Kidolgozandó témakörök az államvizsgára (2017/18)

1/a. Összehasonlító közigazgatástan
1. Vesse össze a kontinentális jogállami és angolszász közérdek kultúrát! Milyen egyéb
tipológiát ismer az európai országok besorolására?
2. Mutassa be az európai önkormányzati rendszerek tipikus modelljeit!
3. Melyek a közszolgálati rendszerek alapvető modelljei?
4. Mutassa be a vertikális (közigazgatási szintek közötti feladat- és hatáskör-átrendezéssel
járó) közigazgatási reformok típusait!
5. Miért fontos a nemzeti kultúra a közigazgatási rendszerek összehasonlításakor?
1-4. Kuhlmann-Wollmann: Introduction to CPA releváns fejezetei
5. Órai előadás
1/b. Comparative Public Administration

1. Compare the continental rule of law and the anglo-saxon public interest administrative
cultures. Mention other typologies of European administrative systems.
2. What are the comparative profiles of the European local government systems?
3. What are the basic models of civil service systems?
4. Compare the vertical (multi-level) administrative reforms.
5. Try to apply some of Hofstede’s cultural dimensions to explain cross-national variance in
the occurence of NPM reform elements (such as flexible civil service systems, contracting
out / privatization of public services, deregulation, administrative simplification /„cutting
red tape” etc.)
6. What is the reason the Ottoman PA system was not able to cope with modernization?
7. - How Chinese PA is trying to ensure that they get the best civil servants and how they
deal with nepotism?
1-4. Kuhlmann-Wollmann: Introduction to CPA relevant chapters
5. Presentation slides

2/a. Közpolitika
1. Közpolitika elemzés és a vele rokonjellegű társadalomtudományi megközelítések –
hasonlóságok és különbözőségek
2. Piaci kudarcok elmélete és eloszlási, illetve egyéb, a hatékonyságtól eltérő célok a közpolitikaelemzésben
3. A közcélú beavatkozás korlátai: kormányzati kudarcok
4. Piaci és kormányzati kudarcok korrigálása: generikus közpolitikák
5. Közpolitika elemzés készítése a racionalista metódus szerint: problémaelemzés,
megoldáselemzés
6. Az elfogadás és a megvalósítás jelentősége a közpolitika elemzés szempontjából

2/b. Public Policy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Policy Analysis and related professions – similar and distinct characteristics
Market failures and otherrationalesfor public policy
Limits to public intervention: government failures
Correcting market and government failures: generic policies
Making rationalist policy analysis: problem analysis, solution analysis
Adoption and implementation: their significance to policy analysis

3/a. Közösségi gazdaságtan
1. Mutassa be, milyen piaci kudarcokat ismer, milyen jóléti következményei lehet azoknak és
milyen eszközökkel tudja az állam korrigálni ezeket?
2. Milyen különbségek jellemzik az alacsony és a magasabb jövedelmű csoportok közjavak,
közösségileg előállítok javak és szolgáltatások iránti keresletét? Hogyan lehet ezek összhangját
biztosítani? Mi jellemzi a medián szavazót és hogyan befolyásolja a közjavak kínálatára
vonatkozó kormányzati döntéseket?
3. Hogyan alakulnak ki az érdekcsoportok és mi a szerepük a közösségi döntéshozatalban?
4. Mi az a járadékvadászat és hogyan befolyásolja a jólétet? Hogyan értelmezik a kormányzat
szerepét ebben a folyamatban Olson, a chicagoi iskola követői, valamint a virginiai
közgazdászok?
5. Milyen érvek és ellenérvek merülnek fel a közjavak, közösségileg előállított javak és
szolgáltatások decentralizált előállításával kapcsolatosan?
Irodalom:
Stiglitz, J. E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-Kerszöv, Budapest
Mitchell, W. C. – M. C. Munger (2004): Az érdekcsoportok közgazdasági modellje, Századvég,
vol. 34., pp. 129-170
Olson, M. (1997): A kollektív cselekvés logikája, Osiris, Budapest 13-28; 39-55; 72-84. o
Szalai Ákos (2002): Fiskális föderalizmus, Közgazdasági Szemle, Vol. XLIX, május, pp. 424-440.

3/b. Economics of the Public Sector
1. List the market failures and present, how - through what chanels, mechanisms - they affect
the welfare of the society. What are the tools/means that governments can use/apply to
correct these market failures?
2. Describe how and why the demand of low and high income groups differs for public goods and
services! How does this influence the policy makers’ decisions? What is the median voter and
how does its preference influence the supply and production of public goods and services?
3. How do interest groups come into existence and what is their role in the policy process?
4. What is rent seeking and how does it affect the level of welfare? How do a.) Olson, b.) Chicagoscool economists and c.) Virginia economists interpret the role of government in the rent
seeking phenomenon.
5. What kind of arguments can you mention for and against decentralized production of public
goods and services?
Literature:
Stiglitz, J. E. (2000): Economics of the Public Sector, 3rd ed., Norton & Company, New York
Olson, M. (1971): The Logic of Collective Action – Public Goods and the Theory of Groups,
Harvard University Press, Cambridge MA
Mitchell, W. C. – M. C. Munger (1991): Economic Models of Interest Groups, American Journal
of Political Science, Vol. 35., No. 2., pp. 512-546

4/a. Empirikus elemzési módszerek
1. Mutassa be a tudományos kutatás lehetséges ambícióit, a köztük lévő kapcsolódásokat és
különbségeket!
2. Mutassa be a kategoriális (nominális mérési szintű) változók közötti kapcsolat statisztikai
elemzésének eszközeit (beleértve a statisztikai outputok értelmezését is)!
3. Mutassa be a skálaváltozók (intervallum és aránymérő skálán mért változók) közötti kapcsolat
statisztikai elemzésének eszközeit (beleértve a statisztikai outputok értelmezését is)!
4. Mutassa be a kategoriális (nominális mérési szintű) magyarázó, ill. magas mérési szintű
(intervallum és aránymérő skálán mért) függő változók közötti kapcsolat statisztikai
elemzésének eszközeit (beleértve a statisztikai outputok értelmezését is)!

4/b. Empirical research methods
1. Describe the categorization of academic research according to the research ambition. Explain
the connections and differences between different research ambitions.
2. Describe and explain the statistical instruments used for analyzing the relationship between
categorical (nominal measurement level) variables (including the interpretation of statistical
outputs).
3. Describe and explain the statistical instruments used for analyzing the relationship between
scale (interval and scale measurement level) variables (including the interpretation of
statistical outputs).
4. Describe and explain the statistical instruments used for analyzing the relationship between
categorical (nominal measurement level) explanatory variables and scale (interval or scale
measurement level) dependent variables (including the interpretation of statistical outputs).

5. A közszektor intézményi gazdaságtana
1. Mit jelent egy szerződéses kapcsolat piaci, illetve hierarchikus irányítása? Milyen tényezőktől függ,
melyik a hatékonyabb?
Coase , R. H.: A vállalat természete. In: A Vállalat, a Piac és a Jog. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2004. 53–84. o.
Hayek, F. A: A társadalmi tudás hasznosítása. In: Uő.: Piac és szabadság. KJK, Budapest, 1995.
241-252. o.
Williamson, O. E. (2007): A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok
irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 2(2): 235–255. o.
2. Milyen ösztönzési problémákat vethet fel szerződésekben az információs aszimmetria és az
opportunizmus?
Milgrom, J. – P. Roberts (2005): Közgazdaságtan, szervezetelmélet és vállalatirányítás. 5.
fejezetből 181-192. o., 210-224.; 6. és 7. fejezet, 10. fejezetből 442-466. o.
Miller, Gary J. (2002): Menedzserdilemmák. A hierarchia politikai gazdaságtana. Aula –
Széchenyi István Szakkollégium. 6. fejezet.

3. A szerződések kikényszerítésében milyen társadalmi intézmények és hogyan játszhatnak szerepet?
Ellickson, R.C:: A jog nélküli rend célja. Kézirat.
Miller: Menedzserdilemmák, 9. fejezet.
Milgrom – Roberts. 6. fejezetből 263-265, 8. fejezetből 349-361, 10. fejezetből 437-442. o.
4. Ha a hatékonyságot tartjuk szem előtt, milyen alapelveket kell érvényesíteni a tulajdoni formák
kialakításakor?
Irodalom: Cooter, Robert – Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó.
2005. 5. fejezet.
5. Milyen közgazdasági magyarázatokat adhatunk arra, hogy egyes szervezetek profitorientált, mások
nonprofit formában szerveződnek, illetve arra, hogy a gazdasági társaságok különböző formákat
öltenek?
Szalai Á. (2015): A gazdasági társaságok jogi személyiségének határai. Iustum Aequum
Salutare XI. 1. 5–37. o. http://ius.jak.ppke.hu/hir/ias/20151sz/01.pdf
Milgrom- Roberts. 9. fejezet; 14. fejezetből 683-691.o.

5. Institutional Economics of the Public Sector
1. What are the fundamental governance structures of contractual relationships? What factors
influence their relative efficiency of market governance and hierarchical governance in a given
relationship?
Coase, R. H.: The Nature of the Firm. Economica 4 (16): 386–405.
Hayek, F. A. The Use of Knowledge in Society.American Economic Review 35.4 (1945): 519-530.

Williamson, Oliver E.: Transaction-cost economics: the governance of contractual relations.
Journal of Law and Economics (1979): 233-261
2. What incentive problems arise in contracts from information asymmetry and opportunism?
Milgrom, Paul – John Roberts: Economics, Organisation and Management. Prentice Hall, 1992
(MR). Chapters 5, 6, 7 and 10.
Miller, Gary J.: Managerial Dilemmas. The Political Economy of Hierarchy. Cambridge, 1992.
Chapter 6.
3. What are the enforcement mechanisms of contracts? How do they work?
Ellickson, Robert C.: The aim of order without law. Journal of Institutional and Theoretical
Economics (1994): 97-100.
MR. Chapters 6, 8 and 10.
4. If we strive for efficiency, what principles should we follow in (i) choosing among different
systems of property rights and (ii) solving conflicts between holders of property rights?
Cooter, Robert - Thomas Ulen: Law and Economics. 4th Ed.. 2004. Chapters 4 and 5.
5. What economic explanations can be given for the fact that some organisations are for-profit
while others are not-for-profit? What explains the different forms of for-profit corporations?
Eggertsson, T. (1990): Economic Behavior and Institutions. Cambridge, Cambridge University
Press. Chapters 2, and 5-7
Hansmann, Henry, and Reinier Kraakman.: The essential role of organizational law. Yale Law
Journal (2000): 387-440..
Hansmann, Henry.: Economic theories of nonprofit organization. The nonprofit sector: A
research handbook 1 (1987): 27-42.
MR. Chapter 14.

Közösségi pénzügyi menedzsment
1. Melyek a költségvetési fegyelem szabályalapú, illetve intézményes biztosításának eszközei?
Begg, I. (2017). Fiscal and other rules in EU economic governance: helpful, largely irrelevant or
unenforceable? National Institute Economic Review, 239(1), R3-R13. vagy
Vigvári A. (2009). Fiskális stabilitás. Mit tanulhatunk az EU-tól? EU Working Papers, 12(2), 16-27.
2. Milyen közpénzügyi okokra vezethető vissza a 2007 után elmélyülő görög adósságválság?
Hogyan mutatkozott meg az erkölcsi kockázat a válság kialakulásában, és milyen szerepet
játszottak a nemzetközi intézmények a válság kezelésében?
Győrffy D. (2014). Válság és válságkezelés Görögországban. A puha költségvetési korlát szerepe a
gazdasági összeomlásban. Közgazdasági Szemle 61(1), 27-52.
3. Melyek a programalapú költségvetési technika fő jellemzői?
Báger G. és Vigvári A. (2007). A programalapú költségvetési technika. Megjelent: Báger G. és Vigvári
A. Államreform, közpénzügyi reform. Nemzetközi trendek és hazai kihívások. Budapest: Állami
Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet
4. Milyen lehetőségei, illetve veszélyei vannak a köz- és a magánszektor közötti szerződéses
közösségi beruházási célú együttműködésnek, azaz a PPP-nek (public-private partnership) a
közösségi pénzügyi menedzsment szempontjából?
Kwak, Y. H., Chih Y. Y. and Ibbs, C. W. (2009). Towards a Comprehensive Understanding of Public
Private Partnerships for Infrastructure Development. California Management Review, 51(2), 51-78.
vagy
Varga J. (2017). Közösségi feladatellátás a köz- és a magánszektor együttműködésében. Átláthatóbb
forráskezelés? Megjelent: Horváth M. T., Bartha I. és Varga J. (szerk.) Honnan hová? A közpénzek
védelméről. Debrecen: Debreceni Egyetem. 179-232.
Public Financial Management
1. Which are the major fiscal rules and institutions set up to ensure budget discipline?
Begg, I. (2017). Fiscal and other rules in EU economic governance: helpful, largely irrelevant or
unenforceable? National Institute Economic Review, 239(1), R3-R13.
2. What is the role of international actors in shaping national fiscal policies? What are main public
financial management implications of the post-2008 shift in the fiscal policy doctrine of the
International Monetary Fund (IMF)?
Ban, C. (2015). Austerity versus stimulus? Understanding fiscal policy change at the International
Monetary Fund since the great recession. Governance, 28(2), 167-183.
3. What are the main features and evolution patterns of performance budgeting?
Bleyen, P., Klimovský, D., Bouckaert, G., & Reichard, C. (2017). Linking budgeting to results? Evidence
about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model.
Public Management Review, 19(7), 932-953.
4. What are the main benefits and obstacles of PPP (public-private partnership) from a public
financial management perspective?
Kwak, Y. H., Chih Y. Y. & Ibbs, C. W. (2009). Towards a Comprehensive Understanding of Public
Private Partnerships for Infrastructure Development. California Management Review, 51(2), 51-78.

