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Hatékony jogállami kormányzás
TESZTKÉRDÉSEK
1. Mely hatalmi ág(ak) tartoz(nak) a kormányzáshoz?
a. Csak a végrehajtói hatalom.
b. A végrehajtó és a törvényhozó hatalom.
c. A végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltatói hatalom.
2. Melyek a kormányzás jelenlegi kihívásai
a. Tömegtársadalom, globalizmus, információs társadalom, konszenzusos vs.
konfliktusos kormányzás
b. Tömegtársadalom, globalizmus, információs társadalom
c. Tömegtársadalom, terrorizmus, globalizmus, információs társadalom
3. Milyen a modern kormányzás?
a. A valódi modern kormányzás teljesen szétválasztja a politikai és a
közigazgatási elemet.
b. A valódi modern kormányzásban a baloldali és jobboldali törésvonalak
megmaradnak.
c. A valódi modern kormányzás a közpolitika, a központi közigazgatás
irányítása és a közintézményhálózat menedzselésének egységén alapszik.
4. Mit boríthatja fel a formális és informális kormányzás arányait?
a. Intézményrendszer túlbonyolítása egyik oldalon, a másikon a személyi elem
túlhangsúlyozása.
b. A rosszul kezelt prioritások.
c. A közvélemény-kutatások túlzott szerepe a politikai döntésekben.

5. A jogállam…
a. a jog uralmán alapszik, az állami közhatalomra is irányadó a jog, csak a jog
keretein belül cselekedhet a kormányzat.
b. elfogadja a kormányzati túlhatalmat, mert az nem gyengíti a fékek és
ellensúlyok rendszerét.
c. lehetővé teszi az alapjogok, kormányzati fékek mindenkori érvényesítését,
akár a hatékony kormányzás rovására is.
6. Milyen a neomachiavellista felfogás?
a. Morális célokért csak morális eszközök használatát fogadja el a politikában.
b. A közjó érdekében a konszenzusépítésre törekszik.
c. A hatalom megszerzésében és megtartásában látja a kormányzás lényegét.
7. A magyar állampolgárok az Európai Unió polgárainak tekinthetőek-e?
a. Igen.
b. Nem.
8. Az Európai Unióban…
a. a kis tagállamoknak nincs lehetőségük érdekeik képviseletére az unión belül.
b. nemzeti érdekeket az unión belül kell érvényesíteni.
c. az uniós tagság szükségképpen gazdasági bezárkózást jelent.
9. A jövőben a kormányzás mely területei fognak erősödni?
a. egészségügy és szociálpolitika
b. környezetvédelem és oktatáspolitika
c. gazdaságpolitika
10. A jó kormányzás…
a. a hatékonyság és a jogállamiság összeegyeztetésén alapszik.
b. csak a hatékonyságon és a stratégiai tervezésen alapszik.
c. egyedül a jogállamiságon alapszik.

