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TANTÁRGY PROGRAM 

1.1.1.1. A tantárgy kódja: 5SZ09NSZ11M 

2.2.2.2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Az államigazgatás innováció szervezési feladatai 

3.3.3.3. A tantárgy megnevezése (angolul): The public service organistaional tasks for innovation 

4.4.4.4. A szak megnevezése (ahol oktatják): valamennyi szakon 

5.5.5.5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat): 
5.1. össz óraszám: 8 óra 
5.2. heti óraszám: 1 + 0 

6.6.6.6. Kreditérték: 2 kredit 
7.7.7.7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:  

Az 1. és 2. félévben (őszi és tavaszi szemeszter). 

8.8.8.8. Az oktatás nyelve:::: magyar 

9.9.9.9. Előtanulmányi kötelezettségek: a tárgy alapozó, előtanulmányi kötelezettség nincs 

10.10.10.10. A tantárgy típusa: szabadon választható 

11.11.11.11. A tantárgyfelelős tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási 
Intézet 

12.12.12.12. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Budai Balázs PhD., egyetemi docens 

13.13.13.13. A tantárgy oktatói: dr. Agg János 

14.14.14.14. A tantárgy szakmai tartalma: Az ún. Lisszaboni folyamat, vagy másnéven a Lisszaboni 
stratégia célként fogalmazta meg, hogy az Európai Unió a következő évtizedre a világ 
legversenyképesebb dinamikusan növekvő, tudásalapú társadalma legyen, amely 
fenntartható gazdasági növekedést, több és jobb minőségű munkahelyet, valamint nagyobb 
társadalmi kohéziót képes biztosítani. E stratégiai elvárás megvalósításának egyik kiemelt 
eszköze az innováció, amelyet a lisszaboni stratégia 2020-ig tartó folytatásának tekinthető 
Európa    2020 stratégiai program a gazdasági haladás, valamint a versenyképesség 
fenntarthatóságának legfontosabb motorjaként definiált. A fokozott figyelem azért is 
lényeges, mert a globális szintéren kontinens méretű, jól szervezett konkurensek járnak 
kontinensünk előtt (Amerikai Egyesült Államok, Kína, India, stb.), így a kihívás összeurópai 
és tagállami szinten is adott. A 2007-2008-ban indult világgazdasági válság egyik tanulsága, 
hogy leginkább az innováció orientált vállalkozások tudnak fejlődni a gazdasági 
krízishelyzet alatt (is). Éppen ezért az államnak feladata kell, hogy legyen, hogy az 
államigazgatás eszközeivel elősegítse az ilyen vállalkozások megjelenését, működését és 
megerősödését. Ennek a kurzusnak a feladata az, hogy tudatosítsa a hallgatókban azokat a 
lehetséges intézkedéseket és eszközöket, amelyekkel az állam ezt megteheti 

15. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

15.1. Az innovációról 

15.2. A Kutatás-fejlesztésről 

15.3. A tudásalapú társadalom és gazdaság 
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15.4. A magyar Nemzeti Innovációs rendszer 

15.5. Innovációt elősegítő eszközök (inkubátorok, klaszterek, ipari parkok) 

15.6.  Innovációt elősegítő eszközök (finanszírozás) 

15.7. Szellemi tulajdonvédelem szerepe az innovációban 

16.16.16.16. Kompetenciák leírása: A XXI. Század közszolgálatának felkészültnek kell lennie az új 
kihívásokkal szemben. A tantárgy felvételével a mesterszakos hallgatók megismerkednek az 
innováció fogalmaival, valamint az Európai Unió innovációval kapcsolatos politikájával. A 
tananyagot úgy állítottuk össze, hogy a későbbiek során, ha innovációs területen 
helyezkednek el hasznosítani tudják e tantárgy keretében megszerzett alapismereteket. A 
kutatás-fejlesztési, innovációs területen nincs elegendő, megfelelően képzett szakember, 
olyan szakemberek akik képesek lennének az innováció fogalmi körében tartozó elméleti 
tudást a döntés-előkészítésbe beépíteni. Interdiszciplináris közigazgatász-közgazdász-
jogász-természettudós együttműködés a hatékony gazdaságfejlesztés és innováció alapja. 
Iskolánk közigazgatász képzési profiljához illeszkedve elsősorban olyan ismereteket 
szerezhetnek hallgatóink, amely az állam innovációval kapcsolatos feladatainak ellátására 
teszik alkalmassá őket 

17.17.17.17. Évközi tanulmányi követelmények: 

17.1. A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel, 
valamint házi dolgozat (beszámoló) benyújtása, egyúttal órai prezentációja 

17.2. A pótlás módja: zárthelyi dolgozat eredményes megírása 

18.18.18.18. Az értékelés módszere: : : : beszámoló és prezentáció értékelése a félév végén 

19.19.19.19. Vizsgakövetelmények: beszámoló, és prezentáció 

20.20.20.20. Irodalomjegyzék: 

20.1. Kötelező irodalom: Agg János  – Állam -és innováció; E-government alapítvány; 
Budapest; 2012. 

20.2. Ajánlott irodalom: 
20.2.1. Innováció menedzsment kézikönyv; szerk. dr. Pakucs János, dr. Papanek Gábor; 

Magyar Innovációs Szövetség kiadványa; Budapest; 2006. 
20.2.2. Kutatásszervezés és innovációmenedzsment az egészség -és élettudományok 

területén; szerk.: dr. Pörzse Gábor; Semmelweis kiadó; 2011. 
20.2.3. Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára 

(Frascati kézikönyv); OECD tanulmány; 2002. 

 
Budapest, 2013. július 21.  

    

Dr. Budai Balázs PhD. 
egyetemi docens 


