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ÁLLAMTUDOMÁNYI  
ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR

A hazai közigazgatási képzés intézményi bázisa

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) a közigazgatási szakemberek 
képzésének bázisintézménye. Elődintézményeiben több mint 35 ezer hallgató 
végzett az elmúlt negyven évben, akiknek sikerült elhelyezkedniük a közszféra 
megannyi területén. 

A kar államtudományi osztatlan mesterszakon doktori címet adó képzést, vala-
mint közigazgatás-szervező alap- és közigazgatási mesterképzést, továbbá speci-
ális közgazdászképzést is folytat. Az  ÁKK a felelős a magyar köztisztviselői, kor-
mánytisztviselői és állami tisztviselői állomány továbbképzéséért és a közszolgálati 
vezetőképzésért. A karon működik a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola.

Az ÁKK Budapest legújabb és legmodernebb oktatási campusán működik, 
amelyhez egy 600 férőhelyes, kiválóan felszerelt kollégium tartozik.
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ALAPKÉPZÉS
KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 
(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A közösség ügyeinek intézése 
A szakon alapvetően kormányzati és közigazgatási karrierre való felkészítés 
történik. Olyan közigazgatás-szervező szakembereket képzünk, akik elhivatott-
sággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára. A végzett 
hallgatók az állami és önkormányzati szektor valamennyi területén el tudnak 
helyezkedni. A közigazgatás-szervező alapképzés a közigazgatási feladatkörök 
túlnyomó többségére képesítést ad.

A hallgatók képzésük során elsősorban 
közigazgatási folyamatok szervezésé-
re, fejlesztésére, hatósági jogalkalma-
zásra, valamint az alapvető államház-
tartási feladatokban való részvételre 
kapnak teljes körű felkészítést. Olyan 
elméleti, tudományos alapozó (pl. ál-
lamelméleti, államtudományi, alkot-
mányjogi, államszervezeti) ismerete-
ket szereznek, amelyek lehetővé teszik, 
hogy tanulmányaikat az NKE mester-
képzésein folytathassák. 

A képzés során a hallgatók a következő 
szakirányokon szerezhetnek oklevelet:
• általános igazgatási szakirány
• nemzetközi közigazgatási szak-

irány, amelynek célja, hogy emelt 
szintű nemzetközi és európai tu-
dásanyagot adjon át, amellyel a 
tisztviselő a kormányzati karrierje 
során magas szinten tudja a fela-
datát ellátni 

• adóigazgatási szakirány, amely pro-
fesszionális adószakértői karrierre 
készít fel.
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MESTERKÉPZÉS
OSZTATLAN ÁLLAMTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
(10 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A professzionális állammenedzsment utánpótlása
Az államtudományi doktori címet adó szak célja az állam és a kormányzás átfogó tu-
dásanyagával ötéves osztatlan képzésben felkészíteni a hallgatókat akár professzionális 
állami vezetői karrierre is. Minden egyetemi képzés meghatározott ismeretek átfogó 
halmaza, amelyeknél a képzés és a végzettség neve jelzi a legfontosabb tudást. Az állam-
tudományi mesterszak elsősorban államtudománnyal foglalkozik, de jelentős arányban 
tartalmaz jogtudományi, gazdaságtudományi, politikatudományi ismeretet, rendszer-

ismeretet, infokommunikációs ismeretet, közigazgatástant 
is. Magas óraszámban biztosítjuk a gyakorlati felkészítést 
hallgatóink számára, de az osztatlan képzés megteremti 
a lehetőséget arra is, hogy a kiemelt témák tudományos 
elemzésének képességére is szert tegyenek. A tantárgyak 
elosztásánál kiemelt cél volt, hogy az ismeretek egymásra 
épüljenek és a jellemzően egy, másfél éves tárgyakkal ki-
egyenlített legyen a hallgatókra nehezedő teher. Emellett 
külön figyelem irányul a vezetői készségek kialakítására, 
fejlesztésére és a hallgatók pszichológiai felkészítésére. 
A mesterszak arra készíti fel végzettjeinket, hogy alapja-
iban ismerjék meg, mit jelent az állam nemzeti, európai 
és nemzetközi keretekben, ugyanakkor ne csak ismerjék, 
hanem képesek legyenek bármelyik ágazatában tervezé-
si, stratégiai, elemzési, jogi és vezetői feladatok ellátására.  
A képzést sikeresen teljesítők az állami működés min-
den területén és szintjén dolgozhatnak. Átfogó tudásuk 
az igazgatás bármely területén hasznosítható, ugyanak-
kor képesek lesznek arra is, hogy a politikai döntéshozók 
munkáját a legmagasabb szinten segítsék. Ez az egyetlen 
képzés hazánkban, amely közvetlen képesítést ad vezetői 
beosztásra az állami tisztviselői rendszerben.
A mesterképzést sikeresen teljesítők okleveles államtudo-
mányi mester szakképzettséget és államtudományi doktori 
címet szereznek. 
A szakot másoddiplomás képzésként rövidített időkeretben 
igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és nemzetközi 
igazgatásszervező, rendészeti, illetve jogi és gazdaságtudo-
mányi végzettséggel rendelkezőknek is javasoljuk.
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KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA  
(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Okleveles közgazdászok a közszolgálatban
A gazdaságtudományi képzési területen alapított közgazdálkodás és közpolitika 
mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemelten az államháztartás 
gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területeinek szakember-utánpótlását.
Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában képesek 
lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igazgatásban, az ágazati 
közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító szervezetekben a közpolitikai, 
közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti 

keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellá-
tására. Megismerik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a 
közmenedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és meg-
oldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-felhasználást 
érintő témaköröket. 
A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak karrierképzés, amely megfelelő mester-
képzési opciót kínál a közigazgatásban dolgozók és az NKE alapképzésein végzettek 
számára is. A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági 
és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az államtudo-
mányi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapkép-
zésein végzetteket várjuk.
A közgazdasági és közpolitikai tananyag oktatásában az Államtudományi és Köz-
igazgatási Kar mellett a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatói is aktívan 
közreműködnek.

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
(4 féléves levelező munkarendű képzés)

Karrierképzés a közszolgálatban
A képzés a kormányzati karrier magasabb szintjeire készít fel, ezért főként a már a 
közigazgatásban dolgozóknak ajánljuk. Várjuk a közigazgatás-tudományi doktori 
képzésre készülőket is. A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének 
megértése mellett jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. 
Megismerkednek a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigaz-
gatás nemzetközi dimenzióival és működési gyakorlatával. Olyan témákban is mé-
lyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési jog és az államháztartás 
működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, közigazgatási szervezetfej-
lesztés és -irányítás, az infokommunikációs rendszerek és adatbázisok működtetése.  
A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanul-
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mányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió 
és a magyar közpolitika, közjog kapcsolatát. Mindezen 
tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási 
feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák 
felismerésére és hatékony kezelésére, valamint szakirá-
nyú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá a 
kormányzati szintű döntések előkészítésére. 
A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE 
közigazgatás-szervező és nemzetközi igazgatási alapkép-
zésén végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és 
politikatudományi alapképzettséggel rendelkezőknek.  
A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van szak-
irányú továbbképzés elvégzésére is, így a mesterdiploma 
mellé egy extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

DOKTORI KÉPZÉS
A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (KTDI) 
hazánk első és egyetlen ilyen profilú doktori iskolája, 
amely a közigazgatás-tudomány területén különböző 
képzési formákban biztosítja a doktoranduszhallgatók 
tudományos pályára való felkészítését. Kutatási területei 
a közjog és közigazgatás, az állam és társadalom, köz-
menedzsment, állam és ökonómia, közigazgatás a nem-
zetközi és európai térben, valamint az emberi erőforrás.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A nappali munkarendű hallgatók jelentős része támogatott 
formában, az egyetemmel kötött közszolgálati ösztöndíj-
szerződés keretében folytatja tanulmányait.

A kar által meghirdetett szakokra az általános felvételi 
feltételek vonatkoznak az alábbi kivételekkel:
A közigazgatás-szervező alapképzési szak levelező munka-
rendű közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésére azok 
jelentkezhetnek, akik közszolgálati vagy kormánytisztvise-
lői jogviszonnyal és munkáltatói támogató nyilatkozattal 
rendelkeznek, valamint elvégezték a kormányablak-ügy-
intézői tanfolyamot, vagy a közszolgálatban dolgoznak és 
rendelkeznek a munkáltató, valamint a közigazgatás-fej-
lesztésért felelős miniszter támogató nyilatkozatával. 
Az államtudományi osztatlan mesterképzésen az egyetem 
által létrehozott bizottság pályaorientációs alkalmassági 
beszélgetés keretében vizsgálja a jelentkező pálya iránti el-
kötelezettségét, közéleti tájékozottságát. A nem megfelelt 
minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárásból.
A közigazgatási, valamint a közgazdálkodás és közpoli-
tika mesterképzésre jelentkező esetében az egyetem által 
létrehozott bizottság motivációs beszélgetés keretében 
vizsgálja az alábbi szempontokat: közigazgatási szakmai 
gyakorlat, szakmai és közéleti tevékenység, jelentős köz-
igazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs, tu-
dományos tevékenység, szakmai tájékozottság, személyes 
motívumok, verbális képességek, a megszerzendő oklevél 
jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció.
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NYELVI KÖVETELMÉNYEK
A közigazgatás-szervező alapszak nemzetközi közigazgatási szakirányán, továbbá  
a közigazgatási mesterszak közigazgatás-tudományi, illetve közigazgatási vezető 
szakirányain az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elis-
mert középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyít-
vány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.

A közigazgatási mesterszak európai és nemzetközi közigazgatási szakirányán fel-
sőfokú (C1) komplex közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat megléte szükséges.

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszaknál angol nyelvből államilag elismert, 
legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen 
nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi 
nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelv-
vizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az államtudományi mesterszak esetében angol, francia vagy német nyelvből egy 
államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga szükséges 
a diplomához.

A kar többi képzésén az oklevél kiadásának feltétele az Európai Unió valamely hiva-
talos nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelv-
vizsga, amelyre az NKE nyelvi felkészítést biztosít. 
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TANULÁS-  
ÉS PÁLYASEGÍTÉS 
A karon szerveződő diákkörök és szakkol-
légiumok mellett hallgatói mentori prog-
ram is segíti a tanulást. Az alapképzési 
szakon tíz hét, a mesterképzési szakon hat 
hét, az osztatlan képzésen tizenkét hét kö-
telező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, 
elsősorban állami, azon belül államigazga-
tási vagy önkormányzati szerveknél.
Az egyetem szakmai együttműködési 
kapcsolatot tart fenn minisztériumok-
kal, kormány- és járási hivatalokkal, ön-
kormányzatokkal, illetve más kiemelt 
államhatalmi és államigazgatási intéz-
ményekkel (Országgyűlés, Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság, Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság, Állami 
Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar 
Államkincstár, bíróságok, ügyészségek), 
ami a végzett hallgatók államigazgatási 
térbe történő integrációját segíti. 
A karriertámogatás célja, hogy a hallga-
tók számára szakmai gyakorlati helyet, 
munkalehetőséget és egyéb elhelyezke-
dési lehetőségeket kutasson fel a hazai 
munkaerőpiacon. 
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HALLGATÓI MOBILITÁS
A kar számos nemzetközi partnerével együttműködve mobilitási lehetőséget biztosít 
hallgatóinak tanulmányi célú és szakmai gyakorlat mobilitás terén. Ezek egyaránt el-
érhetők Európán belül az Erasmus+, illetve Európán kívüli nemzetközi kreditmobilitás 
(ICM) segítségével.

Mindez kiváló lehetőséget biztosít hallgatóinknak arra, hogy:
• életre szóló élményt, tapasztalatot szerezzenek, kapcsolatot építsenek ki a világgal,
• akár két szemesztert is tanulhassanak több mint 40 partnerünknél, Európán 

belül és kívül is (ICM),
• országokon és kultúrákon átívelő kapcsolati tőkét alakítsanak ki,
• megismerjék a világot, a kihíváson keresztül pedig önmagukat.
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Amit kínálunk:
• nemzetközi partnereinknél tanulmányi mobilitással eltöltött szemesztereket 
• szakmai gyakorlatokat nemzetközi szervezeteknél, nagykövetségeken, konzu-

látusokon
• egy élő erasmusos közösséget folyamatosan megújuló programokkal
• kiterjedt nemzetközi (angol nyelvű) kurzuskínálatot, megkönnyítendő a külföl-

di tapasztalatszerzéshez szükséges nyelvtudás megalapozását, fejlesztését

TEHETSÉGGONDOZÁS
A kar rendkívül eredményes tudományos diákköri tevékenységet folytat, amelybe 
bárki bekapcsolódhat. A kétévente megrendezendő Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián a hallgatók rendszerint kiváló eredményeket érnek el. Az egyetemen 
több szakkollégium is működik, amelyek szellemi és közösségi műhelyként segítik az 
elhivatott és motivált hallgatók fejlődését. Az Államtudományi és Közigazgatási Karon 
ezt a szerepet az Ostrakon és a Magyary Zoltán Szakkollégiumok töltik be.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK
A magyar közigazgatásban felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős része az 
ÁKK-n, illetve elődintézményeiben szerzett diplomát. Ez azt bizonyítja, hogy a köz-
igazgatás-szervező képzés jó esélyeket kínál a munkaerőpiacon. Az itt végzett hall-
gatók elsősorban az államigazgatásban (minisztériumok, megyei kormányhivatalok, 
járási hivatalok, költségvetési szervek) és az önkormányzati igazgatásban helyezked-
hetnek el. Sokan a szakmai gyakorlatot biztosító szervnél kapnak állást. A közigazga-
tás hosszú távú karriert biztosíthat a végzettek számára, jogszabályok által garantált 
előmeneteli lehetőséggel, kiszámítható életpályával.

HALLGATÓI ÉLET
Az NKE hallgatói önkormányzatai révén számos eseménnyel színesíti a hall-
gatók mindennapjait. A nagy hagyománnyal rendelkező rendezvények (mint  
a gólyatábor és a gólyabál) mellett idetartozik a végzős hallgatók gyűrűavató 
bálja vagy a csak az NKE-re jellemző, a hivatásrendek közötti integrációt erősítő 
programok. A fentieken túl évente rendeznek többek között ún. kollégiumi he-
tet, sportnapot, gasztronómiai, kultúra- és vetélkedőnapot, de épp így képvisel-
teti magát a tudományos élet is: a hallgatók délutánjait egész évben – az intéze-
tek, a TDK-k és a szakkollégiumok szervezésében megvalósuló – konferenciák 
és különböző meghívott előadók prezentációi teszik színesebbé.
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Pro publico bono

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar hallgatói önkormányzata (HÖK) a 
legnagyobb létszámmal rendelkező hallgatói érdekképviseleti szerv az egyete-
men, és meghatározó szerepet játszik az egyetemi hallgatói közösség formálásá-
ban; a hagyományos rendezvények mellett más módon is igyekszik gondtalanná 
tenni a hallgatók egyetemi éveit.
A kiterjedt ösztöndíjrendszernek köszönhetően a kar hallgatói szociális helyze-
tük, kimagasló tanulmányi eredményeik vagy közösségi tevékenységük alapján 
pályázhatnak támogatásokra. Ezen feladatok mellett kiemelkedő jelentőségű 
a tanulmányokkal kapcsolatos hallgatói kérdések megválaszolása, a felmerülő 
problémák megoldásában való közreműködés.
A HÖK bizottsági struktúrája a hallgatókat érintő összes témakört lefedi. Felada-
tuk még a különböző kari és egyetemi szintű szabályzatokkal kapcsolatos vélemé-
nyezés, valamint a kari és egyetemi hallgatói képviselet biztosítása. Az ősz folya-
mán, a HÖK-választásokon bármely hallgató jelentkezhet választmányi tagnak.
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