi önkormányzatok alapkérdéseit mutatja be.

101. [509.] Gyergyák, Ferenc

A helyi önkormányzás általános szabályai
In: Balogh, Gábor - Gyergyák, Ferenc (szerk.) A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi
felügyelete
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2018) pp. 7-12. , 6 p.
A történeti bevezetés mellett (1848, 1867, 1949) az 1990-es és a 2012-es önkormányzati szabályozás
öszehasonlítása, a feladatrendszer bemutatása alapozza meg a hallgatói ismereteket e fejezetben.
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102. [510.] Gyergyák, Ferenc

A helyi önkormányzat rendeletalkotása, a rendeletek felülvizsgálata során észlelt
tipikus jogsértések
In: Balogh, Gábor - Gyergyák, Ferenc (szerk.) A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi
felügyelete
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2018) pp. 101-121. , 21 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzat rendeletalkotása, a rendeletek felülvizsgálata során észlelt tipikus
jogsértések kérdéseit mutatja be.

103. [511.] Gyergyák, Ferenc

A helyi önkormányzatok ingatlangazdálkodási felelőssége, kitekintéssel az állami
vagyonkezelésbe adott ingatlanokra
In: Auer, Ádám; Boros, Anita; Szólik, Eszter (szerk.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális
kérdései
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft., (2018) pp. 87-100. , 14 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok ingatlangazdálkodási felelőssége, kitekintéssel az állami
vagyonkezelésbe adott ingatlanokra.

104. [512.] Hajas, Barnabás

A helyi önkormányzatok
In: Trócsányi, László; Schanda, Balázs; Csink, Lóránt (szerk.) Bevezetés az alkotmányjogba : Az
Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei
Budapest, Magyarország : HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., (2019) pp. 377-393. , 17 p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok szerepét az alkotmányjogi kurrikulumon belül mutatta be.

105. [513.] Hegyesi, Zoltán

A járási hivatalok helye és szerepe az államigazgatási feladatok ellátásában
In: Keresztes, Gábor (szerk.) Tavaszi Szél Konferencia 2018 : Nemzetközi multidiszciplináris konferencia:
Absztraktkötet
Budapest, Magyarország : Doktoranduszok Országos Szövetsége, (2018) pp. 303-303. , 1 p.
A tanulmány a járási hivatalok helyzetét mutatja be a fiatal tanársegéd szerző tollából.
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106. [514.] Józsa, Zoltán

Reflexiók az önkormányzati rendszer elmúlt 25 éve kapcsán
In: Homoki-Nagy, Mária; Karsai, Krisztina; Fantoly, Zsanett; Juhász, Zsuzsanna; Szomora, Zsolt; Gál,
Andor (szerk.) Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára
Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (2018) pp. 499-506.,8 p.
A szerző a helyi önkormányzati rendszer utolsó negyed évszázadára reagál.

107. [515.] Kecső, Gábor

Az arányos helyi közteherviselés a területalapú vagyonadók körében
In: Menyhárd, Attila; Varga, István (szerk.) 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kara : a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (I.-II. kötet)
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó, (2018) pp. 1544-1558. , 15 p.
A területalapú vagyonadók körében az arányos helyi közteherviselés elvét vizsgálja a könyvfejezet.

108. [516.] Pálné, Kovács Ilona

Helyi önkormányzatok
In: Jakab, András; Fekete, Balázs; Könczöl, Miklós; Menyhárd, Attila; Sulyok, Gábor (szerk.) Internetes
Jogtudományi Enciklopédia
Budapest, Magyarország : PPKE JÁK, (2018) Paper: helyi-onkormanyzatok , 14 p.
Az IJOTEN címszó a helyi önkormányzatok kérdéseit foglalja össze magas szinten, programadó jelleggel.

109. [517.] Pálné, Kovács Ilona

A helyi kormányzás aktuális helyzete és perspektívái Magyarországon/ State of the Art
and Perspectives of Territorial Governance in Hungary /
In: Perspectives of local governments in Central-Eastern Europe : Common Learning and Innovation :
International conference / Nemzetközi konferencia
Budapest, Magyarország : Ministry of Interior Coordination Office for Municipalities, (2018) pp. 1112.,2p.
A könyvfejezet a helyi önkormányzatok helyzetét és kilátásait vizsgálja.
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(EN)
110. [518.] Balázs, István ; Hoffman, István

Can (Re)Centralization Be Modern Governance in Rural Areas?
In: L'udmila, Malíková; Frédéric, Delaneuville; Marián, Giba; Stéphane, Guérard (szerk.) Metropolisation,
Regionalisation and Rural Intermunicipal Cooperation. What Impact on Local, Regional and National
Governments in Europe?
Lille, Franciaország : Institut Universitaire Varenne, (2018) pp. 205-222. , 18 p.

A koncentráció és a modernizáció a helyi kormányzás területén jelentkező európai tendenciaként
írható le, különösen a vidéki területek igazgatása (administration of rural areas) területén. A helyi
közigazgatás koncentrációjának fontos eszköze a közösségek közötti együttműködés. A magyar
vidéki térségek szétaprózott térbeli struktúrákkal rendelkeznek. A széttagoltság és az önkéntes
egyesületek kis száma miatt az ilyen típusú helyi együttműködést az 1990-es és 2000-es években
a központi költségvetés jelentősen támogatta. A gazdasági válság erős koncentrációs tendenciát
eredményezett Magyarországon is. Az új magyar önkormányzati törvény kettős, Janus-arcú
szabályozást vezetett be. A vidéki térségek adminisztrációja erősen koncentrálódott a
kistelepülések (2000 fő alatti lakosok) kötelező közös önkormányzati hivatalának felállításával,
miközben az interkulturális egyesületek formáit egyszerűsítették. Ez a reform jelentősen
csökkentette a helyi irodák számát. Ez a fajta településközi együttmûködés a csatlakozott
közszolgáltatás-menedzsment fõ formájává is vált, mivel az önkéntes egyesületek korábbi jelentõs
állami támogatása csökkent.
111. [519.] Hoffman, István

Challenges of the Comparative Municipal Law - in the Light of Comparison of
Municipal Tasks
In: Cristina, M.Hințea; Bogdan, A.Moldovan; Bianca, V.Radu; Raluca, M.Suciu (szerk.) Transylvanian
International Conferencein Public Administration
Kolozsvár, Románia : Accent Publisher, (2018) pp. 206-219. , 14 p.
Az összehasonlító önkormányzati jog körében az önkormányzati településeket veti egybe a könyvfejezet.

112. [520.] Hoffman, István ; Cseh, Kristóf Balázs ; Jugovics, Andrea

E-administration and the municipal authorities: The case of the Hungarian large
municipalities
In: Nevenka, Žarkić Joksimović; Sanja, Marinković (szerk.) SYMORG18 Doing Business in the Digital
Age: Challenges, Approaches and Solutions
Belgrád, Szerbia : University of Belgrade, (2018) pp. 924-932. , 8 p.
Az elektronikus közigazgatás körében vizsgálja a helyi önkormányzatok szerepét a tanulmány.
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113. [521.] Pálné, Kovács Ilona

Governance Turn in Local Economic Development in Hungary
In: Wanda, Miczorek (szerk.) A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of
Global Reversal and Regional Revival : 2018 Annual Conference 3rd–6th June 2018
Lugano, Svájc : Regional Studies Association (RSA), (2018) pp. 155-156. , 2 p.
A helyi önkormányzatok gazdasági fejlődésének kormányzati fordulatát vizsgálja a könyvfejezet.

114. [522.] Siket, Judit

Legal Aspects of Local Public Services: Procedures Leading to the Conclusion of
Public Service Contracts
In: Erzsébet, Csatlós (szerk.) Recent Challenges of Public Administration 2 : Papers Presented at the
Conference of ‘2nd Contemporary Issues of Public Administration’ on 20th September 2017
Szeged, Magyarország : Iurisperitus Bt., (2018) pp. 108-121. , 14 p.
A könyvfejezet a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos eljárásokat mutatja be, mint a helyi
közszolgáltatások jogi jellemzőit.

(FR)
115. [523.] Balázs, István

Des nouvelles tendances du concept de l'autonomie locale en Hongrie
In: Nikoleta, Georgakoudi; Ianjatiana, Randrianandrasna (szerk.) Mélanges en l'honneur du professeur
Gérard Marcou
Paris, Franciaország : Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), (2018) pp. 69-76. , 11 p.
A 2010 óta hatalmon lévő magyar kormány a közigazgatást recentralizálja. Mindez a szerző szerint a helyi
önkormányzatok autonómiájának csökkenésével jár együtt. A változások mögött korunk szükségleteinek,
illetve a globalizációs (mondialisation) válságok kihívásaira adott válaszként az államhatalom
megerősítésének, az államigazgatás helyreállításának filozófiája húzódik meg, az emberek érdekeinek
védelme, valamint az ország versenyképességének megőrzése szándékával együtt. Ezek reális célkitűzések,
bár Balázs István úgy látja, hogy az elmúlt öt évben alkalmazott eszközök nyomán hozott intézkedések
vitathatóak, főként a helyi önkormányzati reformok vonatkozásában. A 2011. április 25-i új magyar
alkotmány, az Alaptörvény6 2012. január 1. óta a korábbitól eltérő módon szabályozta a helyi
önkormányzatok jogi helyzetét. A korábbi alkotmányos megfogalmazások részletekbe menően
szabályozták, és egyben garantálták a helyi autonómiát. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény valósította meg sarkalatos törvényként a részletszabályokat. A dolgozat az új
szabályozás fő vonalainak bemutatását foglalja magába.
Megjegyzendő, hogy az elnevezéshez sem a német Grundgesetz (1949), sem a holland Grondwet (1814) nem
szolgált mintául, a leges fundamentales a történeti alkotmányos hagyományok egyik bevett műszava volt (a
sarkalatos törvénnyel együtt – leges cardinales), vö.: Toldy (Schedel) Ferenc: Sylloge legum Hungariae
fundamentalium. A magyar birodalom alaptörvényei. Az eredeti deák szöveg mellé vetett magyar fordítással,
közjogi segédkönyvül (Buda:m. kir. Egyetemi Nyomda 1861).
6
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IV. Tanulmányok, folyóiratcikkek
2020
(HU)
116. [524.] Pálné Kovács, Ilona

A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben
TÉR ÉS TÁRSADALOM 33 : 2 pp. 3-19. , 17 p. (2019)
A tanulmány alapkérdése, hogy miként lehetséges a helyi gazdaságfejlesztés neoliberális kormányzási
modelljét a hazai önkormányzati keretek között alkalmazni. A helyi gazdaságfejlesztés nemzetközi
szervezetek által is támogatott, fősodornak tekintett irányítási modellje a decentralizációra, többszereplős
kormányzásra, partnerségre épül, ami feltételezi az önkormányzatok erős kompetenciáit és mérlegelési
mozgásterét. A tanulmány áttekinti a helyi gazdaságfejlesztés elméleteit, céljait, kormányzási modelljeit,
intézményeit, tekintettel a magyar önkormányzatok 2010 előtti és utáni helyzetével. Megállapítja, hogy a
magyar önkormányzatok ugyan a rendszerváltás után jelentős önállósághoz jutottak, de folyamatosan
vesztettek jelentőségükből és kapacitásaikból, ezért az uniós forrásokkal támogatott helyi fejlesztéspolitika
kínálta lehetőségekkel csak korlátozottan tudtak élni. A 2010 utáni időszakban megjelent masszív
centralizáció az önkormányzatokat gyökeresen új feltételek közé helyezte.

(EN)
117. [525.] Cseh, Gergely ; Czékmann, Zsolt ; Ritó, Evelin ; Szabó, Balázs

The possibilities of local governments in the digital age
PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA XXXVII
: 2 pp. 144-155. , 12 p. (2020)
A folyóiratcikk a helyi önkormányzatok lehetőségeit mutatja be a digitális korban.

2019
(HU)
118. [526.] Christián, László ; Bacsárdi, József

Az önkormányzati rendészet társadalmi megítélése a nyomtatott sajtóban
BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010)
67 : 2019/5. pp. 50-70. , 21 p. (2019)
Aktuális kérdés ma az önkormányzati rendészet társadalmi megítélésének vizsgálata. A tanulmány a média
egy szeletében, a nyomtatott sajtóban megjelenő, önkormányzati rendészettel kapcsolatos cikkek tartalmát
és az azokban tetten érhető szerzői álláspontokat vizsgálja.
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119. [527.] Gyergyák, Ferenc

A 2019. évi önkormányzati választások
ÖNKORMÁNYZAT 2019 : 4 pp. 4-8. , 5 p. (2019)
A folyóiratcikk a 2019. évi önkormányzati választásokat mutatja be.

120. [528.] Hegyesi, Zoltán

A járási hivatalok helye és szerepe az államigazgatási feladatok ellátásában
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2019 : 1 pp. 4-21. , 18 p. (2019)
Az NKE ÁNTK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszékének tanársegéde a járási hivatalok
jogintézményét mutatja be, különös tekintettel azok államigazgatási feladataira.

121. [529.] Hegyesi, Zoltán

A visegrádi országok (V4) területi államigazgatása
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2019 : 12 pp. 3-45. Paper: 53 , 43 p. (2019)
A tanulmány rámutat, hogy napjainkra a társadalomtudományokban alapvetően felértékelődött az
összehasonlító szemlélet jelentősége. E körben kiemelt, hogy a vizsgálat tárgyát a kutató ne kizárólag
elszigetelten, a nemzeti kereteken belül értelmezze és elemezze, hanem komparatív/összehasonlító módszer
alkalmazásával nemzetközi viszonyokra is térjen ki. Az írás vizsgálja a visegrádi országok (a Cseh
Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, valamint Magyarország) területi államigazgatásának helyzetét,
ezzel előre meghatározott szempontrendszer szerinti leírásárát adva, kitérve a kérdések összehasonlítására
és értékelésére is.

122. [530.] Kiss, Mónika Dorota

A helyi népszavazás törvényi szabályozását érintő legutóbbi módosítások
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS XXI. : 2. pp. 17-19. , 3 p. (2019)
A szerző az aktuális, kisebb jogszabálymódosítások jogdogmatikai tanulságait vonja le.
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123. [531.] Koi, Gyula

Gérard Marcou és az összehasonlító közigazgatási anyagi- és eljárásjog I.: Általános
kérdések – Az európai uniós és a frankofón rendszer (francia példákkal)
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : 1-3 pp. 204-219. , 16 p.
(2019)
Jelen tanulmány célja Jany János Jogi kultúrák Ázsiában című magnum opusának ismertetése és elemzése.
Írásunk terjedelmes voltát azon tény indokolja, hogy egy 700 oldalas kézikönyv recenziószerű bemutatása
még a kötet legjelentősebb erényeit sem lenne képes kidomborítani. Ugyanakkor szintén értelmetlen volna
a mű egy rövidebb kivonatát parafrázisszerűen közzé adni, mintegy megcsonkítva azt. Éppen ezért készült
terjedelmes végjegyzet a tanulmányhoz, mely kiváltképp példázza saját észrevételeinket. Az első rész a
Közel-Kelet és az iszlám jogát mutatja be néhány önkormányzati tárgyú példával.

124. [532.] Koi, Gyula

Gérard Marcou és az összehasonlító közigazgatási anyagi- és eljárásjog II.:
Rendszerek frankofón hatások alatt, a germán, skandináv, angolszász, posztszocialista,
ázsiai, és afrikai rendszerek példája
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : 4-6 pp. 29-48. , 19 p. (2019)
A tanulmány második része a hindu és buddhista jogot, a kínai jogot, a kínai jog hatása alatt fejlődött
társadalmakat, továbbá a japán jogot, valamint az (élő) törzsi jogokat mutatja be néhány önkormányzati
tárgyú példával.

125. [533.] Pálné, Kovács Ilona

Bizalom és helyi kormányzás: Elméleti és hazai dilemmák
POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 28 : 3 pp. 31-53. , 23 p. (2019)
A tanulmány a szakirodalomra támaszkodva elméleti megközelítésből kiindulva értelmezni a bizalom és a
helyi önkormányzás összefüggését. A helyi önkormányzatok iránti bizalom a hazai szakirodalomban eddig
alulteoretizált témakör volt. A magyar kormányzati és önkormányzati rendszerben bekövetkezett drasztikus
változások, a szűkülő helyi mozgástér ellenére az önkormányzatok iránti bizalom erősödik.

126. [534.] Pálné, Kovács Ilona

Az önkormányzati középszint hanyatlása és kilátásai
COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 29 : 233 pp. 3-12. , 10 p. (2019)

A tanulmány a középszintet érintő változásokat, a megoldási lehetőségeket mutatja be.

(EN)
127. [535.] Árva, Zsuzsanna

Local governments and the concept of Good Governance
CURENTUL JURIDIC 78 : 3 pp. 53-65. , 13 p. (2019)
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A jó kormányzás (Good Governance) fogalmkiságát mutatja be a helyi önkormányzatok vonatkozásában a
folyóiratcikk.

128. [536.] Barta, Attila

The Way to a More Integrated Territorial State Administration: The Aims and Causes
Behind the Renewal of Hungarian Mid-Level State Administration
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA , 29 p. (2019)
A hazai középszintű helyi önkormányzatok kérdését járja körül a folyóiratcikk.

129. [537.] Hoffman, István

Regionalisation, Federalism and Local Governance: Comparative Analysis of the
Subnational Units
Studia Iuridica Lublinensia 28 : 1 pp. 69-90. , 22 p. (2019)
A regionalizmus, a föderalizmus, és a helyi önkormányzás kárdéseit járja körül a folyóiratcikk.

130. [538.] Hoffman, István ; Szatmári, Andrea

The Transformation of the Municipal Social Benefit System in Hungary in the Last
Decade
LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 17 : 3 pp. 535-559. , 25 p. (2019)
A helyi önkormányzati szociális jutattások nyújtásának utolsó évtizedét járja körül a tanulmány.

131. [539.] Marianna, Nagy ; István, Hoffman ; Dorottya, Papp ; Evelin, Burján ; Kristóf, B. Cseh ; Tamás,
Dancs ; Andrea, Jugovics ; Anita, Kiss ; Melitta, Lévay ; Lilla, Matos et al.

A Comparative Research on Municipal Voluntary Tasks of Three Hungarian and
Slovenian Municipalities
CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR) 17 : 1 pp. 165-197. , 33 p.
(2019)
Három szlovén és három magyar települési önkormányzat önként (szabadon) vállalt feladatainak rendszerét
veti össze a tanulmány.

132. [540.] Temesi, István

Local Self-Governments in Dealing with Mass Migrations and Integration of Migrants
in Hungary
CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION 19 : 3 pp. 455-472. , 18 p. (2019)
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A helyi önkormányzatok és a migráció, valamint a migránsok integrációjának kapcsolatát mutatja be a
tanulmány.

2018
(HU)
133. [541.] Christián, László ; Hermann, Gábor

Önkormányzati rendészet – közterület-felügyelet – gyakorlati problémái a fővárosi
kétszintű igazgatásból adódóan, valamint az önkormányzati rendészet jövőjét
meghatározó problémák tágabb aspektusai és azokra adott megoldási javaslatok
MAGYAR RENDÉSZET 18 : 4 pp. 61-90. , 30 p. (2018)
A tanulmány a magyar önkormányzati rendészet rendszerének kérdését vizsgálja. tárgyalja.
Az elemzés fő irányvonala a fővárosi önkormányzati rendészet strukturális és jogi
rendszerének és annak főbb jellemzőit vizsgálja. elemezzük és bemutatjuk, majd a jelenlegi
anomáliákra és problémákra összpontosítunk. A szerzők célja tanulmányukkal továbbá a
rendszer javítása és fejlesztése.

134. [542.] Christián, László

A magánbiztonság és önkormányzati rendészet egyetemi szintű képzése
BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010)
66. : 11 pp. 81.-88.. (2018)
A szerző az önkormányzati rendészettel kapcsolatos egyetemi curricula jellegzeteségeit vizsgálja.

135. [543.] Fazekas, János ; Hoffman, István ; Papp, Dorottya ; Burján, Evelin ; Cseh, Kristóf Balázs ;
Matos, Lilla

Társult feladatellátás vagy összevont település?: Egy összehasonlító kutatás
tapasztalatai
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 20 : 5 pp. 16-20. , 5 p. (2018)
A társult feladatellátás vagy összevont település kérdését igyekszik körüljárni az összehasonlító kutatás.

136. [544.] Gyergyák, Ferenc

A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései
ÖNKORMÁNYZAT 1 pp. 44-47. , 4 p. (2018)
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137. [545.] Hoffman, István

A helyi önkormányzatok által ellátott kulturális feladatok főbb modelljei
KÖZJOGI SZEMLE 11 : 1 pp. 31-39. , 10 p. (2018)
A kulturális feladatok ellátása helyi önkormányzati rendszerünk egyik fontos szegmentuma. A kultúra
ugyanis a nemzeti önazonosságon túl egyben a helyi önazonosság letéteményese is. A helyi
önkormányzatok feladatai között így több kulturális szolgáltatás is megjelenik. A helyi közösségek
kulturális feladatai így válnák a helyi önkormányzati rendszerek “legkisebb közös többszöröseivé.”

138. [546.] Hoffman, István

A helyi önkormányzatok személyes jellegű szociális szolgáltatások szervezésével
összefüggő feladatainak összegzése - történeti és nemzetközi kitekintéssel
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 20 : 1 pp. 15-19. , 5 p. (2018)

139. [547.] Hoffman, István ; Budai, Balázs Benjámin ; Módos, Mátyás ; Agg, János ; Juhász, Zsolt

Önkormányzati feladatellátás vizsgálata a KÖFOP program keretében
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 20 : 2 pp. 11-14. , 4 p. (2018)
A KÖFOP kutatás elsősorban a önként vállalt önkormányzati feladatok sajátosságait, illetve az eönkormányzat kérdéseit vizsgálja.

140. [548.] Hoffman, István ; Cseh, Kristóf Balázs ; Jugovics, Andrea ; Molnár, Csaba ; Német, Noémi ;
Ökrös, Dávid

Fakultatív feladatok ellátása Budapest Főváros XIV. kerületében (Zuglóban): Rövid
összefoglaló az empirikus vizsgálat első eredményeiről
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 20 : 2 pp. 15-18. , 4 p. (2018)
A tanulmány Budapest XIV. kerület (Zugló) Önkormányzat fakultatív feladatellátását vizsgálja.

141. [549.] Hoffman, István ; Cseh, Kristóf Balázs ; Dancs, Tamás ; Jugovics, Andrea ; Kiss, Anita ;
Lévay, Melitta ; Molnár, Csaba ; Német, Noémi ; Ökrös, Dávid ; Vasas, Zsolt Renátó

Fakultatív feladatok ellátása Balatonlellén - rövid összefoglaló az empirikus vizsgálat
eredményeiről
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS 20 : 3 pp. 18-21. , 4 p. (2018)
A tanulmány Balatonlelle tekintetében viuzsgálja a fakultatív feladatellátásokat empirikus módszerrel.
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142. [550.] Hoffman, István ; Papp, Dorottya ; Burján, Evelin ; Cseh, Kristóf Balázs ; Dancs, Tamás ;
Jugovics, Andrea ; Kiss, Anita ; Lévay, Melitta ; Matos, Lilla ; Molnár, Csaba et al.

Fakultatív feladatok összehasonlító vizsgálata - magyarországi és szlovéniai
önkormányzatokkal
KÖZJOGI SZEMLE 11 : 3 pp. 71-82. , 12 p. (2018)

143. [551.] Kiss, Mónika Dorota

Hozzászólás a jó önkormányzati gyakorlatokhoz
JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS XX : 3 pp. 22-24. , 3 p. (2018)
A szerző a jó önkormányzati gyakorlatok körében szól hozzá a jó önkormányzati gyakorlatok kérdéséhez.

144. [552.] Koi, Gyula

Ereky István élete és munkái
Államtudományi Műhelytanulmányok 3 : 11 pp 1-11. (2018)
Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2018) , 12 p.
A tanulmány Ereky munkásságát mutatja be, kitérve kiemelkedő önkormányzati jogi munkásságára.

145. [553.] Koi, Gyula ; Iván, Dániel

Állam és jog az ellentétek földjén. Gondolatok az ázsiai jogi kultúrák kapcsán II.: -A
hindu és buddhista jog, a kínai jog, társadalmak a kínai jog hatása alatt, a japán jog, és
a törzsi jogokPOLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 14 : 4-6 pp. 270-289. , 20 p.
(2018)
Jelen tanulmány célja Jany János Jogi kultúrák Ázsiában című magnum opusának ismertetése és elemzése.
Írásunk terjedelmes voltát azon tény indokolja, hogy egy 700 oldalas kézikönyv recenziószerű bemutatása
még a kötet legjelentősebb erényeit sem lenne képes kidomborítani. Ugyanakkor szintén értelmetlen volna
a mű egy rövidebb kivonatát parafrázisszerűen közzé adni, mintegy megcsonkítva azt. Éppen ezért készült
terjedelmes végjegyzet a tanulmányhoz, mely kiváltképp példázza saját észrevételeinket. A második rész a
hindu és buddhista jogot, a kínai jogot, a kínai jog hatása alatt fejlődött társadalmakat, továbbá a japán
jogot, valamint az (élő) törzsi jogokat mutatja be.

146. [554.] Móré, Sándor

Átalakuló roma önigazgatás, avagy a nemzetiségi önkormányzatok perspektívái
hazánkban
GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 6 : 3-4 pp. 233-261. , 29 p. (2019)
A szerző a roma önigazgatás kérdéseit vizsgálja a nemzetiségi önkormányzatok körében.
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147. [555.] László, Christián ; Kovács, Éva

Private security and municipal policing in academic education - an international
overview
MAGYAR RENDÉSZET 18 : 4 pp. 49-60. , 12 p. (2018)
A magánbiztonság és a helyi rendészet szerepét vizsgálja a folyóiratcikk az egyetemi oktatásban
összehasonlító szempontból.

148. [556.] Hoffman, István

Some Thoughts on the Administration of the Regional Development in the Member
States of the EU: In the Light of the Role of the Municipal Bodies
CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR) 16 : 1 pp. 7-29. , 23 p.
(2018)
Az EU tagállamok és a regionalizmus, továbbá a helyi önkormányzati testtületek összefüggéseit vizsgálja a
folyóiratcikk.

149. [557.] Hoffman, István

Hungarian counties and regional development – changing roles in a transforming
environment
DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT
10 : 3 pp. 162-179. , 18 p. (2018)

150. [558.] Hoffman, István

Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government
in the Hungarian Legislation
LEX LOCALIS: JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 16 : 4 pp. 929-938. Paper:
10.4335/16.4.929-938(2018) , 10 p. (2018)
A tanulmány a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája implemetálásának változásait vizsgálja a hazai
jogalkotási tapasztalatok tükrében.

151. [559.] Iván, Dániel

Legal Status of Budapest in Particular Regarding Evolution of its Powers and
Functions from the Regime Change to 1994
PRZEGLAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 46 : 6 pp. 377-406. , 30 p. (2018)
Terjedelmes tanulmányában Budapest jogi helyzetét, a funkcióváltásokat vizsgálja a fiatal tanársegéd
szerző az 1989-es rendszerváltástól eltelt első fél évtizedben, 1994-ig.
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152. [560.] Vértesy, László

The State Intervention on Municipal Debts in the EU countries
DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2018/12 : XI. évfolyam p. 78 (2018)
Az EU tagállamok települési adósságai és az állami beavatkozás kapcsolatát mutatja be a poszter.
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V. Recenziós tanulmányok, konferenciaismertetések
2020
(HU)
153. [561.] Gyergyák, Ferenc

Gondolatok a Tóth J. Zoltán (szerk.): Jogalkotástan – jogdogmatikai és
jogszabályszerkesztési ismeretek című könyvről
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS : 1 pp. 76-78. Paper: - , 1 p. (2020)
A recenzió Tóth J. Zoltán jogalkotástani mujnkáját mutatja be, különös tekintettel a jogdogmatika soha
nem eléggé hangsúlyozható kiemelkedő szerepére, továbbá a jogszabályszerkesztési ismeretekre.

2019
(HU)
154. [562.] Koi, Gyula

Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek
tartalmiságának annotatív ismertetése: /Absztrakt/annotáció/ pp. 1-39. , 40 p. (2019)
Budapest, Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, Elektronikusan megjelent
tanulmány, https://www.dhkfa.hu/News/2019/drKoiGyula20191002.html, Megjelenés: Magyarország,
Az írás célja, hogy a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány által lefordíttatott angol
és francia nyelvű, a helyi közigazgatás átalakítását érintő írásokat közelebb hozza az annotálás, azaz az
összefoglaló, művek kézbevételén, tanulmányozásán alapuló ismertetés révén azokat az írásokat,
melyeknek teljeskörű fordításai az alapítványnál személyesen tanulmányozhatóak. Az annotáció elkészítése
során a rendelkezésre álló terjedelem kialakításakor a szövegfordítások terjedelmét igyekezett szerző
figyelembe venni, lehetőség szerint figyelemmel kísérve az írások fejezeteinek, felosztásának belső
arányait is, de tekintetbe véve az adott szövegrészek nagyobb, vagy kisebb jelentőségét. A tanulmányokat
gyakorlati; gyakorlati-elméleti; illetve elméleti kategóriákra osztotta szerző, arra is figyelemmel, hogy az
olvasóközönség a gyakorlati megoldások keresésére fogékonyabb.
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155. [563.] Koi, Gyula

Mélanges en l'honneur du Professeur Gérard Marcou (Paris-Millaud:Institut de
recherche juridique de la Sorbonne - Université Paris I Pantheon 2017) XXX., 1185.:
(Recenziós tanulmány) pp. 1-23. , 23 p. (2019)
Budapest, Demokratikus Hazai Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, Világhálós publikáció,
https://www.dhkfa.hu/News/2019/Marcou_recenzio_2019.pdf,
Fele részben francia, kisebb részben angol, spanyol, szórványosan német tanulmányokat tartalmazó
kötetről szóló recenziós tanulmány. Egy fontos életmű és az az előtt tisztelgő kötet vonatkozásában az
egyik legnagyobb kihívást talán a terjedelmesebb munkák bemutatása jelenti. Különösen nem könnyű a
helyzet, ha a választott könyv több idegen nyelven íródott. A vizsgálandó munka, mely 2017-ben jelent
meg, szomorú aktualitást hordoz. Ugyanis a néhai, helyi igazgatással foglalkozó nemzetközileg is elismert
francia jogtudós, Gérard Marcou professzor 70. születésnapjára szánták ünnepi kötetként (amint ezt a
mélanges szó –hasonlóan a liber amicorum, illetve a Festschrift kifejezéshez- világosan mutatja). Azonban
a sajnálatos események úgy hozták, hogy emlékkötetként funkcionálhat, mivel Marcou professzor még 70.
életéve előtt elhunyt. Szükséges tehát a jelentős jogtudós–immár lezárt- életútját áttekinteni.

2018
156. [564.] Hoffman, István

Recenzió Kecső Gábor A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása (ELTE
Eötvös Kiadó, Budapest 2016. 494 p.) című monográfiájáról
KÖZJOGI SZEMLE 11 : 1 pp. 84-86. , 3 p. (2018)
A recenzens a recenzeált könyvet úgy jellemzi, mint a helyi önkormányzatok pénzügyi jogi modelljeiről
szóló terjedelmes monográfiát. Ez a kötet a szerző első, PhD doktori doktori értekezésén alapuló
monográfiája. Kiemelhető a kötet szintetizáló jellege a különféle tudományágak módszerei és eredményei
felhasználásának szintjén. Másodsorban erénye az összehasonlító modellképzés. Harmadsorban a történeti
elemzés a kötet harmadik sarokköve. A hazai és az angolszász vizsgálat erősen joggyakorlati jellegű.
Miként a recenzens rámutat, az alapos elemzések korábban közölt elemeiből a könyv végigolvasása során
kaleidoszkópszerűen összeáll a kép.
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