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ELSŐ RÉSZ
KÖZÜGYEK A KÖZVETLEN KAPCSOLATOK KERETEI KÖZÖTT
 
I. fejezet. Közügy a primer közösségek világában
1. Közösségek közpolitikája és a hagyomány
2. Családi-rokoni kapcsolatok és szerepük a családalapításban
3. Közfeladat a családban: a gyermek születése és felnevelése 
4. Az idős emberek helyzete
5. Szomszédsági-lakóhelyi közösségek és a kölcsönös segí-

tés politikája
6. Köztulajdon gondozása és a közlegelő esete

 
II. fejezet. Civil szervezetek és közügyek
1. Civil társadalom és civil szerveződés
2. Közgazdaságtani, szociológiai és politológiai értelmezések
3. Ami nem civil: profitorientált, állami és hatalmi
4. Ami civil: közcélúság, önkéntesség és önkormányzó 

működés
5. Közügyek a civil szervezetekben

 
III. fejezet. Közügyek a tanácskozó testületek előtt
1. Testületi közösségek 
2. Az instrumentális racionalitás kérdőjelei
3. Deliberatív (diszkurzív) logikák
4. A tanácskozó testületek funkciói

MÁSODIK RÉSZ
KÖZÜGYEK SZERVEZETI KÉPVISELETE
 
IV. fejezet. Közjó a képviseleti demokráciában
1. Közügy és közjó
2. Normatív közjó és objektív közérdek
3. Az (újra)értelmezett közjó
4. Képviseletelméletek
5. Ankersmit a politikai reprezentációról
6. A diszkurzív közügy

 
V. Fejezet. Közigazgatás és közügy
1. A közigazgatás szervezete és jogszerűsége
2. A közigazgatás legitimitása: demokratizmus és hatékonyság
3. Kiszámíthatóság, egyenlőség, biztonság, szervezés
4. Közügyek és közfeladatok a közigazgatásban
5. Szakpolitikák: testek, tudások, közösségek, tárgyiságok

 

VI. fejezet. Népszavazás közügyekről
1. A népszavazás mint jogi és politikai intézmény
2. Érvek a népszavazás ellen és mellett
3. A népszavazási kérdés megfogalmazásának nehézségei
4. Mire és miért szavaz az állampolgár
5. A népszavazási eredmény értékelése és értelmezése

HARMADIK RÉSZ
VIZSGÁLATOK A KÖZ VÉLEMÉNYÉRŐL ÉS A KÖZÜGYEKRŐL
 
VII fejezet. Közvélemény-kutatás és a köz véleménye
1. A közvélemény-kutatások jelentősége
2. Kutatások és eredmények
3. Előfeltevések és érvényességek
4. Közügyek a közvélemény-kutatások tükrében

 
VIII. fejezet. Közügyek napirenden
1. A napirendkutatás és az agenda setting sztori
2. Hatások és összefüggések: eredmények és problémák a 

napirendkutatásban
3. Küzdelem a témák meghatározásáért: a magyarországi ku-

tatások eredménye
4. Az agenda setting és a közügy

 
XI. fejezet. Közügyek diszkurzív vizsgálata
1. A szavak és szövegek a politikában
2. A politikai szövegek jellege és státusa
3. A diskurzuselemzés módszerei és eljárásai

 
X. fejezet. Közpolitikai diskurzuselemzések
1. Kudarcok és kiútkeresések a közpolitikai vizsgálatokban.
2. Argumentatív diskurzuselemzés
3. Narratív közpolitikai elemzés
4. Kulturális közpolitikai elemezés
5. Etnográfiai közpolitikai elemzés
6. A diskurzuskoalíció kérdései
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