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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja:  

2.2.2.2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Folyamatmenedzsment a közigazgatásban 

3.3.3.3. A tantárgy megnevezése (angolul): Process Management in Public Sector 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 
5.1. össz óraszám: 24 óra 
5.2. heti óraszám: 2 + 0 

6.6.6.6. Kreditérték:    3333 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
Az 1. félévben (őszi szemeszter) 

8.8.8.8. Az oktatás nyelve:::: magyar 

9.9.9.9. Előtanulmányi kötelezettségek:  

10.10.10.10. A tantárgy típusa: választható 

11.11.11.11. A tantárgyfelelős tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszerverzési 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: Juhász Zsolt, meghívott külső szakértő. 

14.14.14.14. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy kitekintést nyújt a hallgatók számára a 
közigazgatási szakmán túl olyan ismeretekre, melyeket a piaci szegmens szereplői már évek 
óta alkalmaznak működésük felmérésére, optimalizálására. A működésoptimalizálás egyik 
fő eszöze a folyamatfelmérés, - elemzés és optimalizálás. A tantárgy célja, hogy a hallgatók 
elsajátítsák ezen ismeretek elméleti hátterét, szoftveres támogatását, valamint közigazgatási 
alkalmazhatóságát. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban megfogalmazott 
intézkedési területek megvalósítása elképzelhetetlen modern szervezet- és 
működésfejlesztési ismeretek nélkül. A mesterszakos képzés során szükséges lehetőséget 
teremteni ezen ismeretek alapjainak megszerzésére egy féléves tantárgy keretében, hogy a 
jövő közigazgatási szakemberei számára a Magyary Programban megfogalmazottak 
érthetőek, alkalmazhatóak legyenek, valamint a programtól függetlenül képesek legyenek a 
hallgatók a működés folyamatszemléletű megközelítésére, és annak alkalmazására a 
közigazgatásban. 

15.15.15.15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
15.1. Bevezetés – a legfontosabb tudnivalók, a folyamatmenedzsment alkalmazási 

területei 
15.2. A folyamatmenedzsment evolúciója  

15.3. Folyamatmenedzsment helye a közigazgatási modernizációban  
15.4. Folyamatmenedzsment és minőségmenedzsment 
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15.5. Hazai és nemzetközi esettanulmányok, úgy mint pl.: Hatósági engedélyezési 
folyamatok átalakítása folyamatmenedzsment eszközökkel. Ügyfélszolgálati 
folyamatszabályozás ügyfélelégedettségi kutatás alapján. 

15.6. Folyamatmenedzsment eszközök és módszerek (BPR, BPM, optimalizálás) 
15.7. Folyamatmenedzsment gyakorlat a MEGA Process BPMN-nel I. (ismerkedés a 

MEGA eszközzel) 
15.8. Folyamatmenedzsment gyakorlat a MEGA Process BPMN-nel II. (szervezeti ábra és 

értéklánc kialakítása) 
15.9. Folyamatmenedzsment gyakorlat a MEGA Process BPMN-nel III. (üzleti folyamatok 

kibontása, szervezeti folyamat)  
15.10. Folyamatmenedzsment gyakorlat a MEGA Process BPMN-nel IV. (szervezeti 

folyamatok kibontása)  
15.11. Folyamatmenedzsment gyakorlat a MEGA Process BPMN-nel V. (stratégia, IT 

rendszerek, projektek) 
15.12. Esettanulmány: ERP rendszer bevezetését megelőző BPR projekt egy országos 

hivatalnál 

16.16.16.16. Kompetenciák leírása: A hallgatók el tudják helyezni az folyamatmenedzsment által kínált 
megoldásokat a közigazgatási modernizációs eszköztárban, lássák a közigazgatási 
modernizációt meghatározó tényezőket. Ismerjék az üzleti szférából diktált megoldásokat. 
Ismerjék a közigazgatási modernizáció jogszabályi környezetét. Műszaki előképzettség 
nélkül érdemben el tudják helyezni a technikák egymáshoz való viszonyát. Ismerjék fel a a 
az innovációk közigazgatási alkalmazási lehetőségeit. Röviden, átlássák a modernizáció 
eszközrendszerét és érvényesülési területét. 

17. Évközi tanulmányi követelmények: 

17.1. A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele a tanórákon való 
részvétel. Az előadások tananyagának elsajátítása. 

18.18.18.18. Az értékelés módszere: : : : írásbeli felmérés/számítógéppel támogatott teszt a fél év végén. 

19.19.19.19. Vizsgakövetelmények: vizsga, ötfokozatú értékelés; 

20. Irodalomjegyzék: 

20.1. Kötelező irodalom: 

20.1.1. HAMMER, M., CHAMPY, J.: BPR – Vállalatok újraszervezése, Panem Kiadó 
Budapest, 2000 

20.1.2. TENNER, A. R., DETORO, I. J.: BPR – A vállalati folyamatok újraformálása, 
Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1998. 

20.1.3. IFUA Horváth & Partners: Folyamatmenedzsment a gyakorlatban, Alinea Kiadó, 
2006 

20.2. Ajánlott irodalom: 

20.2.1. August-Wilhelm Scheer/Ferri Abolhassan/Wolfram Jost/Mathias Kirchmer: 
Business Process Change Management, Springer, 2003 
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20.2.2. Jan vom Brocke, Michael Rosemann: Handbook on Business Process 
Management: Introduction, Methods and Information Systems, Springer 2010 

 

1. Előadási anyagok:  

 

 

Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik.  Elérhetőségük: www.uni-nke.hu  
    

 
 
 
Budapest, 2013. július 21. 
 

    
Dr. Budai Balázs PhD. 

egyetemi docens 


