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V. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Általános helyzet: 
 

A Közszervezési és Közigazgatástani Intézet munkatársai 4 külön tanszékrıl kerültek egy intézetbe 
2016. februártól a közigazgatási kommunikáció és média (5,5 fı), a közigazgatási szervezés (4 fı), a 
közigazgatási urbanisztika (3,5 fı) és a statisztika (1,5 fı) területét képviselve.  
 

Az Intézet munkatársai jelenleg 50 tantárgyat oktatnak, és a közeljövı megalapozott terveivel számol-
va ez 68-ra módosul az alábbi, elfogadható megoszlásban: 
 

Témák szerint: kommunikáció 34 % szervezés 34 % urbanisztika 28 % statisztika 4 % 
Szintek szerint: BA   49 % MA 36 % DI 15 %  
Jelleg szerint: SZV 42 % KV 22 % K  24 % 
 

Az oktatók beosztási/minısítési összetétele jónak mondható:  
 

professor 
emeritus 1 

egyetemi 
tanár 1 

egyetemi 
docens 5 

egyetemi ad-
junktus 6 

egyetemi ta-
nársegéd 3 

mester- 
oktató 1 

PhD  
hallgató 3 

 

Stratégiai cél: 
 

Az Intézet belsı integrációjának megvalósítása olyan oktatási és kutatási tevékenységgel, amelyek 
körvonalazzák a közigazgatástant a közigazgatás-szervezés dominanciájával. A közigazgatástan a 
tudományos definíciók értelmében a közigazgatási jog mellett a közigazgatás-tudomány másik össze-
tevıje (lásd: B2, 10. oldal). Az intézeti munkatársak körkép szerinti véleménye (lásd: B1, 8. oldal) nem 
zárja ki, hogy a jogon túli közigazgatási aspektusok (vezetés-szervezés, kommunikáció-média, urba-
nisztika, statisztika) többé-kevésbé lefedi a közigazgatástant, amit az Intézet profiljaként definiálhatunk 
(lásd: D1, 12. oldal). Ezt oktatás-fejlesztéssel és a 2016-ban induló KÖFOP kutatásokkal tervezzük 
realizálni. 
 

Szervezetértékelés: 
 

Az Intézet HR összetétele szakmai értelemben igen széles, a kompetenciákat tekintve meggyızı 
(részletesen lásd: E3, 14. oldal). 
 

Erısség 
PhD minısítések magas aránya 
Közigazgatás-kommunikáció oktatási és tu-
dományos aktivitása magas (önálló tanszék volt) 
Arányos tantárgyi és oktatói szerkezet 

Gyengeség 
Négy külön tanszékrıl érkezett munkatársak 
A közigazgatás-szervezés szakterület nem vesz 
részt a közös modul szervezési képzésében 
Oktatói inaktivitás: idegen nyelvő publikációk 

Lehetıség 
Közigazgatástan oktatási-kutatási definiálása 
Statisztika megfeleltetése digitális generációnak 
Önkormányzattan oktatási-kutatási definiálása 
CEPA impakt faktoros angol online szaklap 

Veszély 
Hallgatói motiválatlanság (TDK, PhD utánpótlás) 
Közigazgatási-urbanisztika további gyengülése 
Az intézeti integráció kudarca 
Intézeti asszisztencia + html szerkesztı hiánya 

 

Indikátorok: 
 

Az oktatás területén (részletesen lásd: G5 és H2, 21 és 24-24 oldalak): 



3 
 

• 18 új tantárgy bevezetése, hogy a tantárgyi eloszlás diszciplináris területek, tantárgyi szintek és 
jelleg szerint arányosabb legyen az Intézetben (H2, 24 - 27 oldalak) 

• BA szakon a közigazgatási urbanisztika óraszámának visszaállítása 2+2-re. 
• A Statisztika tantárgy hallgatói presztízsének megalapozása a digitális generáció érdeklıdésé-

nek megfelelıbb módszerek megjelenítésével (internetes network-elemzés, GIS, 3D). 
• A 2013-2015-ben az ÁROP keretében kidolgozott és elindított Önkormányzati szakértıi szak-

irányú képzésre építve egy Önkormányzattan c. 2 féléves, 12 tantárgyas szakirányú képzés ki-
dolgozása és elindítása KÖFOP keretében – ezzel az önkormányzattan – mint új felsıoktatási 
szakterület – kialakítása (H3, 27. oldal). 

• Az Államtudományi és Közigazgatási Kar általános oktatási tevékenységében a jogi kari sza-
koktól való szaktávolság növelése. 

 

A kutatás területén (részletesen lásd: G3 és H4, 20 és 29-33 oldalak): 
 

Az Intézet diszciplináris aktivitása legerısebb a közigazgatási kommunikáció terén; így, ennek fenn-
tartása mellett a külsı hatásra meggyengült közigazgatás-szervezést lényegesen több kutatási té-
mával tervezi támogatni az Intézet vezetıje. A belsı hatásra meggyengült közigazgatási urbaniszti-
kát egy adjunktus átminısítésével tudományos munkatársi poszttal tervezi erısíteni (18. és 36. oldal). 
A rendkívül alacsony hallgatói presztízső közigazgatási statisztikát a 21. század legújabb statisztikai 
téradat módszerekkel kívánja népszerőbbé tenni – mint kutatásmódszertant (H4, 29-33 oldalak). 
 

• Vezetés és szervezéstudományhoz társítható kutatási témák száma:   10 
• Kommunikáció és médiatudományhoz társítható kutatási témák száma:    7 
• Regionális tudományokhoz társítható kutatási témakörök száma:     6 

 

Az Intézet belsı integrációját a havonta megtartott szakmai „mőhely” fórumok segítik. A tudományos 
output mérföldkövei az évente megtartott konferenciák és megjelenı tanulmánykötetek. Követelmény, 
hogy átlagosan minden hónapban megjelenjen egy szakfolyóirat publikáció az intézeti munkatársak 
által jegyezve, az Intézet megnevezése alatt. Lényeges az intézeti honlap publikációs linkjei, különös 
tekintettel az angol nyelvő szakfolyóirat elindításával, amely hozzájárulhat a Kar nemzetközi ismertsé-
géhez és elismertségéhez (H1-3, 23. oldal). 
 

Mőhely fórumok (2016. októbertıl havonta 1) 
Konferencia (évente 1) 
Tanulmánykötet (évente 1) 
Folyóirat publikáció (intézeti szinten havonta 1) 
Intézeti online publikációs felület karbantartása (egész évben) 
Online angol IP faktor-jelölt publikációs felület (2017. februártól) 
 

Mőhely – kohézió 
 

Az intézeti profil formálódásának és végleges kialakításának fı eszköze az Intézetben havonta rende-
zett fórum, ill. mőhelyszeminárium. A kari kohéziót is erısíti, ha ezekre idırıl-idıre meghívást kapnak 
a kari társintézetek olyan oktatói és kutatói, akiknek szakmai érdeklıdése átfedi, határos, vagy vala-
mely más aspektusból közel áll a mőhelyfórumokon terítékre kerülı témákhoz (H1-2, 23. oldal). 

 



4 
 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
 

Vezetıi összefoglaló         02 
Tartalomjegyzék          04 
 
A. Az Intézet víziója          05 
 A1. Egyetemi stratégiai célok       06 
 A2. Kari társintézetek        06 
 A3. Egyetemi társ-szervezetek       07 
 A4. Nemzetközi partnerség        07 
 A5. Nemzetközi szervezetek        07 
 A6. Hallgatók         07 
B. A munkatársak véleménye az Intézet 2013-2016 közötti stratégiai helyzetérıl  08 
 B1. Körkép (közigazgatástan)       08 
 B2. Közigazgatástan definíció       10 
C. Az Intézet stratégiai helyzete (2013-2016)      11 
 C1. Integráció (2012) elıtt        11 
 C2. Integráció után         11 
 C3. ÁROP (2013-2015) során       11 
 C4. Intézeti részlegek        11 
 C5. Integráció         11 
D. Stratégiai alapvetés 2016-2019        11 
 D1. Az Intézet szakmai profilja       12 
E. Az Intézet missziója          14 
 E1. Egyetemi dimenzió        14 
 E2. Kari dimenzió         14 
 E3. Az Intézet HR képe         14 
F. Az Intézet stratégiai környezete és kihívásai       19 
 F1. Hazai felsıoktatási és kutatási tér       19 
 F2. Hazai közszolgálati tér        19 
 F3. Nemzetközi felsıoktatási és kutatási tér és kapcsolatok    19 
G. Az Intézet fejlesztésének értékalapjai        20 
 G1. Alapfeladatok         20 
 G2. Az együttmőködés eredményességeinek indikátorai     20 
 G3. Kutatási kapacitás        20 
 G4. Tananyagfejlesztés        20 
 G5. Oktatás         21 
 G6. Intézeti sikeresség        22  
H. Az Intézet fejlesztésének stratégiai céltételei       22 
 H1. Együttmőködések        22 
  H1-1. Tehetséggondozás indikátorai      22 
  H1-2. Az Intézet az együttmőködés intézete     23 
  H1-3. Nemzetközi együttmőködés      23 
  H1-4. Önkormányzati Kutatóintézet      24 
 H2. Közszervezési és közigazgatástani oktatás      24 
  H2-1. Képzés és tananyagfejlesztés ÁTMA     24 
  H2-2. Új tantárgyak bevezetése BA szakokon     25 
  H2-3. Új tantárgyak bevezetése MA szakokon     25 
  H2-4. Doktori iskolai képzés fejlesztése     25 
  H2-5. Oktatási portfólió       25 
 H3. Továbbképzés         27 
 H4. Kutatás         29 
  H4-1. Közigazgatás-szervezési és önkormányzati területek   29 
  H4-2. Közigazgatási kommunikáció és média területek    30 
  H4-3. Közigazgatási térbeliség      31 
  H4-4. Módszertan        32 
  H4-5. NKE prioritás        33 
I. Az Intézet fejlesztési folyamatok        34 
 I1. Minıségbiztosítás        34 
 I2. Intézeti honlap         35 
 I3. Intézeti HR fejlesztés indikátorai       36 
 I4. Ütemterv         36 



5 
 

Az Intézetfejlesztési terv céljai és tartalma  
 
Tózsa István egyetemi tanár, megbízott intézetvezetı az Egyetem rektora és a Kar dékánja utasítása értelmében elké-
szíti a 2016. február 1-gyel kialakított Közszervezési és Közigazgatástani Intézet (továbbiakban: Intézet) fejlesztési ter-
vét 2016-2019 idıszakra (aktív vezetıi kompetenciájának idejére), s javaslatot tesz annak elfogadására. Az intézet 
fejlesztési terv a programozás jegyében az egyetemi (2015-2020) IFT szerkezetéhez és tartalmi kontextusához igazo-
dik, azt követi! Tartalma szerint körvonalazni próbálja az Intézet küldetését és oktatási – kutatási portfólióját. 
 
Az Intézet a magyar közigazgatási szervezés, közigazgatási kommunikáció, közigazgatási urbanisztika és az önkor-
mányzattan fejlesztése útján kíván hozzájárulni az egyetemi és a kari integráció céljaihoz.  
 
A fejlesztési terv célja meghatározni:  

• az Intézet jövıképét és a megvalósítás útjának mérföldköveit;  
• a kari érdekek, igények és a képzés- és kutatásfejlesztés közötti kapcsolódási pontokat;  
• az önkormányzatok feladataival, szervezetével és mőködésével kapcsolatos kutatási szükségletek és a kari 

Önkormányzati Kutató Intézet tudományos kapacitása közötti kapcsolatot;  
• az Intézet kari és egyetemi fejlesztésének stratégiáját;  
• a mérhetı minıség alapfogalmait és a tervezett minıség-fejlesztés irányait;  
• a fejlesztés eszközeit és módját.  

 
Az intézet fejlesztési terv tartalma:  
             oldal 

• A. Az Intézet víziója           05 
• B. A munkatársak véleménye az Intézet 2013-2016 közötti stratégiai helyzetérıl  08 
• C. Az Intézet stratégiai helyzete (2013-2016)       11 
• D. Stratégiai alapvetés 2016-2019         11 
• E. Az Intézet missziója          14 
• F. Az Intézet stratégiai környezete és kihívásai       19 
• G. Az Intézet fejlesztésének értékalapjai        20 
• H. Az Intézet fejlesztésének stratégiai céltételei       22 
• I. Az Intézet fejlesztési folyamatok         34 

 
 
 

A. AZ INTÉZET VÍZIÓJA 
 
Az Intézet „az együttmőködés Intézete” az egyetemi és kari igények, stratégiai célok közötti hatékony együttmőködés 
modellje.  
 
Az Intézet víziója, hogy az Intézet legyen:  

• a Kar egyik legjobban mőködı egysége;  
• a magyar közigazgatás-szervezés és közigazgatástan legfıbb oktatási és kutatási bázisa;  
• aktív részese a hasonló profilú nemzetközi felsıoktatási és tudományos kapcsolatoknak.  

 
A NKE a társadalmi igények, megrendelıi elvárások és az egyetemi autonómia közötti hatékony együttmőködés modell-
je. Az együttmőködés érték, amennyiben a közös munka az Egyetem számára, ezen keresztül a közszolgálat javára 
„hozzáadott értéket” teremt. Az egyetemi szabadság nem öncélú, nem önmagáért való érték, hanem felelısség, amely-
nek iránya napjaink Európájában a közös társadalmi és gazdasági stratégiai célok elımozdítása. A közcélok és a köz-
érdek, az NKE fenntartóiban, közszolgálati megrendelıiben ölt testet, ezt a fenntartói jogokat közvetítı állami intézmé-
nyek, a közszolgálati hivatásrendek, a hallgatók, az oktatók és a kutatók közössége jelenti. Ennek megfelelıen az Inté-
zet az NKE, illetve az ÁKK víziójának részese: „A jövıben minden egyetemnek és fıiskolának a saját, jól megkülön-
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böztethetı, kiemelt képzési területére szükséges fókuszálnia, vagyis az intézményeknek határozott képzési profillal kell 
rendelkezniük, és az általuk képviselt területen világszínvonalú képzést kell nyújtaniuk. Ez hozzájárul ahhoz, hogy meg-
szőnjön az intézmények felesleges rivalizálása, és helyébe a képzések közötti egészséges verseny lépjen, és így az 
ország felsıoktatási intézményei – kollektíven – képesek lesznek minden tudásterületet és tudásszintet lefedni”. Foko-
zatváltás a felsıoktatásban címő stratégia (Emberi Erıforrások Minisztériuma, 2015.)  
 
Ebben az egyetemi jövıképben az Intézetnek az NKE ÁKK tudományosan az egyik legjobb és a hallgatók szempontjá-
ból a legvonzóbb intézetévé kell válnia. A legjobbhoz vezetı út kétirányú:  

• Legjobb intézet, melynek teljesítmény-mutatói az oktatási és kutatási kapacitások relatív erısségét mutatják. 
• A teljesítmény-mutatókon alapuló versenyzésnél meghatározóbb az, hogy az intézet mennyire sikeres együtt-

mőködı. A jövı sikere a leghatékonyabban együttmőködı intézeté.  
 
Az Intézetnek a hazai és nemzetközi, képzési és kutatási együttmőködésekben kell az ÁKK-n az egyik legjobbnak 
lennie. Az együttmőködéseknek az egyetemi és a kari célok szolgálatában kell állniuk. Az ÁKK stratégiai érdeke nem 
az, hogy az intézetei „legyızzék” egymást, hanem hogy együtt legyenek jók. Meg kell találni a kari együttmőködésben a 
közös pontokat, az egymást kiegészítı erıforrásokat és közös érdekeket.  
 
Az Intézet missziója: példát mutatni az együttmőködésben, legjobbnak lenni a Karon a partnerségben!  
 
Az Intézet együttmőködési modellje:  
 
 1. 

EGYETEMI STRATÉGIAI CÉLOK 
 

 

2. 
KARI TÁRSINTÉZETEK 

 

 

↑ 
3. RENDÉSZETI, KATONAI 

INTÉZETEK, 
TANSZÉKEK 

← 
← 

 
INTÉZET 

 

→ 
→ 

4. NEMZETKÖZI 
KUTATÁSI 

PARTNERSÉG 

↓ 
 

5. NEMZETKÖZI  
TUDOMÁNYOS  
SZERVEZETEK 

 6.  
HALLGATÓK 

 

 

 
A1: Egyetemi stratégiai célok. Az Intézet fejlesztési terv összhangban áll az egyetemi és a kari IFT-vel. 
 
A2: Kari társintézetek. Az intézetek profiljából adódó társintézeti együttmőködési preferencia-sorrend:  
 
  Önkormányzati Kutatóintézet;  
    Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet;  
      Elektronikus Közszolgálati Intézet;  
        Államelméleti és Kormányzástani Intézet;  
          Közpénzügyi és Államháztartási Intézet;  
            Emberi Erıforrás Intézet;  
              Általános Közigazgatási Jogi Intézet;  
                Civilisztika Intézet;  
                  Alkotmányjogi Intézet;  
                    Állam és Jogtörténeti Intézet. 
 
  



 

 
A3: Egyetemi társ-szervezetek. Az egyes rendezvények, kutatások, tananyagfejlesztések terén, az Egyetemen belül 
az alábbi szervezeti egységekkel célszerő szakmai kapcsolatot megalapozni és kiépíteni. A karközi intézetek közül a 
továbbképzési programok tekintetében értelemszerően a 
zés tekintetében az Államkutatási és Fejlesztési Intézet
 
A Rendészettudományi Karon a közigazgatási
nyi Intézettel, a kommunikációs profilban a 
sok terén a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék
lépnie az Intézetnek.  
 
A Nemzetközi Európai Tanulmányok Karon az Intézet regionális profiljának szinergi
nulmányok Tanszék; és 
 
a Hadtudományi és Honvédtisztképzı Karon a
tudományi és Közismereti Tanszék lehet az Intézet partnere.
 
 
A4: Nemzetközi partnerség. Meglévı oktatói kapcsolatok: 
oktatóval), Eastern Kentucky University
sity Tor Vergata, Roma Universita’ Italiana della Svizzera, Glasgow University
Hongkong Polytechnic University, Tecnological and Educational Institute of Epirus
ERASMUS oktatói mobilitás és nemzetközi projekt
 
További, tervezett kapcsolatok: George Washington
egy dán és egy norvég egyetemmel. 
Intercultural Management) és civil engineering management
 
 

  
 
 
A5: Nemzetközi szervezetek. Tervezett kapcsolat
renciák (Prága), INSPIRE (Infrastructure for 
Regions EU területfejlesztési központi szervezet
 
 

 
 
 
A6: Hallgatók. Közszervezési TDK (az 
kiegészülve az Intézethez kötıdıen); Magyary Zoltán, Ostrakon, Szent György, Puskás Tivadar 
történı közvetlen kapcsolatfelvétellel (a programokról való kölcsönös tájékoztatással, kutatásba és tananyag vélem
nyezésbe, fejlesztésbe történı bevonással)
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Az egyes rendezvények, kutatások, tananyagfejlesztések terén, az Egyetemen belül 
az alábbi szervezeti egységekkel célszerő szakmai kapcsolatot megalapozni és kiépíteni. A karközi intézetek közül a 

tetében értelemszerően a Vezetı és Továbbképzı Intézet
Államkutatási és Fejlesztési Intézettel.  

A Rendészettudományi Karon a közigazgatási-szervezés profilban a Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudom
tel, a kommunikációs profilban a Rendészeti és Magatartástudományi Intézet

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékkel célszerő a szinergiát erısítı kapcsolatba 

rópai Tanulmányok Karon az Intézet regionális profiljának szinergia-növelése céljából az 

a Hadtudományi és Honvédtisztképzı Karon a vezetés- és szervezéstudományi aspektusban a
lehet az Intézet partnere. 

Meglévı oktatói kapcsolatok: University of Alberta (fizetetlen szabadságról visszatérı 
Kentucky University (Fulbright ösztöndíjas oktató fogadásával), University of Bologna

taliana della Svizzera, Glasgow University, University Fernando Pessoa, 
Hongkong Polytechnic University, Tecnological and Educational Institute of Epirus

özi projekt-tervezetbe való belépési tárgyalások).  

rge Washington és Portlandi Egyetem (Oregon), valamint 
 Együttmőködés területei: Social Sciences (Communication

és civil engineering management. 

    

Tervezett kapcsolatok: International Journal of Citation Index
(Infrastructure for Spatial Information in the European Community)

Regions EU területfejlesztési központi szervezete. 

  

az Urbanisztika TDK mellett 2016-tól Szervezési és Kommunikációs szekciókkal
Magyary Zoltán, Ostrakon, Szent György, Puskás Tivadar 

(a programokról való kölcsönös tájékoztatással, kutatásba és tananyag vélem
ı bevonással). 

Az egyes rendezvények, kutatások, tananyagfejlesztések terén, az Egyetemen belül 
az alábbi szervezeti egységekkel célszerő szakmai kapcsolatot megalapozni és kiépíteni. A karközi intézetek közül a 

Vezetı és Továbbképzı Intézettel, valamint kutatásszerve-

Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudomá-
Rendészeti és Magatartástudományi Intézettel, az önkormányzati kutatá-

kel célszerő a szinergiát erısítı kapcsolatba 

növelése céljából az Európa Ta-

és szervezéstudományi aspektusban a Katonai Vezetés-

(fizetetlen szabadságról visszatérı 
University of Bologna, Univer-
University Fernando Pessoa, 

Hongkong Polytechnic University, Tecnological and Educational Institute of Epirus (a kapcsolatok jellege: 
 

, valamint egy tajvani, egy etióp, 
Communication Management, 

   

International Journal of Citation Index (USA), NISPA konfe-
Spatial Information in the European Community), COR Committee of 

 

Szervezési és Kommunikációs szekciókkal 
Magyary Zoltán, Ostrakon, Szent György, Puskás Tivadar szakkollégiumokkal 

(a programokról való kölcsönös tájékoztatással, kutatásba és tananyag vélemé-



8 
 

B. A MUNKATÁRSAK VÉLEMÉNYE AZ INTÉZET 2013-2016 KÖZÖTTI STRATÉGIAI 
HELYZETÉRİL 
 

B1: Körkép – a közigazgatástan definiálása és az Intézet profiljának elvi-módszertani alapjainak körvonalazása. 
 

„Ezek a tudományterületek vannak képviselve az Intézetben, ebbıl kell kiindulnotok, de, hogy ebbıl valóban a közigazgatástan 
állna össze, abban nem vagyok biztos. Talán még a közigazgatás szervezés vagy menedzsment fogalom kicsit közelebb áll a 
tartalomhoz, arra utalva, hogy nem a jogi, hanem a szervezéstudományi, területi, kommunikációs és elemzési/statisztikai megkö-
zelítés a jellemzı.” (Pálné Kovács Ilona, az MTA tagja) 
 

„Elgondolkodtató, hogy a jelenlegi négy szegmens lefedi-e a közigazgatástan, mint önálló tudományterület, diszciplína fogalmát? A 
mi Intézetünknek a ’maradék elv’ nem kedvez. Azon kellene gondolkodni, amit Te is úgy fogalmaztál meg, hogy ’Ilyen összetevık-
bıl mi lehetne az, ami ennek az Intézetnek hasznos profilt adhatna?’ Azt sem tartom kizártnak, hogy ilyen (a külvilág számára is 
értelmezhetı, elfogadható, hasznos) profilt a legnagyobb erıfeszítések ellenére sem találunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
kísérletet se tegyünk erre!” (Nemes Ferenc, az MTA doktora) 
 

„A közigazgatástan lényege az, amit az adott térben és idıben a mőködtetéshez és a fejlesztéshez a közigazgatásról tanítani 
hasznos és érdemes. Ez teljesítı-képes szakembereket eredményez.” (Gáspár Mátyás közigazgatás szervezési szakértı) 
 

„A közigazgatástan a közigazgatás-tudományoknak az a közös része, vetülete, célirányos összegzése, amely az elméleti ismere-
teket a fejlesztés és mőködtetés gyakorlatában felhasználható tudásanyaggá formálja. Az interdiszciplináris közigazgatás-
tudomány több területre kiterjedı tudománytörténeteibıl, a kutatásaiból és elméleteibıl, definícióiból levezeti a gyakorlatban fel-
használható fogalmi modelleket, a cselekvést meghatározó elveket, módszereket és technikákat, felmutatja és értékeli sikeres 
és kudarcos megoldásokat.” (Torma András: Közigazgatási jog I. 2012.) 
 

„A közigazgatástan azon politikák összességét vizsgálja, amelyek az állami/kormány- szervek és struktúrák mőködtetésével 
hozhatók kapcsolatba. Az Intézet ezt a szervezési oldalról ragadja meg: (1) regionális (urbanisztikai), területi alapú szervezés, és 
(2) a kommunikáció, tehát horizontális és vertikális kapcsolatok szervezése. Ezeket támogatja a (3) szervezéstan.” (Merkovity 
Norbert, NKE adjunktus).  
 

A közigazgatástant alábbiakban, mint a közigazgatás-tudomány egy speciális szemléletmódját és értelmezését fogjuk tekinteni 
abból a célból, hogy az segítséget adjon intézeti profilunk felépítéséhez. Abból indulunk ki, hogy a közigazgatás-tudomány – a 
normatív jellegő közigazgatási jogtudománnyal szemben – megkülönböztetett figyelemben részesíti „a közigazgatás struktúrájá-
nak, funkcióinak, a közigazgatás környezetének közvetlen vizsgálatát.” (Lırincz Lajos – Takács Albert: A közigazgatás-
tudomány alapjai 2001). 
 

A fentiek alapján – akár strukturalista, akár funkcionális értelemben kívánjuk használni a közigazgatás fogalmát – célszerő a veze-
tés- és szervezéstudomány fogalomkészletébıl kiindulni. Hiszen „a szervezetet megközelíthetjük a közigazgatás anatómiájaként, 
míg annak irányítását a fiziológiájaként.” (Dwight Waldo: Mi a közigazgatás? 1992. In: Richard - Stillman: Közigazgatás.) 
 

A vezetés- és szervezéstudomány szemléletmódjának alkalmazása további kérdéseket vethet fel. A rendszerként értelmezett 
közigazgatás – rendszer voltából következıen – sosem önmagában értelmezendı, hanem szőkebb és tágabb környezetének 
kontextusában, amellyel dinamikus kölcsönhatásban áll. A közigazgatás környezete így logikusan vezet el bennünket intézeti profi-
lunk két további eleméhez.  
 

Egyrészrıl ez a környezet funkciójából következıen – a közigazgatás a „köz” igazgatását jelenti – szükségképpen, mint társadalmi 
környezet jelenik meg. Mivel pedig „a társadalom idıben és térben strukturálódik,” a közigazgatás társadalmi környezetének vizs-
gálata során mi sem hanyagolhatjuk el annak térbeliségét, már csak azért sem, mert a jelenlegi társadalomtudományok fıárama 
szerint a tér nem csupán a társadalmi jelenségek arisztotelészi értelemben vett „passzív tartálya”, hanem aktív alakítója is. 
(Giddens, A.: Time, Space and Regionalisation 1985. In: Gregory-Walford: Social Relations and Spatial Structures.) 
 

A térbeliség legavatottabb tolmácsolójának az urbanisztika és regionális tudomány tekinthetı, intézeti profilunk második elemét 
ezek a rokon – leginkább a vizsgálat tárgya/léptéke alapján elkülöníthetı (településszintő terek vs. regionális hálózatok) – megkö-
zelítések adják.  
További kiemelt problémakör bontható ki a közigazgatás/közigazgatási szervezet és a környezete közötti dinamikus egyen-
súly fogalmából. Egy efféle dinamikus egyensúlynak ugyanis alapvetı feltétele a rendszer és a környezete közötti optimális 
információáramlás és –csere, amelyet a közigazgatás fejlıdésének legújabb tendenciái (információs társadalom kora, e-
közigazgatás, szolgáltató állam stb.) különösen aktuálissá tesznek. (Castells, M.: The Information Age: Economy, Society and 
Culture 1996.)  
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„A kommunikáció- és médiatudománynak tehát mindenképpen kiemelt fontosságú helye/szerepe kell, hogy legyen intézeti profi-
lunkban. Végül utalunk arra is, hogy a fentebb vázolt, társadalomtudományt metszéspontban elhelyezett közigazgatástan értelme-
zés keretei között egyáltalán nem magától értetıdı – a közigazgatási jogtudományhoz képest legalábbis kevésbé magától értetı-
dı –, mikor milyen kutatási módszertant szükséges választanunk. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a statisztikát (vagy kissé tágab-
ban/pontosabban értelmezve: a kutatásmódszertant) is intézeti profilunk szerves részének tekinthessük.” (Buskó Tibor NKE ad-
junktus.)  
 

„A közigazgatástan az állam tudományának az a része, amely a cselekvı, az államfeladatok összességét megoldó (végrehajtó) 
állam tevékenységének irányelveit adja. Az Intézet profilja a szerteágazó államfeladatok hatékony megvalósítását elısegítı, a 
módszertani megalapozást biztosító területekre terjed ki. A társadalommal, gazdasággal, irányítással, geográfiával, városmarke-
tinggel, településkultúrával, környezetgazdálkodással stb. foglalkozó urbanisztika magába foglalja a viselkedéstudománnyal és a 
kommunikációval foglalkozó tudásnak a közigazgatás területén hasznosítható részét is. A sokrétő feladatok megvalósítását segí-
tı megelızı és a végrehajtás eredményességét mérı elméleti- és konkrét adatfeltáró kutatások módszertanát adó és a kutatá-
sok eredményeit elemzı statisztika hozzájárul a megalapozott döntések meghozatalához, a fı intézeti profilt adó vezetés és 
szervezés megvalósításához. Az eredményes és hatékony mőködést, a sokoldalúan megalapozott vezetıi döntések meghozatalát 
támasztja alá a másik három tudományterület a maga elméleti és gyakorlati eredményeivel.” (Kukoda Andrea NKE docens) 
 

„A közigazgatástant szervezés-vezetés szempontból két irányzat összevetésében lehet definiálni, úgymint: közigazgatás-
tan/közigazgatás-tudomány (klasszikus irányzat) vs. igazgatásszervezés/igazgatástudomány a közigazgatásban (modern 
irányzat), azaz visszatérés a gyökerekhez.” (Belényesi Emese, NKE docens): 
 

Klasszikus irányzat  Modern irányzat 
képvise-
lıi 

Közigazgatástan / közigazgatás- 
tudomány 

kor-
szak 

Igazgatásszervezés / igazgatástudomány  
a közigazgatásban 

Nemzet-
közi 

Lorenz von Stein (1865-84): a közigazgatás 
kizárólag jogi szempontú megközelítésének 
elvetése: a közigazgatás komplex társadal-
mi, politikai és jogi jelenségként való tárgya-
lása 

XX. sz. 
eleje 

Klasszikus (amerikai) igazgatás-tudományi irány-
zatok. A munkaszervezetek általános igazgatási 
tapasztalatainak kivetítése a közigazgatásra: az 
igazgatási tevékenység tartalma a szervezet racio-
nális felépítésének elvei 

Max Weber (1864-1920): strukturalista isko-
la (bürokráciaelmélet) 

1940-
es évek 

A klasszikus tételek (közigazgatási közmondások) 
cáfolata, a humán reláció új szempontjai; döntésel-
mélet 

Magyar Concha Gyızı (1846-1933): közigazgatás-
tan, a közigazgatás vizsgálta: feladatok 
összessége, mőködés, szervezet 

1960-
as évek 

Összehasonlító, szintetizáló elméletek: a szerve-
zetszociológia, a politológia és az igazgatástudo-
mány ismereteinek ötvözése; összehasonlító 
közigazgatástudomány 

Magyary Zoltán (1888-1945): a német köz-
igazgatástan, az amerikai igazgatás-
tudomány és a közigazgatási jogtudomány 
ötvözése a közigazgatás vizsgálatában 

1970-
1980-
as évek 

New Public Management: neokonzervativizmus + 
globalizáció: a hagyományos közigazgatás kritikája 
a hatékonyságszempontjából. Magánigazgatás 
mőködési sajátosságainak átvétele + privatizáció 

 

A modern és a klasszikus közigazgatástanként aposztrofálható irányzatok megfeleltetése  
Belényesi Emese rendszerezésében 

 

„Lorenz von Stein 1865-ben dolgozta ki a közigazgatástan tudományos irányzatát. Kifejtette, hogy a közigazgatási jog mellett, 
szükséges az igazgatás mőködési, a személyzeti, és tárgyi feltételeinek más tudományterületek által történı vizsgálata is. Lénye-
gében a közigazgatástan lett a győjtıhelye a közigazgatás mőködésének vizsgálatára létrejött irányzatoknak úgy, mint: közigazga-
tás-szervezés és vezetés, urbanisztika, közigazgatási informatika illetve az ezeket támogató tudományterületek, a közigazgatási 
statisztika és kommunikáció. Korunkban a közigazgatással szemben a legnagyobb kihívás a hatékonyság és az eredményesség 
növelése. Az Intézet elıtt álló stratégiai célok alapját A közigazgatási és közszolgáltatás – fejlesztési stratégia 2014 – 2020. prog-
ram határozhatja meg, nevezetesen: ’A közigazgatás intézményrendszerének egyszerre három feltételt kell teljesíteni: csök-
kenteni kell az ügyintézési határidıt, el kell látni a megnövekedet számú államigazgatási ügyeket, mindezt csökkenı for-
rásokból.’ Tehát a közigazgatás belsı tartalékainak feltárására alkalmas diszciplínákkal kell felvértezni hallgatóinkat a következı 
idıszakban.” (Csuth Sándor, NKE ny. docens.) 
 

A kommunikáció és médiatudomány, valamint a statisztika interferenciájában a nyilvánosság szociológiája jelenik meg; a kom-
munikáció vezetés- és szervezéstani integrációjában szerepelhet a közigazgatási kommunikáció-menedzsment, médiaszereplés 
és vezetıi személyiségfejlesztés. Végül az Intézet négy diszciplináris területén – a kommunikáció, a szervezés-vezetés együttesé-
vel – az urbanisztika oldaláról a statisztikai kutatásmódszertannal együtt a civil társadalom és a közösségfejlesztés demokráciafej-
lesztı témái a legígéretesebbek.” (Zsolt Péter, NKE docens)  
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B2: A közigazgatástan tudományos definíciói 
 
 

Lorenz von Stein: „A közigazgatástan az elsı igazi kísérlet az államigazgatás tudománynak a megalapozására. A köz-
igazgatástan szerint az államigazgatás feladata a gazdasági fejlıdés elımozdítása és a tényleges jogegyenlıség meg-
teremtése. Ehhez meg kell keresni azokat az eszközöket is, amelyek a hatékony kormányzáshoz, a gazdasági jólét 
megteremtéséhez szükségesek. A közigazgatástan a maga korában egyedül vállalakozott arra, hogy a közigazgatást 
komplexen vizsgálja.” 
 
 

Balogh Arthur: a közigazgatástan a Stamfel-féle Tudományos zsebszótár szerint: „Az állam tudományának az a része, 
mely e cselekvı, az államfeladatok összességét megoldó állam tevékenységének irányelveit adja, közigazgatástannak 
neveztetik. A közigazgatástannak nem feladata a közigazgatás mőködésének fennálló rendjét egy konkrét államban 
elıadni, hanem az államfogalomból levezeti a közigazgatási tevékenység alapelveit. Oly viszonyban áll tehát a 
pozitív közigazgatási joghoz, mint az alkotmánytan a közjoghoz.” 
 
 

Hans Peters szerint a közigazgatás-tudomány felosztása: közigazgatástan (1), közigazgatási jog (2), közigazgatási 
politika (3). 
 
 

Magyary Zoltán felosztása szerint a közigazgatás-tudomány részei: a közigazgatástan (1) és a közigazgatási jogtu-
domány (2). 
 
 

Kovács István és Berényi Sándor is dualista szemléletet használ: „A közigazgatásban a vezetésnek nem csak az a 
feladata, hogy az igazgatási szervezetet vezesse, hanem az is, hogy a társadalom életviszonyait formálja és a testületi 
szervek mőködését szervezze.” 
 

Máthé Gábor: „Magyary Zoltán tudománytörténeti jelentıségét pedig elsısorban az adja, hogy az 1850 óta kettıs pá-
lyán futó közigazgatás-tudományt és közigazgatási politikát az egyetemi oktatásban addig nem képviselt közigazga-
tástannal, továbbá a tudományosan alátámasztott racionalizálási kutatási eredményekkel egyetlen szintézisbe, a ma-
gyar közigazgatás-tudományba ötvözte.” (Magyary Zoltán tudománytörténeti jelentısége. Polgári Szemle, 2013. 9 
évf. 3-6. szám.) A klasszikus szintézis, a Magyary életmővet összefoglaló monográfia elıszavában írja a professzor: „Ez 
a mő kísérlet a közigazgatási jogot és a közigazgatástant egyaránt felölelı közigazgatás-tudomány új szintézisé-
nek megalkotása.” 
 

Concha Gyızı: „A közigazgatástan az alkotmány konkrét megvalósulása.” (Politika 2. kötet Közigazgatástan, 1905. 
 
 

Péterfalvi Attila közigazgatástani definíciójába is bele lehet érteni az Intézet diszciplináris területeit, miszerint: a köz-
igazgatás nem más, mint a felismert (vö.: a kutatás-módszertan, ill. a statisztika által felismert) és meghatározott (vö.: 
a szervezéstani eszközökkel meghatározott), racionális (vö.: a vezetési elvektıl vezérelt) emberi (vö.: regionális, mi-
szerint az ember, a helyi társadalom élettere a település) együttmőködés (vö.: kommunikáció, mint az együttmőködés 
legfıbb eszköze). 
 
 

 

K ö z i g a z g a t á s – t u d o m á n y 
 

↓ 
Közigazgatási jog 

↓ 
Közigazgatástan 

 

A közigazgatástan egy lehetséges pozicionálása a fenti adalékok tükrében 
 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a szakirodalom tükrében az Intézet 2016. februári megalakításakor az 
Egyetem vezetésének helyes döntését és helyzetértékelését mutatja, amikor a „közszervezés” (közigazgatás-
szervezés) mellett a „közigazgatástant” választották a Kar legnagyobb Intézete megnevezéseként. 
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C. AZ INTÉZET STRATÉGIAI HELYZETE (2013-2016) 
 
A tervezésnek az NKE alapítása és indulása óta megtett út eredményeinek értékelésére kell épülnie.  
 

A legfontosabb stratégiai szintő változások a következık:  
 

C1: A jelenlegi Intézet munkatársai 3 külön szervezeti egységben tevékenykedtek a vizsgált idıszak elıtt: Közigazga-
tás-szervezés és Urbanisztika Tanszék, Közigazgatási Kommunikáció Tanszék, Civilisztika Tanszék 
C2: Az NKE integrációt követıen megtörtént a képzési profil tisztítása, megújítása, valamint új szakok fejlesztése és 
indítása. Ennek során az Intézet jelenlegi munkatársai 4 tanszéken tevékenykedtek: a Közszervezésin, a Közpolitikain, 
a Közszolgálati Etika és Kommunikáción, valamint a Civilisztikán. A 2016-ban létrejövı intézeti formáció szakmai HR 
tekintetében inhomogén, illetve sokoldalú – jelentıs szinergia potenciállal. 
C3: A belsı együttmőködés azonban, ez alatt az idı alatt is olyan közös programokat hívott életre az önkormányzati 
továbbképzésben, mint az Államreform Operatív Programban a Képzés a konvergencia régiókban lévı önkormányzat-
oknak. Ennek szakmai vezetıje – az intézet jelenlegi vezetıje – a 2013-2015 között futó projekt megvalósításába már 
bevonta a jelenlegi intézeti munkatársak nagy részét, így a szakmai kapcsolat megmaradt a munkatársak között, ami 
nagyban megkönnyíti az intézet belsı integrációját.  
C4: A kommunikációs részleg a legkompaktabb, legerısebb részleg, mert 2016 elıtt önálló, egész tanszéket alkottak a 
munkatársai. A szervezési és regionális részleg – bár az NKE integráció elıtt egy tanszéket alkottak, az utóbbi 3 évben 
külön-külön tanszékeken tevékenykedtek – újra integrálása napirendre kerül. A statisztika részleg – amely eddig mindig 
a Civilisztika Tanszéken volt – kötıdik legkevésbé úgy HR, mint szakmai szempontból a jelenlegi Intézethez. Ezért a 
statisztika esetében újra kell definiálni a kutatás-módszertani arculatát, mindhárom szakmai részleg számára. 
C5: Az elıd tanszékek integrációja a hivatásrendi alapértékek megırzése mellett kell, hogy megvalósuljon. Az integrált 
mőködés az egyes részlegek között még jelentıs továbbfejlesztést igényel. Az Intézetben oktatási, kutatási és admi-
nisztratív szempontból egyaránt, azonos szintő elkötelezettségnek és tudatosságnak kell lennie az integrált mőködés, a 
közös értékek valamint eredmények iránt. Az Intézet alapértéke a közösség, az egyéni cél és autonómia ez után követ-
kezik.  
 

D. STRATÉGIAI ALAPVETÉS 2016-2019 
 

Az Intézet feladata a XXI. század kihívásainak megfelelni tudó hatékony államigazgatási és önkormányzati szervezetfej-
lesztés, ügyfélszolgálat, közszolgálati kommunikáció, területi fejlesztés és az innovatív kutatás-módszertan kialakítása, 
az elkötelezett közszolgálat építése az oktatás és a tudomány eszközeivel. Az Intézet legfontosabb és alapvetı célja a 
közszervezési, a közigazgatástani és az önkormányzattani szakterületek tevékenységét megalapozó és azt fejleszteni 
képes tudás és korszerő oktatási kapacitás megszerzéséhez szükséges kutatások megszervezése és támogatása, 
alapvetıen szervezett együttmőködés útján.  
 

Az egyetemi intézetként való mőködés alapvetıen három tevékenység együttes összehangolt gyakorlását igényli és 
jelenti. Az elsı a kutatás, vagyis új tudományos eredmények elıállítására irányuló, a tudományos kérdéseket igazoló, 
alap- vagy alkalmazott kutatói tevékenység. A kutatás alapozza a meg a rendszerezett ismeret- és tudásanyag elıállí-
tását, vagyis a tananyag alapjául szolgáló tudás fejlesztését. Az intézeti kompetenciába tartozó tananyagnak természe-
tesen az egyes tantárgyak kimeneti követelményekben meghatározott célokat kell szolgálnia, de a tudást az Intézet 
állítja elı. Az ismeretek átadása az oktatás. Ha nincs önálló kutatói tevékenység, csak ismeretanyag-elıállítás, akkor 
az nem egyetemi szintet jelent. Ha az ismeretanyag elıállítás nem az Intézetben történik, akkor középfokú oktatásról 
lehet beszélni. Ahol pedig nem folyik oktatás, az kutatóintézet. Az Intézetben tehát mindhárom tevékenységet gyakorol-
ni kell.  
 

 OKTATÁS,  
ismeretátadás 

 

 TANANYAGFEJLESZTÉS,  
az ismeretek és a tudás rendszerezése 

 

KUTATÁS,  
új tudományos eredmények elıállítása 



 

 
Bár a kutatás az Intézetben folyik, ott, ahol a tananyagot is fejlesztik és, ahol az oktatás is folyik
centrálását és központi tervezését igénylı
irányítani. Vagyis a tematikát és a forrásokat 
közi jelleg: részvétel nemzetközi rendezvényeken, publikáció megjelentetése külföldön
a kutatási témák, módszerek, kutatócsoportok nemzetközisítése.
a tananyag témaköreit, ismeretköreit a fenntartók határozzák meg az egyes karrierpályák igényei alapján. Ebben közé
távon kell tervezni. Az egyes ismeretkörökhöz tartozó tudást (
mőhelyek eredményei) alapján az Egyetem állítja elı és hitel
irányból történik, egyrészt a tudomány fórumai felıl, másrészt az oktatás visszajelzései alapján, harmadrészt a megre
delık észrevételei alapján. Az oktatás középpontjában az elıadás, szeminárium, konz
 

D1: Az Intézet szakmai profilja  
 

„A társadalmi problémák megoldására törekvés kijelölheti az Intézet 
közigazgatás szervezetrendszerében meglévı intézményi profiloktól függıen is és a társadalom alrendszereinek pro
lémáit illetıen is. Ha a Cocha Gyızı által lefektetett közigazgatás tani elveket nézzük, akkor az Intézet tudomá
vizsgálatai és oktatott tárgyai az állam cselekvı életét a maga teljességében ölelhetik fel az állam és az állampolgár 
viszonyának minden relációjában. S ha ez így van, a változó életviszonyok kerülhetnek a tudományos megismerés 
középpontjába.” (Kriskó Edina, NKE adjunktus.)
 

Koronváry Péter (NKE docens) értelmezése szerint 
miszerint – a vezetéstudomány célja egy 3 x 3 x 3 kockamátrixban írható le. Egyik tengelyen (vezetıi fókusz) a foly
matok menedzsmentje, az emberek vezetése és a problémák megoldása; a másik tengelyen (szervezeti szintek) az 
operatív szintő alapfolyamatok, a szervezetvezetés, ill. a k
csúcsvezetés) szervezeti szintjei helyezkednek el. A harmadik tengelyen a vezetési helyzet nyugodt, kockázatos, vagy 
kritikus volta helyezkedik el. Ebben a „bővös kockában” jelenik meg a vezetıi t
helyzetének és a vezetési helyzet különbözı módozatainak változásaitól hajtva az a 
mat, amelynek alapvetı eszköze a kommunikáció
megfelelı kombináció elıállítására tesz kísérletet. 
 

A közigazgatási vezetés és szervezés a Közszervezési és Közigazgatástani Intézet fı profilja, amely szervezeti szi
tenként, különbözı vezetıi fókusszal és helyzetekben vizsgálja a közigazgatást

 

A közigazgatástan tehát úgy definiálható, mint mindezen tudásnak az alkalmazása a köz igazgatására. Magába foglalja 
az állam formális-hierarchikus szuperszervezetének irányításához és vezetéséhez szükséges összes tudást éppúgy, 
mint ahogy a helyi igazgatás szervezeteinek mőködtetését, a laterális hálózati kapcsolatokét és a vertikálisakét vagy 
diagonálisokét, a területi és nem területi jellegőekét egyaránt. 
a vezetésé általában is, a sokoldalú, sokfél
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, ott, ahol a tananyagot is fejlesztik és, ahol az oktatás is folyik
centrálását és központi tervezését igénylı kutatási tevékenységet azonban központilag kell szervezni, támogatni és 
irányítani. Vagyis a tematikát és a forrásokat egyetemi szinten, szervezetten kell elosztani. 

részvétel nemzetközi rendezvényeken, publikáció megjelentetése külföldön is, külföldi publi
a kutatási témák, módszerek, kutatócsoportok nemzetközisítése. A tananyagfejlesztés során kettıs irányelv mőködik: 

reit a fenntartók határozzák meg az egyes karrierpályák igényei alapján. Ebben közé
ismeretkörökhöz tartozó tudást (tananyagot) a tudomány eredményei (saját vagy más 

gyetem állítja elı és hitelesíti. A tudásanyag frissen tartása, ellenırzése három 
irányból történik, egyrészt a tudomány fórumai felıl, másrészt az oktatás visszajelzései alapján, harmadrészt a megre

középpontjában az elıadás, szeminárium, konzultáció hármassága áll

 

„A társadalmi problémák megoldására törekvés kijelölheti az Intézet probléma horizontját. 
közigazgatás szervezetrendszerében meglévı intézményi profiloktól függıen is és a társadalom alrendszereinek pro
lémáit illetıen is. Ha a Cocha Gyızı által lefektetett közigazgatás tani elveket nézzük, akkor az Intézet tudomá
vizsgálatai és oktatott tárgyai az állam cselekvı életét a maga teljességében ölelhetik fel az állam és az állampolgár 
viszonyának minden relációjában. S ha ez így van, a változó életviszonyok kerülhetnek a tudományos megismerés 

ó Edina, NKE adjunktus.) 

Koronváry Péter (NKE docens) értelmezése szerint – a fentiekkel elvi összhangban lehet az Intézet profilját felvázolni, 
célja egy 3 x 3 x 3 kockamátrixban írható le. Egyik tengelyen (vezetıi fókusz) a foly

matok menedzsmentje, az emberek vezetése és a problémák megoldása; a másik tengelyen (szervezeti szintek) az 
operatív szintő alapfolyamatok, a szervezetvezetés, ill. a középvezetés, és a szervezetirányítás/igazgatás (
csúcsvezetés) szervezeti szintjei helyezkednek el. A harmadik tengelyen a vezetési helyzet nyugodt, kockázatos, vagy 
kritikus volta helyezkedik el. Ebben a „bővös kockában” jelenik meg a vezetıi tevékenység fókuszának, a szervezeti 
helyzetének és a vezetési helyzet különbözı módozatainak változásaitól hajtva az a – szinte kaotikusnak tőnı 

kommunikáció, és amely a kockát forgatja, a történések folyamatában min
megfelelı kombináció elıállítására tesz kísérletet.  

 

A közigazgatási vezetés és szervezés a Közszervezési és Közigazgatástani Intézet fı profilja, amely szervezeti szi
tenként, különbözı vezetıi fókusszal és helyzetekben vizsgálja a közigazgatást

A közigazgatástan tehát úgy definiálható, mint mindezen tudásnak az alkalmazása a köz igazgatására. Magába foglalja 
hierarchikus szuperszervezetének irányításához és vezetéséhez szükséges összes tudást éppúgy, 

ás szervezeteinek mőködtetését, a laterális hálózati kapcsolatokét és a vertikálisakét vagy 
és nem területi jellegőekét egyaránt. Mőködtetıje, hajtótengelye, meta

a vezetésé általában is, a sokoldalú, sokféle, sokirányú, sokcsatornájú, aktív és agilis kommunikáció

, ott, ahol a tananyagot is fejlesztik és, ahol az oktatás is folyik, az erıforrások kon-
kutatási tevékenységet azonban központilag kell szervezni, támogatni és 

szervezetten kell elosztani. A kutatás feltétele a nemzet-
is, külföldi publikációk fogadása, 

során kettıs irányelv mőködik: 
reit a fenntartók határozzák meg az egyes karrierpályák igényei alapján. Ebben közép-

) a tudomány eredményei (saját vagy más 
esíti. A tudásanyag frissen tartása, ellenırzése három 

irányból történik, egyrészt a tudomány fórumai felıl, másrészt az oktatás visszajelzései alapján, harmadrészt a megren-
ultáció hármassága áll. 

 Igen széles lehet a merítés a 
közigazgatás szervezetrendszerében meglévı intézményi profiloktól függıen is és a társadalom alrendszereinek prob-
lémáit illetıen is. Ha a Cocha Gyızı által lefektetett közigazgatás tani elveket nézzük, akkor az Intézet tudományos 
vizsgálatai és oktatott tárgyai az állam cselekvı életét a maga teljességében ölelhetik fel az állam és az állampolgár 
viszonyának minden relációjában. S ha ez így van, a változó életviszonyok kerülhetnek a tudományos megismerés 

a fentiekkel elvi összhangban lehet az Intézet profilját felvázolni, 
célja egy 3 x 3 x 3 kockamátrixban írható le. Egyik tengelyen (vezetıi fókusz) a folya-

matok menedzsmentje, az emberek vezetése és a problémák megoldása; a másik tengelyen (szervezeti szintek) az 
özépvezetés, és a szervezetirányítás/igazgatás (governance, 

csúcsvezetés) szervezeti szintjei helyezkednek el. A harmadik tengelyen a vezetési helyzet nyugodt, kockázatos, vagy 
evékenység fókuszának, a szervezeti 

szinte kaotikusnak tőnı – folya-
, és amely a kockát forgatja, a történések folyamatában mindig a 

 

A közigazgatási vezetés és szervezés a Közszervezési és Közigazgatástani Intézet fı profilja, amely szervezeti szin-
tenként, különbözı vezetıi fókusszal és helyzetekben vizsgálja a közigazgatást 

A közigazgatástan tehát úgy definiálható, mint mindezen tudásnak az alkalmazása a köz igazgatására. Magába foglalja 
hierarchikus szuperszervezetének irányításához és vezetéséhez szükséges összes tudást éppúgy, 

ás szervezeteinek mőködtetését, a laterális hálózati kapcsolatokét és a vertikálisakét vagy 
, hajtótengelye, meta-rendszere, mint ahogy 

kommunikáció, az interperszo-



 

nális megközelíthetıség kialakításának és kihasználásának tudománya. Kutatási
zei a kvantitatív metodológiák, a statisztika 
települési, regionális, urbanisztikai környezet, az abba ágyazódó közösségek szükségleteinek formális és kevésbé 
formális, de a földrajzi adottságokra figyelemmel lévı és azokat tudatosan felhasználó
 

A közigazgatás-szervezési szintek, helyzetek és fókuszok közötti hajtóerı a kommunikáció, amely adott térbeli, kö
igazgatási urbanisztikai helyzetben a statisztikai adatok kutatás

 

Ilyen tekintetben értelmezhetı, hogy ezek a tudáscsoportok egy intézetbe kerülnek. Az azonban már figyelemfelkeltı, 
hogy a vezetéstudomány és a közigazgatástan más rész
Kar intézeteinek egy része olyan részismeretet oktat, amely a közigazgatás
vagy valamely sajátos aspektusát tárgyalja sajátos módszerekkel és módon. 
 

 

A négy tudáscsoport interferencia területei 
potenciált kínálják az Intézet részére. Szakmai értelemben ezzel kijelölik az Intézet stratégiai alapvetését, misz
rint a kutatási, tananyag fejlesztési és oktatási erıforrásokat lehetıség
kell összpontosítani.  
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lis megközelíthetıség kialakításának és kihasználásának tudománya. Kutatási-elemzési módszereinek fontos eszk
statisztika és kapcsolódó területei. Egyik meghatározó környezete és vetülete pedig a 

környezet, az abba ágyazódó közösségek szükségleteinek formális és kevésbé 
adottságokra figyelemmel lévı és azokat tudatosan felhasználó-alakító

 
 

szervezési szintek, helyzetek és fókuszok közötti hajtóerı a kommunikáció, amely adott térbeli, kö
igazgatási urbanisztikai helyzetben a statisztikai adatok kutatás-módszertani feldolgozása és kiértékelése 

tud hatékonyan mőködni 

Ilyen tekintetben értelmezhetı, hogy ezek a tudáscsoportok egy intézetbe kerülnek. Az azonban már figyelemfelkeltı, 
hogy a vezetéstudomány és a közigazgatástan más rész- és alkalmazási területei egyéb intézetekhez kerül
Kar intézeteinek egy része olyan részismeretet oktat, amely a közigazgatás-tudománynak része, vagy azt alapozza, 
vagy valamely sajátos aspektusát tárgyalja sajátos módszerekkel és módon.  

A négy tudáscsoport interferencia területei Tózsa István értelmezésében a fenti teoretikus oktatási és kutatási 
. Szakmai értelemben ezzel kijelölik az Intézet stratégiai alapvetését, misz

rint a kutatási, tananyag fejlesztési és oktatási erıforrásokat lehetıség szerint az 1234 interferencia területre 

elemzési módszereinek fontos eszkö-
Egyik meghatározó környezete és vetülete pedig a 

környezet, az abba ágyazódó közösségek szükségleteinek formális és kevésbé 
alakító tevékenység terepe. 

 

szervezési szintek, helyzetek és fókuszok közötti hajtóerı a kommunikáció, amely adott térbeli, köz-
módszertani feldolgozása és kiértékelése segítségével 

Ilyen tekintetben értelmezhetı, hogy ezek a tudáscsoportok egy intézetbe kerülnek. Az azonban már figyelemfelkeltı, 
és alkalmazási területei egyéb intézetekhez kerültek. Sıt, a 

tudománynak része, vagy azt alapozza, 

 
a fenti teoretikus oktatási és kutatási 

. Szakmai értelemben ezzel kijelölik az Intézet stratégiai alapvetését, misze-
szerint az 1234 interferencia területre 
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E. AZ INTÉZET MISSZIÓJA  
 
Az Intézet misszióját egyetemi és kari dimenzióban célszerő értelmezni.  
 

E1: Egyetemi dimenzió  
 

Az Intézet missziójának egyetemi dimenziója a tudomány mővelésének és a közszolgálatnak, mint hivatásnak a met-
szetében a magyar közigazgatás szervezési és kommunikációs aspektusának az erısítése, s elsısorban a közigazga-
tástan oktatási és kutatási megalapozása.  
 

Az Intézet tudományos missziójának középpontjában a „közigazgatástan”, azaz a közigazgatás-tudománynak a köz-
igazgatási jog mellett a vezetési, szervezési, kommunikáció, média, regionális és urbanizációs vetületeivel, valamint a 
kutatásmódszertannal foglalkozik. Tehát ez a közszolgálat átfogó, multidiszciplináris, komparatív és alkalmazott megkö-
zelítésére épülı kutatás, tananyagfejlesztés és oktatás együttese.  
 

Az Intézet a közigazgatás létének, mőködésének és irányításának azon tárgyköreit oktatja és kutatja, amelyek különbö-
zı társadalomtudományok állammal és önkormányzatokkal kapcsolatos kutatásainak együttes alkalmazásával vizsgál-
hatóak. A kutatás módszerét, eredményeit a komplexitás és transzdiszciplinaritás jellemzi. Az oktatásban ennek megfe-
lelıen átfogó megközelítés (a közszolgálat közös problémáit és közös megoldásait komplex módon kezelı szemlélet 
kell, hogy érvényesüljön (az egyetemi intézményfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban). 
 
E2: Kari dimenzió  
 

Az Intézet munkatársai a Kar különbözı tanszékeirıl, diszciplináris határokat átívelı innovatív intézeti szerkezet-
kialakítás révén kerültek egy kutatói és oktatói közösségbe. 

• A 2016-ban megszőnı Közigazgatási Etika és Kommunikáció Tanszék teljes állománya a közigazgatási 
kommunikáció és médiatudomány képviselıi az Intézetben. 

• A megszőnı Közszervezési Tanszékrıl a közigazgatás-specifikus vezetés- és szervezéstudományi oktatók 
kerültek az Intézetbe.  

• Az átalakuló Közpolitika Tanszékrıl az urbanizációval, a települési szolgáltatásokkal, település- és területfej-
lesztéssel foglalkozó oktatók kerültek az Intézethez.  

• A szintén átalakuló Civilisztika Tanszékrıl a statisztikát oktató munkatársak léptek az Intézetbe.  
 

Az Intézet missziója a stratégiai alapvetése értelmében a fenti szervezeti egységekben szocializálódott HR integrációjá-
ba, úgy, hogy az a magyar közigazgatástan zászlóshajója lehessen. 
 

E3: Az Intézet HR képe az Intézet verzatil diszciplináris összetételét mutatja: 
 

Vezetés és szerve-
zés tudomány 

Kommunikáció és  
médiatudomány 

Regionalitás és köz-
igazgatási urbanisztika 

Statisztika, kutatás 
módszertan 

Nemes Ferenc 
professor emeritus 

Jenei Ágnes 
docens 

Tózsa István  
egyetemi tanár 

Gyırfyné Kukoda  
Andrea adjunktus 

Koronváry Péter 
docens 

Zsolt Péter 
docens 

Bajnai László ½ 
adjunktus 

Honváriné Kalmár  
Viktória ½ tanársegéd 

Belényesi Emese 
docens 

Berta Judit 
adjunktus 

Buskó Tibor László 
adjunktus 

 

Almásy Gyula 
adjunktus 

Gyorgyevics Miklós 
mesteroktató 

Jószai Attila 
tanársegéd 

 

Csuth Sándor 
ny. docens 

Bajnok Andrea helyett  
Merkovity Norbert adj. 

  

 Herendy Csilla helyett  
Z. Papp Zsuzsa ½ t.s. 

  

  



 

Az Intézet HR beosztási helyzete kedvezı

professor 
emeritus 

egyetemi 
tanár 

egyetemi 
docens

■ ■ ■■■■■

 

Nemes Ferenc Közigazgatási vezetés-szervezés
Professor emeritus (DSc), közgazdász-szociológus. Egyetemi tanulmányai befejezése után szociológiával foglalkozott, majd érdeklıdése egyre 
inkább a vezetéstudomány felé fordult. Az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának alapító tagja, majd tudományos titkára (1963
lógia egyetemi oktatásának megszervezıje és a Gazdaságszociológiai Kutató Csoport vezetıje a M.K. Közgazdaságtudomán
(1967-1977). Az Országos Vezetıképzı Központ tudományos igazgatója, c. egyetemi tanár (1978
Vezetı- és Továbbképzı Intézetének tanszékvezetıje, fıigazgatója (1991
ményei (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) egyetemi tanára. Két doktori (PhD) iskola alapító tagja és

• A lakóhely, mint közösség 

• Vezetıi szerepfelfogás és magatartás néhány problémája vállalatai
• Az egységesülı világgazdaság kihívásai a vállalatokkal és vezetıikkel szemben
• A vezetıképzés szervezeti-intézményi rendszere, formái és módszerei

• Stratégiai emberi erıforrás gazdálkodás
 

Koronváry Péter Közigazgatási vezetés-
Egyetemi docens (PhD). Bölcsészként 1991-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem
középiskolai tanári, valamint egyiptológusi végzettséget, majd a késıbbiekben nemzetközi marketing szakközgazdászi és angol m
lomát is szerzett. 

 

• Menedzsment, leadership, döntéshozatal különbözı környezetekben és szférákban.
• Szervezetelmélet, rendszerelmélet. 
• Kockázat- és krízismenedzsment. 
• Tudásmenedzsment. 

 
 

Belényesi Emese Közigazgatási vezetés
Egyetemi docens (PhD). Okleveles közgazdász, valamint menedzseri szakdiplomával és neveléstudományi PhD
talatait elıbb az üzleti szektorban, majd a közigazgatásban, azután a felsıoktatásban, és a felnıttképzésben szerezte. Akkre
coach, felnıttképzési szakértı, illetve oktatóként és vizsgáztatóként közbemőködik a közszolgálati tisztviselık továbbképzésében.
 

• Közigazgatási szervezés és vezetés 
• Stratégiai vezetés a közigazgatásban 
• Változásmenedzsment a közigazgatásban
• Vezetıképzés és coaching 

 
 

Almásy Gyula Közigazgatási vezetés-szervezés
Egyetemi adjunktus (PhD). Jogász, igazgatásszervezıi végzettséggel rendelkezik. A közigazgatási menedzsment, a közigazgatási minıségir
nyítási rendszerek, interaktív technológiák a fı kutatási területei, szőkebb szakterülete a hazai közigazgatási szervezés fejlıdése és a folyama
szervezési módszerek a közigazgatásban. 1995 óta tanít az Államigazgatási Fıiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Köz
tudományi Karán a Közigazgatás-szervezési és Urbanisztika Tanszéken, majd az NKE Közigazgatás
Szakigazgatási Intézetben. Korábban megbízott tanszékvezetı, és az Önkormányzati Szaktanácsadó Továbbképzés szakfelelıse volt

• Közigazgatási menedzsment 
• Szervezési és vezetési ismeretek 
• Közigazgatási folyamatok szervezése 
• Közigazgatási minıségirányítás 
• Interaktív technikák a közigazgatásban 

 

Jenei Ágnes Közigazgatási kommunikáció és média
Egyetemi docens (PhD), tréner a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezés és Közigazgatástan Intézetében, korábban a Kommunikációs 
Tanszék vezetıje. A Bolognai Egyetemen szerzett diplomát követıen PhD fokozatát a Kommunikáció és Médiatudomány területén, a 
Tudományegyetemen. Kutatásai fókuszában a szervezeti és médiakommunikáció, interkulturális menedzsment, vezetıfejlesztés áll. Innovatív 
egyetemi és közszolgálati továbbképzési programok fejlesztıje, projektvezetı és szaktanácsadó olyan magyar és nemzetközi proj
melyek célja a társadalmi részvétel és a párbeszéd, az interkulturális dialógus fejlesztése, valamint és az ezek kialakításához szükséges vez
tıi kompetenciáké.   
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Az Intézet HR beosztási helyzete kedvezı eloszlást mutat, az utánpótlás folyamatos biztosítási lehetıségével:

 

egyetemi 
docens 

egyetemi 
adjunktus 

egyetemi 
tanársegéd 

mester
oktató

■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■ 

szervezés 
szociológus. Egyetemi tanulmányai befejezése után szociológiával foglalkozott, majd érdeklıdése egyre 

inkább a vezetéstudomány felé fordult. Az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának alapító tagja, majd tudományos titkára (1963
lógia egyetemi oktatásának megszervezıje és a Gazdaságszociológiai Kutató Csoport vezetıje a M.K. Közgazdaságtudomán

1977). Az Országos Vezetıképzı Központ tudományos igazgatója, c. egyetemi tanár (1978-199o).  A Gödöllıi Agrártudományi Egyetem 
és Továbbképzı Intézetének tanszékvezetıje, fıigazgatója (1991-1998), majd 1999-tıl az Államigazgatás

ményei (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) egyetemi tanára. Két doktori (PhD) iskola alapító tagja és

Vezetıi szerepfelfogás és magatartás néhány problémája vállalatainknál  
Az egységesülı világgazdaság kihívásai a vállalatokkal és vezetıikkel szemben 

intézményi rendszere, formái és módszerei 

Stratégiai emberi erıforrás gazdálkodás 

-szervezés 
ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem

középiskolai tanári, valamint egyiptológusi végzettséget, majd a késıbbiekben nemzetközi marketing szakközgazdászi és angol m

Menedzsment, leadership, döntéshozatal különbözı környezetekben és szférákban. 

Közigazgatási vezetés-szervezés 
valamint menedzseri szakdiplomával és neveléstudományi PhD

talatait elıbb az üzleti szektorban, majd a közigazgatásban, azután a felsıoktatásban, és a felnıttképzésben szerezte. Akkre
, felnıttképzési szakértı, illetve oktatóként és vizsgáztatóként közbemőködik a közszolgálati tisztviselık továbbképzésében.

közigazgatásban 

szervezés 
Jogász, igazgatásszervezıi végzettséggel rendelkezik. A közigazgatási menedzsment, a közigazgatási minıségir

technológiák a fı kutatási területei, szőkebb szakterülete a hazai közigazgatási szervezés fejlıdése és a folyama
szervezési módszerek a közigazgatásban. 1995 óta tanít az Államigazgatási Fıiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Köz

szervezési és Urbanisztika Tanszéken, majd az NKE Közigazgatás-tudományi Karán a Köszszervezési és 
Szakigazgatási Intézetben. Korábban megbízott tanszékvezetı, és az Önkormányzati Szaktanácsadó Továbbképzés szakfelelıse volt

 

Közigazgatási kommunikáció és média 
Közszolgálati Egyetem Közszervezés és Közigazgatástan Intézetében, korábban a Kommunikációs 

Tanszék vezetıje. A Bolognai Egyetemen szerzett diplomát követıen PhD fokozatát a Kommunikáció és Médiatudomány területén, a 
szában a szervezeti és médiakommunikáció, interkulturális menedzsment, vezetıfejlesztés áll. Innovatív 

egyetemi és közszolgálati továbbképzési programok fejlesztıje, projektvezetı és szaktanácsadó olyan magyar és nemzetközi proj
sadalmi részvétel és a párbeszéd, az interkulturális dialógus fejlesztése, valamint és az ezek kialakításához szükséges vez

eloszlást mutat, az utánpótlás folyamatos biztosítási lehetıségével: 

mester- 
oktató 

PhD  
hallgató 
■■■ 

szociológus. Egyetemi tanulmányai befejezése után szociológiával foglalkozott, majd érdeklıdése egyre 
inkább a vezetéstudomány felé fordult. Az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának alapító tagja, majd tudományos titkára (1963-1966).  A szocio-
lógia egyetemi oktatásának megszervezıje és a Gazdaságszociológiai Kutató Csoport vezetıje a M.K. Közgazdaságtudományi Egyetemen 

199o).  A Gödöllıi Agrártudományi Egyetem 
tıl az Államigazgatási Fıiskola és jogutód intéz-

ményei (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) egyetemi tanára. Két doktori (PhD) iskola alapító tagja és törzstagja. 

 

ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-angol szakos 
középiskolai tanári, valamint egyiptológusi végzettséget, majd a késıbbiekben nemzetközi marketing szakközgazdászi és angol menedzserdip-

 

 

valamint menedzseri szakdiplomával és neveléstudományi PhD-val rendelkezik. Munkatapasz-
talatait elıbb az üzleti szektorban, majd a közigazgatásban, azután a felsıoktatásban, és a felnıttképzésben szerezte. Akkreditált tréner és 

, felnıttképzési szakértı, illetve oktatóként és vizsgáztatóként közbemőködik a közszolgálati tisztviselık továbbképzésében.  

 

Jogász, igazgatásszervezıi végzettséggel rendelkezik. A közigazgatási menedzsment, a közigazgatási minıségirá-
technológiák a fı kutatási területei, szőkebb szakterülete a hazai közigazgatási szervezés fejlıdése és a folyamat-

szervezési módszerek a közigazgatásban. 1995 óta tanít az Államigazgatási Fıiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-
tudományi Karán a Köszszervezési és 

Szakigazgatási Intézetben. Korábban megbízott tanszékvezetı, és az Önkormányzati Szaktanácsadó Továbbképzés szakfelelıse volt.  

 

Közszolgálati Egyetem Közszervezés és Közigazgatástan Intézetében, korábban a Kommunikációs 
Tanszék vezetıje. A Bolognai Egyetemen szerzett diplomát követıen PhD fokozatát a Kommunikáció és Médiatudomány területén, a Pécsi 

szában a szervezeti és médiakommunikáció, interkulturális menedzsment, vezetıfejlesztés áll. Innovatív 
egyetemi és közszolgálati továbbképzési programok fejlesztıje, projektvezetı és szaktanácsadó olyan magyar és nemzetközi projektekben, 

sadalmi részvétel és a párbeszéd, az interkulturális dialógus fejlesztése, valamint és az ezek kialakításához szükséges veze-



 

• Vezetıfejlesztés  
• Interkulturális management 
• Részvételi folyamatok tervezése 
• Közszolgálati kommunikációmenedzsment
• Médiakommunikáció 

 

Zsolt Péter Közigazgatási kommunikáció és média
Egyetemi docens (PhD 2010). Szociológus. Diploma: ELTE Szociológiai Intézet (1994). A Miskolci Egyetem szociológiai Tanszékén tanított 
tömegkommunikáció szociológiáját és szociálpszichológiát (1993
Kommunikációs tréningek tartását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kapott képzések után kezdte meg (2014
sel, vezetıi képességek fejlesztésével foglalkozik.

• Szociálpszichológia 
• Tömegkommunikáció, médiaelemzés, médiaszereplés
• Közösségfejlesztés, civil társadalom 
• Tömegkultúra, divatszociológia 
• Kutatásmódszertan 

 

Berta Judit Közigazgatási kommunikáció és média
Egyetemi adjunktus (PhD), pszichológus. Diplomáját és doktori fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 2004 óta dolgozik a 
felsıoktatásban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa. 2012 óta a Nemzeti Közszolgálat
munikációval foglalkozó oktatási egységének munkatársa. Fı kutatási területe a média szocializációs hatása és az újmédia egyé
ti használatának jellegzetességei. Tréner, 2012 óta a közigazgatásban dolgozók készségfejlesztésével is 

• Online kommunikáció a közigazgatásban
• Digitális identitás 
• Készségfejlesztés 
• Vezetıfejlesztés 

 
 

Gyorgyevics Miklós Közigazgatási kommunikáció és média
Mesteroktató, magyar – történelem szakos tanári és politológusi végzettséggel rendelkezik 
nikációs aspektusaival foglalkozik, szőkebb szakterülete a civil szervezetek részvétele az önkormányzatokban. Budapest XI. ke
kormányzati képviselı 1994 óta. 2002 óta tanít az Államigazgatási Fıisk
Karán, a Kommunikáció Tanszéken, majd az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán a Közszervezési és Közigazgatástani Intéze
Trénerként évek óta közremőködik a közszféra uniós projek

• Közigazgatási kommunikáció 
• Közösségi stratégia alkotás 
• Integritás menedzsment 
• Kommunikációs kompetencia fejlesztés
 

 

Merkovity Norbert Közigazgatási kommunikáció és média
Adjunktus (PhD), politológus. A Szegedi Tudományegyetem 
deklıdési területe a politikai kommunikáció az interneten, valamint az informatikai hálózatok szerepe a politikai kommunikáci
szavazás, e-kognokrácia. 

• Politika az interneten (OTKA és EuropeAid)
• Információs társadalom (Pólay Alapítvány)
• eDemokrácia (EuropeAid) 
• Populizmus (COST Action)  
• humánerıforrás politika a közigazgatásban (ÁROP és H2020)

 

Z. Papp Zsuzsanna Közigazgatási kommunikáció és média
Egyetemi tanársegéd, PhD aspiráns, (teljesített abszolutórium), tréner. Pszichológus és marketingkommunikáció szakirányos közgazdász vé
zettséggel rendelkezik. Képzett mediátor (University of New Mexico) és resztoratív facilitátor. 2010 óta dolgozik a Budapesti
lán, elıtte pszichológusként gyerekekkel foglalkozott. 2014 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Angol és magyar n
Trénerként évek óta közremőködik a közszféra uniós projektjeiben (KAB, HKA). Doktori kutatásának témája 
áldozatfókuszú vizsgálata (ELTE PPK). 2010 óta mőködik együtt a Foresee Kutatócsoporttal és képviseletükben 2013 óta résztvev
Radikalizáció Tudatosítási Hálózat Deradikalizációs munkacsoportjának. 
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ent 

Közigazgatási kommunikáció és média 
Szociológus. Diploma: ELTE Szociológiai Intézet (1994). A Miskolci Egyetem szociológiai Tanszékén tanított 

szociálpszichológiát (1993-2011). Az újságírás etikáját, majd a közigazgatás terén az integritást kutatta. 
Kommunikációs tréningek tartását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kapott képzések után kezdte meg (2014

épességek fejlesztésével foglalkozik. 

Tömegkommunikáció, médiaelemzés, médiaszereplés 

Közigazgatási kommunikáció és média 
pszichológus. Diplomáját és doktori fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 2004 óta dolgozik a 

felsıoktatásban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa. 2012 óta a Nemzeti Közszolgálat
munikációval foglalkozó oktatási egységének munkatársa. Fı kutatási területe a média szocializációs hatása és az újmédia egyé
ti használatának jellegzetességei. Tréner, 2012 óta a közigazgatásban dolgozók készségfejlesztésével is foglalkozik.

Online kommunikáció a közigazgatásban 

Közigazgatási kommunikáció és média 
történelem szakos tanári és politológusi végzettséggel rendelkezik (ELTE). Akkreditált tréner. A közigazgatás komm

nikációs aspektusaival foglalkozik, szőkebb szakterülete a civil szervezetek részvétele az önkormányzatokban. Budapest XI. ke
kormányzati képviselı 1994 óta. 2002 óta tanít az Államigazgatási Fıiskolán, késıbb jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás
Karán, a Kommunikáció Tanszéken, majd az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán a Közszervezési és Közigazgatástani Intéze
Trénerként évek óta közremőködik a közszféra uniós projektjeiben (KAB, HKA). 

 

Közigazgatási kommunikáció és média 
politológus. A Szegedi Tudományegyetem kutatója-oktatója és a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Fı é

deklıdési területe a politikai kommunikáció az interneten, valamint az informatikai hálózatok szerepe a politikai kommunikáci

az interneten (OTKA és EuropeAid) 
Információs társadalom (Pólay Alapítvány) 

humánerıforrás politika a közigazgatásban (ÁROP és H2020) 

Közigazgatási kommunikáció és média 
, (teljesített abszolutórium), tréner. Pszichológus és marketingkommunikáció szakirányos közgazdász vé

zettséggel rendelkezik. Képzett mediátor (University of New Mexico) és resztoratív facilitátor. 2010 óta dolgozik a Budapesti
lán, elıtte pszichológusként gyerekekkel foglalkozott. 2014 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Angol és magyar n
Trénerként évek óta közremőködik a közszféra uniós projektjeiben (KAB, HKA). Doktori kutatásának témája 
áldozatfókuszú vizsgálata (ELTE PPK). 2010 óta mőködik együtt a Foresee Kutatócsoporttal és képviseletükben 2013 óta résztvev
Radikalizáció Tudatosítási Hálózat Deradikalizációs munkacsoportjának.  

 

Szociológus. Diploma: ELTE Szociológiai Intézet (1994). A Miskolci Egyetem szociológiai Tanszékén tanított 
2011). Az újságírás etikáját, majd a közigazgatás terén az integritást kutatta. 

Kommunikációs tréningek tartását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kapott képzések után kezdte meg (2014-tıl). Helyi közösségfejlesztés-

 

pszichológus. Diplomáját és doktori fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 2004 óta dolgozik a 
felsıoktatásban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa. 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kom-
munikációval foglalkozó oktatási egységének munkatársa. Fı kutatási területe a média szocializációs hatása és az újmédia egyéni és szerveze-

foglalkozik. 

 

(ELTE). Akkreditált tréner. A közigazgatás kommu-
nikációs aspektusaival foglalkozik, szőkebb szakterülete a civil szervezetek részvétele az önkormányzatokban. Budapest XI. kerületében ön-

olán, késıbb jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi 
Karán, a Kommunikáció Tanszéken, majd az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán a Közszervezési és Közigazgatástani Intézetben. 

 

oktatója és a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Fı ér-
deklıdési területe a politikai kommunikáció az interneten, valamint az informatikai hálózatok szerepe a politikai kommunikációban. Elektronikus 

 

, (teljesített abszolutórium), tréner. Pszichológus és marketingkommunikáció szakirányos közgazdász vég-
zettséggel rendelkezik. Képzett mediátor (University of New Mexico) és resztoratív facilitátor. 2010 óta dolgozik a Budapesti Gazdasági Fıisko-
lán, elıtte pszichológusként gyerekekkel foglalkozott. 2014 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Angol és magyar nyelven oktat. 
Trénerként évek óta közremőködik a közszféra uniós projektjeiben (KAB, HKA). Doktori kutatásának témája a resztoratív igazságszolgáltatás 
áldozatfókuszú vizsgálata (ELTE PPK). 2010 óta mőködik együtt a Foresee Kutatócsoporttal és képviseletükben 2013 óta résztvevıje az EU 



 

• Kommunikációs kompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés, resztoratív képzés, trénin
módszer 

• Alternatív konfliktuskezelı eljárások: resztoratív igazságszolgáltatás, konstruktív és 
destruktív kommunikáció, Viktimológia 

• Kultúraközi kommunikáció, akkulturációs alkalmazkodás
• Szociálpszichológia, Deradikalizáció 

 

Tózsa István Közigazgatási urbanisztika 
Intézetvezetı egyetemi tanár (dr. univ. PhD, habil.).
tem). A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében tudományos munkatársként mőholdfelvételek digitális feldolgoz
sával, majd környezeti térinformatikával foglalkozott (1980 
tudományi Karán a Közigazgatás-szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette és elektronikus közigazgatás
2012). A Corvinus Egyetemen a Gazdaságföldrajz Tanszéket, és a Környezettudományi Intézetet vezette (2010

• Városi /települési környezet-egészségügyi GIS (térinformatika) területminısítési alka
mazása 

• Mőholdfelvételek területhasznosítási és környezeti 
• Település- és régiómarketing 
• Közigazgatási folyamatszervezés és e-government

 
 

Bajnai László Közigazgatási urbanisztika
Egyetemi adjunktus (PhD). Okleveles építészmérnök (Budapesti Mőszaki Egyetem)
osztályvezetıje (1993-1995), majd a Városfejlesztés Zrt. igazgatója (1997
szakmai együttmőködés fejlesztésében, a közszféra városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását lehetıvé tevı szervezeti, j
zási eszközök bevezetésében és az elsı városfejlesztı tá
szakpolitikai iránymutatás és az integrált városfejlesztési stratégiák módszertanának kidolgozásában (2007
ciát szervezett. 2011 óta tanít egyetemi adjunktusként; 2014
szolgálati Egyetemen.  

• A fenntartható urbanizáció hosszú távú és stratégiai tervezése
• A fenntartható területfejlesztés tervezése
• A közszféra és a magánszféra strukturált együttmőködése a fenntartható urbanizáció 
• A városfejlesztési tervek megvalósításának módszerei és eszközei, városfejlesztési pr

jektmenedzsment szervezetek mőködtetése

 

Buskó Tibor László Közigazgatási urbaniszt
Egyetemi adjunktus (PhD). Földrajz – történelem és filozófia szakos végzettségő középiskolai tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem). 2005
ben DEA fokozatot szerzett az École des hautes études en sciences sociale
kistérségi önszervezıdések kialakulásában Magyarországon” címő doktori disszertációját 2009
zetének Demográfiai Módszertani Kutatócsoportjának tagja 2002 és 2003 között. 2004
a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2012-tıl a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adjunktus. 

• Településüzemeltetés 
• Regionális vizsgálatok 
• Település- és régiómarketing 
• Politikai földrajz 

 
 

Jószai Attila Közigazgatási urbanisztika 
Egyetemi tanársegéd (PhD aspiráns, abszolutórium). 
lésfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel foglalkozik, szőkebb szakterülete a településfejlesztési menedzsment,
helyi tervezési folyamatok menedzselése. Kutatási területe a korai szuburbanizációs folyamatok vizsgálata Budapest környékén.
az Államigazgatási Fıiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazg
Tanszéken, majd az NKE Közigazgatás-tudományi Karán a Köszszervezési és Szakigazgatási Intézetben. Széleskörő gyakorlati tapasztalato
kal rendelkezik a közszféra uniós projektmenedzsmentjében.

• Stratégiai településfejlesztés, településfejlesztési menedzsment
• Közigazgatási folyamatszervezés 
• Szuburbanizációs térbeli folyamatvizsgálat
• Projektmenedzsment, EU-s pályázatok stratégiai illeszkedése a helyi stratégiákhoz

 
 
  

17 

ompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés, resztoratív képzés, tréning-

Alternatív konfliktuskezelı eljárások: resztoratív igazságszolgáltatás, konstruktív és 
 

Kultúraközi kommunikáció, akkulturációs alkalmazkodás 

 
Intézetvezetı egyetemi tanár (dr. univ. PhD, habil.). Földrajz – angol nyelv és irodalom szakos végzettségő középiskolai tanár (Szegedi Egy

Földrajztudományi Kutatóintézetében tudományos munkatársként mőholdfelvételek digitális feldolgoz
sával, majd környezeti térinformatikával foglalkozott (1980 – 1998). Az Államigazgatási Fıiskolán, majd a Corvinus Egyetem Közigazgatás

szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette és elektronikus közigazgatás
2012). A Corvinus Egyetemen a Gazdaságföldrajz Tanszéket, és a Környezettudományi Intézetet vezette (2010

egészségügyi GIS (térinformatika) területminısítési alkal-

Mőholdfelvételek területhasznosítási és környezeti monitoring célú feldolgozása 

government tartalomfejlesztés 

Közigazgatási urbanisztika 
kleveles építészmérnök (Budapesti Mőszaki Egyetem). A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

, majd a Városfejlesztés Zrt. igazgatója (1997-). Meghatározó szerepet vállal a városfejlesztés terén a nemzetközi 
szakmai együttmőködés fejlesztésében, a közszféra városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását lehetıvé tevı szervezeti, j
zási eszközök bevezetésében és az elsı városfejlesztı társaságok mőködtetésében, ill. létrehozásában, valamint a városfejlesztésre vonatkozó 
szakpolitikai iránymutatás és az integrált városfejlesztési stratégiák módszertanának kidolgozásában (2007-

gyetemi adjunktusként; 2014-ig a Pécsi Tudományegyetem Urbanisztikai Tanszékén, 2014

A fenntartható urbanizáció hosszú távú és stratégiai tervezése 
A fenntartható területfejlesztés tervezése 
A közszféra és a magánszféra strukturált együttmőködése a fenntartható urbanizáció  
A városfejlesztési tervek megvalósításának módszerei és eszközei, városfejlesztési pro-
jektmenedzsment szervezetek mőködtetése 

Közigazgatási urbanisztika 
történelem és filozófia szakos végzettségő középiskolai tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem). 2005

hautes études en sciences sociale-ban (EHESS), Párizsban. „A történelmi hiv
kistérségi önszervezıdések kialakulásában Magyarországon” címő doktori disszertációját 2009-ben védte meg. A KSH Demográfiai Kutatóint
zetének Demográfiai Módszertani Kutatócsoportjának tagja 2002 és 2003 között. 2004-tıl 2007-ig az Általános Vállalkozási Fıiskolán, 2010

tıl a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adjunktus.  

 
Egyetemi tanársegéd (PhD aspiráns, abszolutórium). Történész-politológus, igazgatásszervezıi végzettséggel rendelkezik. Terület

fejlesztéssel, vidékfejlesztéssel foglalkozik, szőkebb szakterülete a településfejlesztési menedzsment, stratégiaalkotás és a közösségi bázisú 
helyi tervezési folyamatok menedzselése. Kutatási területe a korai szuburbanizációs folyamatok vizsgálata Budapest környékén.
az Államigazgatási Fıiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán a Közigazgatás

tudományi Karán a Köszszervezési és Szakigazgatási Intézetben. Széleskörő gyakorlati tapasztalato
kal rendelkezik a közszféra uniós projektmenedzsmentjében. 

Stratégiai településfejlesztés, településfejlesztési menedzsment 

Szuburbanizációs térbeli folyamatvizsgálat 
s pályázatok stratégiai illeszkedése a helyi stratégiákhoz 

 

angol nyelv és irodalom szakos végzettségő középiskolai tanár (Szegedi Egye-
Földrajztudományi Kutatóintézetében tudományos munkatársként mőholdfelvételek digitális feldolgozá-

1998). Az Államigazgatási Fıiskolán, majd a Corvinus Egyetem Közigazgatás-
szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette és elektronikus közigazgatás-szervezı iskolát alapított (1999-

2012). A Corvinus Egyetemen a Gazdaságföldrajz Tanszéket, és a Környezettudományi Intézetet vezette (2010-2016). 

 

. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 
tározó szerepet vállal a városfejlesztés terén a nemzetközi 

szakmai együttmőködés fejlesztésében, a közszféra városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását lehetıvé tevı szervezeti, jogi, finanszíro-
rsaságok mőködtetésében, ill. létrehozásában, valamint a városfejlesztésre vonatkozó 

-2009). Több nemzetközi konferen-
ig a Pécsi Tudományegyetem Urbanisztikai Tanszékén, 2014-tıl a Nemzeti Köz-

 

történelem és filozófia szakos végzettségő középiskolai tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem). 2005-
ban (EHESS), Párizsban. „A történelmi hivatkozások szerepe a 

ben védte meg. A KSH Demográfiai Kutatóinté-
alános Vállalkozási Fıiskolán, 2010-tıl 

 

politológus, igazgatásszervezıi végzettséggel rendelkezik. Terület-és telepü-
stratégiaalkotás és a közösségi bázisú 

helyi tervezési folyamatok menedzselése. Kutatási területe a korai szuburbanizációs folyamatok vizsgálata Budapest környékén. 2005 óta tanít 
tudományi Karán a Közigazgatás-szervezési és Urbanisztika 

tudományi Karán a Köszszervezési és Szakigazgatási Intézetben. Széleskörő gyakorlati tapasztalatok-

 



 

Gyırfyné Kukoda Andrea Közigazgatási statisztika
Egyetemi adjunktus, (PhD) Okleveles közgazda és közgazdász tanár (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), neveléstudományi doktori 
fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte 2015
Fıiskolán és annak jogutódain, ahol a Statisztika tantárgy felelıse, és oktatott költségvetési számvitelt is. Fı kutatási ter
pedagógia és a közigazgatási statisztika.  

• Általános statisztika 
• Közigazgatási és üzleti statisztika 
• Felsıoktatás-pedagógia 
• Marketing 

 
 

Honváriné Kalmár Viktória Közigazgatási statisztika
Egyetemi tanársegéd, PhD hallgató (Pécsi Tudományegyetem). 
dapesti Corvinus Egyetemen. 2005 és 2007 között a Zsigmond Király Fıiskolán tanított. 2007 óta a Budapesti Corvinus Egyetem, 
tanszékén dolgozik fıállásban. 2012 óta áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alkalmazásában félállású oktatóként. Jelenl
oktat alapszakos hallgatóknak. Oktatási tevékenysége mellett pályázati referensi feladatokat lát el a Nemzeti Kutatási, Fejle
Hivatalban. Kutatási területe: tudománymetria, a tudományos kommunikáció kvantitatív vi

• Kvantitatív módszerek 
• Ökonometria 
• Statisztika 
• Tudománymetria 
 

 
Az Intézet munkatársainak kompetenciái biztosítják, hogy a közigazgatási vezetés
tási kommunikáció és média, a közigazgatási statisztika és 
nisztika témaköreiben az Intézet egyetemi szintő oktatási és kutatási feladatot láthasson el.
 
 

Az Intézet munkatársainak kutatási kompetenciáit rávetítve az Intézet diszciplináris 
hogy a kommunikáció és média 43, a statisztika (mint módszertan) 40, a szervezés és vezetés 39, míg az urbanisztika 
és regionális aspektus csak 26 kutatási fókuszponttal rendelkezik. A kutatási fókuszpontok (amelyek
rövid bemutatkozásánál pontokba szedve láthatók), diszciplináris interferenciája szerint a legerısebb belsı kohézió a 
közigazgatás-szervezés és a kommunikáció között mutatható ki (9
tika is erıs (bár HR képviselete gyenge) mindhárom másik területtel interferál:7, 9, 5, 5, 5, 5 mértékben. Leggyengébb 
az urbanisztikai aspektus érvényesülése, különösen a szervezéstan és a kommunikáció irányában
erısítésre szorul (5 ponttal) a központi interferencia terület, ahol mind a négy diszciplína metszi egymás, mint pl. a tel
pülésmarketing, vagy a településfejlesztési stratégia
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Közigazgatási statisztika 
Okleveles közgazda és közgazdász tanár (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), neveléstudományi doktori 

fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte 2015-ben. 1994 óta dolgozik az Államigazgatási 
Fıiskolán és annak jogutódain, ahol a Statisztika tantárgy felelıse, és oktatott költségvetési számvitelt is. Fı kutatási ter

Közigazgatási statisztika 
Egyetemi tanársegéd, PhD hallgató (Pécsi Tudományegyetem). 2005-ben szerzett okleveles közgazdász és közgazdász tanár diplomát a B
dapesti Corvinus Egyetemen. 2005 és 2007 között a Zsigmond Király Fıiskolán tanított. 2007 óta a Budapesti Corvinus Egyetem, 
tanszékén dolgozik fıállásban. 2012 óta áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alkalmazásában félállású oktatóként. Jelenl
oktat alapszakos hallgatóknak. Oktatási tevékenysége mellett pályázati referensi feladatokat lát el a Nemzeti Kutatási, Fejle
Hivatalban. Kutatási területe: tudománymetria, a tudományos kommunikáció kvantitatív vizsgálata.  

Az Intézet munkatársainak kompetenciái biztosítják, hogy a közigazgatási vezetés- 
tási kommunikáció és média, a közigazgatási statisztika és kutatásmódszertan, valamint a közigazgatási urb
nisztika témaköreiben az Intézet egyetemi szintő oktatási és kutatási feladatot láthasson el.

 
Az Intézet munkatársainak kutatási kompetenciáit rávetítve az Intézet diszciplináris interferencia
hogy a kommunikáció és média 43, a statisztika (mint módszertan) 40, a szervezés és vezetés 39, míg az urbanisztika 
és regionális aspektus csak 26 kutatási fókuszponttal rendelkezik. A kutatási fókuszpontok (amelyek
rövid bemutatkozásánál pontokba szedve láthatók), diszciplináris interferenciája szerint a legerısebb belsı kohézió a 

szervezés és a kommunikáció között mutatható ki (9-9 fókuszponttal). Módszertani jellege miatt a statis
a is erıs (bár HR képviselete gyenge) mindhárom másik területtel interferál:7, 9, 5, 5, 5, 5 mértékben. Leggyengébb 

az urbanisztikai aspektus érvényesülése, különösen a szervezéstan és a kommunikáció irányában
interferencia terület, ahol mind a négy diszciplína metszi egymás, mint pl. a tel

, vagy a településfejlesztési stratégia szakterülete. 

Okleveles közgazda és közgazdász tanár (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), neveléstudományi doktori 
94 óta dolgozik az Államigazgatási 

Fıiskolán és annak jogutódain, ahol a Statisztika tantárgy felelıse, és oktatott költségvetési számvitelt is. Fı kutatási területe a felsıoktatás-

 

ben szerzett okleveles közgazdász és közgazdász tanár diplomát a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen. 2005 és 2007 között a Zsigmond Király Fıiskolán tanított. 2007 óta a Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika 
tanszékén dolgozik fıállásban. 2012 óta áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alkalmazásában félállású oktatóként. Jelenleg Statisztika tárgyat 
oktat alapszakos hallgatóknak. Oktatási tevékenysége mellett pályázati referensi feladatokat lát el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

 

 és szervezés, a közigazga-
kutatásmódszertan, valamint a közigazgatási urba-

nisztika témaköreiben az Intézet egyetemi szintő oktatási és kutatási feladatot láthasson el. 

 

interferencia-területeire, azt találjuk, 
hogy a kommunikáció és média 43, a statisztika (mint módszertan) 40, a szervezés és vezetés 39, míg az urbanisztika 
és regionális aspektus csak 26 kutatási fókuszponttal rendelkezik. A kutatási fókuszpontok (amelyek minden munkatárs 
rövid bemutatkozásánál pontokba szedve láthatók), diszciplináris interferenciája szerint a legerısebb belsı kohézió a 

9 fókuszponttal). Módszertani jellege miatt a statisz-
a is erıs (bár HR képviselete gyenge) mindhárom másik területtel interferál:7, 9, 5, 5, 5, 5 mértékben. Leggyengébb 

az urbanisztikai aspektus érvényesülése, különösen a szervezéstan és a kommunikáció irányában (3, 1). Ugyancsak 
interferencia terület, ahol mind a négy diszciplína metszi egymás, mint pl. a tele-
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F. AZ INTÉZET STRATÉGIAI KÖRNYEZETE ÉS KIHÍVÁSAI  
 
Az NKE stratégiai környezete és kihívásai a hazai felsıoktatási és kutatási, a hazai közszolgálati, a nemzetközi 
felsıoktatási és kutatási, valamint a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok térszerkezetben értelmezhetıek.  
 
F1: Hazai felsıoktatási és kutatási tér  
 
Az NKE érdeke a jogászképzı intézményekkel való szoros együttmőködés az államtudományok mővelésében, a felsı-
oktatási képzésekben és továbbképzésben az államtudományi elemek fejlesztése. Ugyanakkor a z NKE képzési fóku-
szában olyan közigazgatási és közmenedzsment alap és államtudományi mesterképzés és az önkormányzati tovább-
képzés fejlesztése áll, amelyek megfelelı szaktávolságot képesek reprezentálni az állam- é jogtudományi képzésekhez 
viszonyítva. Az Intézet kommunikációs, szervezési és urbanisztikai profiljával olyan tantárgyak gondozását tudja felvál-
lalni, amelyek éppen a szaktávolság tartásához, növeléséhez tudnak eredményesen hozzájárulni. 
 
Magyarországon az Intézet egyes diszciplínáit – szervezéstant, közigazgatás-szervezést, kommunikáció és médiatu-
dományt, regionális és urbanisztikai tanulmányokat, a statisztikát – számos felsıoktatási intézmény önálló tanszékek és 
intézetek kereteiben mőveli – esetenként nemzetközileg is elismert magas fokon. Arra azonban, hogy a fenti szakterüle-
teket kifejezetten közigazgatási aspektusból vizsgálják már nincs példa, csak az olyan intézményekben, ahol az igazga-
tásszervezı (kifutó) szak még aktív. Amiben viszont biztosan egyedül áll az Intézet az, hogy a fenti négy diszciplináris 
terület, kifejezetten közigazgatási aspektusból egyetlen szervezeti egységben integrálódjon. Ilyen értelemben az Intézet 
kialakítói predesztinálták az Intézetet arra, hogy a Magyary –féle értelmezésben tekintett „közigazgatástan” egyetemi 
kutatásának, kimunkálásának és oktatásának kompetens letéteményese lehessen Magyarországon 
 
F2: Hazai közszolgálati tér  
 
A magyarországi felsıoktatás adós a közigazgatás negyedévszázados önkormányzati rendszerének a rendszerezett 
ismeretanyagának a kialakításával. Az „önkormányzattan” számos eleme – természetesen – külön-külön diszciplínák 
keretében jelen van a palettán, de a holisztikus önkormányzati irányításhoz elengedhetetlen szemléletmódot sehol nem 
érhetı tetten. Az önkormányzás során a szükséges jogi, szervezési, rendészeti, kommunikációs, településtani, urbani-
zációs, közpolitikai tudásanyag; a szolgáltatás-menedzsmenttel, gazdálkodással, gazdaság- és településfejlesztéssel, 
településmarketinggel, projektmenedzsmenttel stb. kapcsolatos ismeretanyag annyira szerteágazó, hogy ennek szinte-
tizálását 25 év alatt egyetlen felsıoktatási intézmény sem kísérelte meg. Az egyetemek és fıiskolák inkább a szakirá-
nyú továbbképzés rendszerére hagyatkoztak az önkormányzati szférában dolgozó munkaerı szakmai felzárkóztatásá-
hoz szükséges elméleti tudás alapjainak a kialakításakor. 
 
A Magyarországon a világtrendet követı tudás-átalakulás jegyében az „önkormányzattanhoz” hasonló, szélsıségesen 
interdiszciplináris tudás kereteinek a kialakításában a Kar szervezeti átalakítása során létrejött Intézet elıtt soha vissza 
nem térı lehetıség az önkormányzattan tudományos publikációkkal történı definiálása és akadémiai interdiszciplináris 
szakterületként történı elismertetésének felvezetése. Erre az biztosít extra erıforrást, ha az Intézet a Karon ugyancsak 
2016 februárban kialakított Önkormányzati Kutatóintézettel szoros kutatási és továbbképzési együttmőködést tud reali-
zálni – aminek a két intézet közös adminisztrációjában is célszerő megjelennie.  
 
F3: Nemzetközi felsıoktatási és kutatási tér és kapcsolatok 
 
A nemzetközi felsıoktatásban a verseny és az együttmőködés egyensúlya mőködik: verseny a hallgatókért és a kutatá-
si forrásokért. Sikeresek a közös nemzetközi kutatási projektek tudnak lenni. A nemzetközi felsıoktatási verseny a jó 
együttmőködések versenyévé vált, s ebben az Intézet az NKE, valamint az ÁKK esélyeit kívánja erısíteni a maga sze-
rényebb eszközeivel.  
 

A kapcsolatépítés két szintje a hallgatói és az oktatói mobilitásban való aktív részvétel, amit az Intézet ösztönöz, Az 
ösztönzés eszköze az ERASMUS kihasználása, valamint Fulbright oktatók fogadása és pályáztatása, küldése. Az Inté-
zet fejleszteni kívánja idegen nyelvi oktatói portfólióját angol, olasz, német és francia nyelven kínált kurzusokkal, me-
lyekre az egyetemre érkezı ERASMUS hallgatók is jelentkezhetnek. A magyar hallgatók viszont a kurzusok felvételével 



20 
 

idegen nyelvi kompetenciájukat javíthatják. Az Intézetnek nyitott, inkluzív, mobilitás-barát, a kreditátvitelre nyitott nem-
zetközi curriculummal rendelkezı intézetként kell megjelennie. 
 
A nemzetközi kutatási kompetenciát az interkulturális és geopolitikai, geostratégiai irányban tudja az intézet kamatoz-
tatni, pl. a Horizon 2020-ban formálódó görög, szerb, horvát, román, szlovén, bulgár, macedón együttmőködésben. 
 

G. AZ INTÉZET FEJLESZTÉSÉNEK ÉRTÉKALAPJAI  
 
Az Intézet fejlesztési tervében meg kell határozni, hogy az alaptevékenység elemeinek milyen változása tekinthetı új 
érték létrehozásának, fejlıdésnek. A minıség értékalapjait kell tehát definiálni. Az értékek megvalósulását céltételek és 
ezek mérhetısége mutatatja meg, ami fejlesztésnek minısíthetı, az alábbiak szerint: 
 

 ALAP- 
FELADATOK 

 

 

ÉRTÉK → 
 
 

← 

STRATÉGIAI  
CÉLTERÜLETEK 

↑ ↓ 
ÉRTÉKALAPÚ  
FEJLESZTÉS 

 

CÉLOK 

 ÉRTÉKMUTATÓK- 
MÉRÉSE 

 

 

G1: Alapfeladatok 
 

Az értékalapok fogalmának és mennyiségi paramétereinek meghatározását az oktatás, a kutatás, a tananyag-fejlesztés, 
valamint az intézeti mőködés és az együttmőködési eredményesség területén kell elvégezni. 
 

G2: Az együttmőködés eredményességeinek indikátorai (összhangban az NKE IFT-vel): 
• az NKE hallgatói szakkollégiumokkal való együttmőködés kialakítása (az idıszakban: 4)  
• hazai intézményi (kari, egyetemi, külsı) együttmőködésben szervezett tudományos programok, publikációk 

számának növelése  
• nemzetközi intézményi együttmőködésben szervezett tudományos programok, publikációk számának növelése  
• hazai intézményi (egyetemi, közintézményi) együttmőködésben elnyert K+F források mértékének növelése  
• nemzetközi intézményi együttmőködésben elnyert K+F források mértékének növelése 
• regisztráció a nemzetközi impakt faktor mérı szervezetnél 

 

G3: Kutatási kapacitás: 
• új habilitált oktatók számának növelése (az idıszakban 5 fıvel)  
• PhD-s oktatók számának növelése (100 %-ra; az idıszakban 1 fıvel) 
• oktatók/kutatók független idézettségének növelése 
• oktatók/kutatók tudományos közlemény számának növelése (az idıszakban minimum 30 tanulmánnyal) 
• oktatók/kutatók monográfiák és szakkönyvek számának növelése (az idıszakban minimum 4 kötettel) 
• oktatók/kutatók külföldön megjelent tudományos közlemények számának növelése  
• oktatók/kutatók hazai kiadású idegen nyelvő közlemények számának növelése 
• K+F célú pályázati források részarányának növelése 

 

G4: Tananyagfejlesztés:  
• A tananyagfejlesztés a kutatás és az oktatás közötti korreláció /kutatásra épülı oktatás/ mérıszáma, eredmé-

nye  
o Új tananyag doktori iskolában: 5 
o Új tananyag: mesterszakokon: 10 
o Új tananyag alapszakokon: 3 
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DI 
doktori iskolában 

2 3 5 (új) -- 10 
15 % 

MA 
mesterszakokon 

8+1 (új) 6+5 (új) 1+2 (új) 2 (új) 25 
36 % 

BA 
alapszakokon 

12 8+1 (új) 9+2 (új) 1 33 
49 % 

Szakterület: „kommunikáció” 
22 +1 (új) = 23 

„szervezés” 
17+6 (új) = 23 

„urbanisztika” 
10+9 (új) = 19 

„statisztika” 
1+2 (új) = 3 

Összesen 
68 

 

Az Intézet tantárgyainak megoszlás az egyes oktatási szinteken a szakterületek szerint; az eredetileg túlsúlyos 
közigazgatási kommunikáció az új tantárgyak bevezetésének köszönhetıen egyensúlyba kerül a közigazgatás-
szervezéssel, és a lemaradt közigazgatási urbanisztika is felzárkózik; a módszertani statisztika értelemszerően 

alacsony részesedéső. Az oktatási szintek szerint az Intézet tantárgyi eloszlása optimálisnak mondható  
49-36-15 %-kal. 

G5: Oktatás: 
• Az idegen nyelvő tantárgyak számának növelése (az idıszakban 6) 
• A hallgatók (képzési) elégedettségi indexének javítása  
• A végzettek munkanélküliségi arányának csökkenése  
• Az OTDK helyezettek, Pro Scientia díjasok számának növelése  
• A TDK és a szakkollégiumi hallgatók számának növelése  
• A közszolgálati továbbképzési kínálat bıvülése (az idıszakban 1 szakirány)  
• A közszolgálati továbbképzések elégedettségi indexének javulása 
• Tantárgyak korszerősítése a digitális korba (1996 után) született „Z” generáció elvárásainak (is) megfelelıen 
• A szabadon / kötelezıen választható és a kötelezı tantárgyak ~ 1:2 arányának biztosítása  

 

Az Intézet kezelésében álló 68 tantárgynak csak a 36 %-a kötelezı valamely mintatanterv szerint; a nagyobb részük 
(42 %) szabadon, illetve kötelezıen (22 %) választható:  
 
 

 SZV: szabadon 
választható 

KV: kötelezıen 
választható 

K.  
kötelezı 

összesen 

„kommunikáció”   5   8   10   23 
       34 % 

„szervezés”   15   1   7   23 
       34 % 

„urbanisztika”   8   7   4   19 
       28 % 

„statisztika”   --   --   3   3 
       4 % 

összesen   28 
       42 % 

  16 
       22 % 

  24 
       36 % 

  68 
       100 % 

 

Az Intézet tantárgyainak jelleg és szakterületek szerinti megoszlása 
 
 

Az Intézet tantárgyi indikátorai közül 13 % idegen nyelvő (8 angol 1 francia) 
 
 

Összegzésként elmondható, hogy az Intézet tantárgyi portfóliója – a közeljövı várható tantárgyfejlesztéseivel – szakte-
rületenként arányossá és kiegyensúlyozottabbá válik a kommunikációtól a szervezésen és urbanisztikán át a statisztiká-
ig a jelenlegi 22-17-10-1 megoszlásról 23-23-19-3 megoszlásra. Oktatási szintek szerint (a levelezı tagozatot külön 
nem számolva, mert ott elvileg azonos a tantárgyi kínálat a nappali tagozattal) az Intézetnek 24 kötelezı és 44 választ-
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ható (amibıl 16 kötelezıen választható) tantárgya lesz, ami a kötelezıhöz viszonyítva 36 – 64 %-os arányt mutat, ami 
normális. 
 
G6: Intézeti sikeresség 

• A saját kezdeményezéső K+F arányának növelése  
• Az intézeti szintő szolgáltatások (IT, adminisztráció, honlap) elégedettségi-indexének javulása  

 

H. AZ INTÉZET FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI CÉLTÉTELEI  
 
Az Intézet a közigazgatás szerepét komplex szemlélettel kezeli. Az közösségeinket, közös ügyeinket behálózó sokféle 
és bonyolult szövedék új értelmezési kereteként. Az Intézet tudományos missziójának középpontjában a közszolgálat 
innovatív, átfogó, multidiszciplináris, komparatív és alkalmazott megközelítésére épülı kutatások állnak.  
 
Az Intézet fejlesztési víziójának szolgálatában stratégiai célterületekhez rendelten kell konkrét célokat meghatározni. 
A célokat a korábban (F pontban) meghatározott értékelvőség és mérhetıség mentén kell megfogalmazni. 
 
Víziók: 

• a Kar egyik legjobban mőködı egysége;  
• a magyar közigazgatási szervezés és közigazgatástan oktatási és kutatási bázisa;  
• aktív részese a hasonló profilú nemzetközi felsıoktatási és tudományos kapcsolatoknak.  

 
 
Stratégiai célterületek (indikátorok) 
          oldal 
 
H1.  Együttmőködések        22 
H2.  Közszervezési és közigazgatástani oktatás    24 
H3.  Továbbképzés         27 
H4.  Kutatás         29 
 
H1: Együttmőködések 
 

H1-1. Tehetséggondozás indikátorai 
 

A témavezetı révén az Intézethez kötıdı 3 PhD hallgató: Hajnal Virág, Petró Ágnes és Számadó Róza. 
 

Az Intézetet alkotó oktatók 2016. február 1-ig 4 különféle tanszékhez tartoztak, ahol a tudományos diákköri munka nem 
volt egyformán hangsúlyos. Jószai Attila oktatói felügyelete mellett és gondozásában az Urbanisztika TDK volt egyedül 
aktív, mintegy 10 hallgatóval. Mivel ık zömében III. évesek a TDK utánpótlás kérdése 2016-ban napirendre kerül. Az 
Intézeti TDK-ban három tagozat lesz: 
 
TDK tagozat: Urbanisztikai   Közszervezési   Kommunikációs 
Vezetı oktató:  Jószai Attila   Koronváry Péter  Zsolt Péter 
 
Az intézeti Közigazgatástani TDK titkára: Buskó Tibor 
 

A TDK programok Face Book oldalon hirdetve és kommentálva, kéthetente, egy-egy elıadó meghívásával, vagy egy-
egy szakmai látogatással indulnak 2016-ban. 
 

Az elsı indikátor egy TDK toborzó elıadói fórum volt, amely 2016. április 26-án került megrendezésre 
• Derzsy Péter, r. ezredes, RSZVSZ igazgató-helyettes; rendvédelmi szervezés témában 
• Tétényi Éva, fıépítész, civil politikus; területi igazgatás témában  
• Rózsa Gyöngyi, közigazgatási PR szakember; kommunikációs stratégia témában  
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elıadókkal, mintegy 50 fıs hallgatói érdeklıdés mellett. 
 

Az Intézet demonstrátora: Kulcsár Noémi II. éves hallgató 
 
H1-2. Az Intézet az „együttmőködés intézete”. Ez azt jelenti, hogy – az NKE magasabb szintő analógiája szerint – a 
kiválóság mércéjének tekinti a kari és az egyetemi együttmőködésben szervezett tudományos programok, publikációk 
számának, valamint együttmőködésben elnyert K+F források mértékének növelését. Az együttmőködést, a közérdeket 
leginkább szolgáló mőködési formának, a tudományos célokat hatékonyan támogató eszköznek tekinti. Az együttmőkö-
dés érték, amelyben az Intézetnek példát kell mutatnia a Karon.  
 
Ennek – és az intézeti belsı integrációnak is – elsı számú eszköze a 2016/17 tanévtıl kezdve havonta megrendezendı 
intézeti tudományos fórum, amelyre rendszeres meghívást kap: 
 

Államtudományi és Közigazgatási Karról: 
Közszervezési és Közigazgatástani Intézet tagjai 
Közszervezési TDK, Magyary Zoltán Szakkollégium, Ostrakon Szakkollégium tagjai 
Önkormányzati Kutatóintézet; Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet; Elektronikus Közszolgálati Intézet tagjai; 
Államelméleti és Kormányzástani Intézet; Közpénzügyi és Államháztartási Intézet; Emberi Erıforrás Intézet; Általá-
nos Közigazgatási Jogi Intézet; Civilisztika Intézet; Alkotmányjogi Intézet; Állam és Jogtörténeti Intézet képviselıi 
Rendészettudományi Karról:  
Szent György Szakkollégium tagjai, 
Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet,  
Rendészeti és Magatartástudományi Intézet,  
Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék  
képviselıi 

A karközi intézetek közül: 
Vezetı és Továbbképzı Intézet,  
Államkutatási és Fejlesztési Intézet képviselıi 
 
Nemzetközi Európai Tanulmányok Karról:  
Európa Tanulmányok Tanszék képviselıje 

Hadtudományi és Honvédtisztképzı Karról: 
Puskás Tivadar Szakkollégium tagjai, a Katonai Vezetés-tudományi és Közismereti Tanszék képviselıje 
 

H1-3. Nemzetközi együttmőködés, ugyanakkor dissziminációs indikátor lehet az Intézetben (angol anyanyelvő és 
html szerkesztésre képes asszisztens alkalmazásával), hogy az International Journal of Citation Index szerkesztıségé-
vel közvetlen kapcsolatba lépve, évente 2 számmal elindulhasson egy angol nyelvő online, referált szakfolyóirat egyen-
ként 6-6 olyan tanulmánnyal, amelyet minimum 2-es impakt faktorral rendelkezı szerzıktıl kérünk be (szintén anya-
nyelvi jártasság segítségével). Ilyen módon – két év, 2017 és 2018 – elteltével, 2019-re az Intézetnek (Karnak, Egye-
temnek) lesz egy impakt faktorral rendelkezı nemzetközi szakfolyóirata, s az ez után itt publikáló intézeti, kari, egyetemi 
munkatársak minden tanulmányuk után jelentıs impakt faktort tudnak majd regisztrálni, amire más úton igen kicsi az 
esélyük! Jelenleg ugyanis a közép-európai térségben csak egy, a kolozsvári Transylvanian Review of Administrative 
Sciences (TRAS) impakt faktoros szaklap mőködik. E mellé zárkózhatna fel a mi kiadványunk NKE egy Central Europe-
an Public Administration (CEPA) témájú online kiadvánnyal – intézeti adminisztrációs keretek között szerkesztve, s ily 
módon, nem jelent egyetemi szintő publikációs költséget és szerkesztést.  
 

A kiszemelt szerkesztı – és egyben intézeti asszisztens – Catherine R. Feuerverger, amerikai állampolgár, akinek a 
Corvinus Egyetemrıl való áthozatala az Intézethez, késlekedik. 
 
A kialakult, realizálás elıtt álló nemzetközi kapcsolatok: 
Egyetem Kontakt Egyetem Kontakt 
University of Alberta David Wineroither Eastern Kentucky University Darrin Wilson  
Universita’ di Bologna Pine Lalli University Tor Vergata, Roma Marco Veneguzzo 
Westfrold University, Norway Lasse Bernztern Glasgow University Richard Berry 
George Washington University Robert Kramer Fu Jen University Taiwan Yang Chengshu 
Tecnological and Educational 
Institute of Epirus 

Gogas Themistoklis Language Culture University, 
Beijing 

Yihui Zheng 

Babes Boyai Universiy Kádár Magor University of Coppenhagen Sükösd Miklós 
Universita’ Italiana della 
Svizzera, Lugano 

Marco Meneguzzo  
 

Hongkong Polytechnic  
University 

Szakos József 
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A tervezett, még nem kialakított nemzetközi intézményi kapcsolatok: 
Intézmény Intézeti kontakt 

IJCI - International Journal of Citation Index Catherine R. Feuerverger 
NISPA - National Institutes and Schools of Public Administration  Koronváry Péter 
INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Community Tózsa István 
COR - Committee of Regions Jószai Attila 
ENA - Nationale d'Administration Bajnai László 
ALDA - Association of Local Democracy Agencies Jenei Ágnes 
 
H1-4. Az Intézet kutatói aktivitását lehetıség szerint az Önkormányzati Kutató Intézettel összehangolva és az ön-
kormányzati relációban szorosan együttmőködve végzi – 2016-tól a KÖFOP finanszírozási lehetıséget kihasználva. 
 

A fenti, önkormányzati kutatásokban megcélzott széles spektrumú közigazgatástani és önkormányzati kutatások reali-
zálásához az alábbi külsıs szakemberek projekt-alapú foglalkoztatása javasolt.  
 
Barati Izabella (önkormányzati pénzügyek) Forman Balázs (helyi gazdaságfejlesztés) 
Fábián Adrián (önkormányzati jog) Balogh Zsolt György (jogi informatika) 
Pálné Kovács Ilona (regionális politika) Jeney László (településfejlesztés) 
Gáspár Mátyás (közszolgáltatás-szervezés) Tevanné Südi Annamária (közszervezés) 
Benyhe István (politikai kommunikáció) Puczkó László (hely-márkázás) 
Gál András Levente (önkormányzati teljesítmény-értékelés)  
 
H2: Közszervezési és közigazgatástani oktatás 
 
H2-1: Képzés- és tananyagfejlesztés ÁTMA  
Az NKE törvényben nevesített államtudományi mesterszak ötéves képzés (ÁTMA) keretében, doktori fokozatot ad a 
végzettek számára. A képzés akkreditációját 2016-ban, a képzést 2017-ben el kell indítani. Az államtudományi mester-
képzés a közszolgálati életpálya megalapozója. A népszerő jogászképzés valós alternatívájaként kell megjelennie a 
közszolgálati ambíciókkal rendelkezı fiatalok elıtt. Az ÁTMA képzés három moduljában az Intézet három munkatársa 
tantárgyfelelısként és további 3 oktatóként vesz részt, 6 tantárggyal, az alábbiak szerint: 
 

Tantárgyak: 
alapozó ismeret szakmai törzsanyag 

Tantárgy- 
felelıs 

ÓRA KR Félévek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

Modul: Állam- és társadalomszervezés (Modulfelelıs: Tózsa István) 
Társadalomelmélet Egedy Gergely 1+1 2 x         
Társadalomismeretet Egedy Gergely 1+1 2  x        
Statisztika Kukoda Andrea 1+2 2 x         
Közigazgatási statisztika Kukoda Andrea 1+1 2  x        
Szervezetszociológia Egedy Gergely 2+1 3  x        
Kormányzati közigazgatási hatáselemzés Kaiser Tamás 2+2 3      x    
Közteherviselés, adójog Gregóczki Etelka 2+1 3      x    
Szakigazgatás I. Budai Balázs 2+2 4        x  
Szakigazgatás II. Budai Balázs 2+2 4         x 

Modul: Állam- és közszolgálat (Modulfelelıs: Hazafi Zoltán) 
Közszolgálati szervezés és vezetés I. Belényesi Emese 2+1 3   x       

Modul: Állam- és kormányzás (Modulfelelıs: Kaiser Tamás 
Önkormányzati jog és igazgatás I Tózsa István 3+0 4       x   
Önkormányzati jog és igazgatás II. Tózsa István 2+2 4        x  

Modul: Állam és közigazgatás (Modulfelelıs: Temesi István) 
Településfejlesztés I. Tózsa István 2+2 4        x  
Településfejlesztés II. Tózsa István 2+2 4         x 
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H2-2: Új tantárgyak bevezetése BA szakokon 
 
A tananyagban testet öltı tudásanyag igazolja, hogy egyetemhez méltó a kutatási eredmények eljussanak a hallgatók-
hoz egyrészt. Másrészt felmerül az igény arra, hogy az okostelefonok korszakában (2015-tıl) a nagyságrendekkel hirte-
len megnıtt információáradatban az információ kiválasztás és felhasználás rendszerezésével alakítson ki az Egyetem 
hallgatói kompetenciákat. 
 
Az elsı aspektusban a tervezési idıszakban két tantárgyat tervez az Intézet bevezetni; a közigazgatási minıségbiztosí-
tás legfrissebb nemzetközi értelmezésével és a településirányítás legkorszerőbb aspektusainak bemutatásával: 

• Minıségbiztosítás a közigazgatásban (Almásy Gyula) 
• Stratégiai településirányítás (Jószai Attila) 

A második aspektusban a magyar nemzeti identitást és a hazaszeretetet befolyásoló tudásanyag rendszerzı bemutatá-
sa a cél az alapképzés közös moduljában:  

• Hungarikumok és örökségtervezés (Tózsa István) 
 
H2-3: Új tantárgyak bevezetése MA szakokon 
 

A tervezési idıszakban a mesterszakokon bevezetni kívánt 7 tantárgyból három az osztatlan államtudományi képzés-
ben (ÁTMA) fog realizálódni: 

1. Közszolgálati szervezés és vezetés I-II. (Belényesi Emese) 
2. Statisztika I-II. (Kukoda Andrea) 
3. Önkormányzás és településfejlesztés I-II. (Tózsa István) 

 

A többi négy tantárgy a vezetés- és szervezéstudomány közigazgatási aspektusából kívánja a legfrissebb tudományos 
kutatási eredményeket mesterszinten közvetíteni, két esetben angol nyelvő szabadon választható tantárgyakkal, egy 
esetben a vezetés kommunikációs aspektusára koncentrálva: 

• Állam, szervezet, rendszer (Koronváry Péter) 
• Decision-Making in the Public Sector (Koronváry Péter) 
• Systems, Organizations, Governance (Koronváry Péter) 
• Vezetıfejlesztés (Jeney Ágnes) 

 
H2-4: Doktori iskolai képzés fejlesztése  
 
Az NKE IFT-je szerint az államtudományt a doktori képzésekben a kutatás-módszertani komplexitás, a 
transzdiszciplináris és átfogó szemlélet hangsúlyozásával kell beemelni a tantárgyakat. A Közigazgatás-tudományi Dok-
tori Iskola 2013-ban indult. Mivel az IFT szerint a fejlesztés a jelenlegi Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola jelentıs 
kutatás-módszertani fejlesztését és tematikai bıvítését jelenti, az Intézet nem kevesebb, mint öt tantárggyal kíván hoz-
zájárulni ehhez a tervezési idıszakban. A városok mőködését, irányítását meghatározó urbanisztika tudományos interp-
retálásával három tantárgy is foglalkozik, kettı idegen nyelven: 

• Fenntartható urbanizáció tervezése (Bajnai László) 
• Les instruments de l'urbanisme opérationnel (Bajnai László) 
• Urban Marketing (Tózsa István) 

A közigazgatási kommunikáció, ügyfélszolgálat és modernizáció kérdéskörét egy angol nyelvő tárgy képviseli: 
E-Government Futures Perspectives (Tózsa István) 
Végül a nemzetközi, geopolitikai, geostratégiai igazgatási és alapvetı tájékozódási készségek – sajnos hiányzó – tu-
dományos alapozását egy olyan tantárgy képviseli, amely 2016-ig már 12 éve sikeres, minden évben indított kurzusa 
volt a Corvinus International Study Programs Business Administration képzésének – ami egyfajta értékítélet is: 

• Regional Geography and Economy of the European Countries (Tózsa István) 
 
H2-5: Oktatási portfólió 
 
A 2016. februárban létrehozott Intézet oktatási portfóliója az addig, más-más tanszékek keretében kialakult helyzetnek 
megfelelıen változatosnak mondható. A most véget érı mintatantervek kifutó tárgyai nélkül, és a következı években 
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tervezett tantárgyakat és a tervezett változtatásokat, az oktatási indikátorokat (szürkével kiemelve) az alábbi táblázat 
tartalmazza az Intézet teljes oktatási portfólióját: 

 
 

 
TANTÁRGY  

(vastagon szedve: változtatási javaslat, ill. fejlesztési indi-
kátor) 

 

 
TANTÁRGY- 

FELELİS 

FÉ
LÉ

V 

Ó
R

AS
ZÁ

M
 

JE
LL

EG
 

SZ
IN

T 

Közigazgatási szervezés Almásy Gyula I. 1+1 K BA 
Közigazgatási folyamatok szervezése Almásy Gyula I. 2+2 K MA 
Minıségbiztosítás a közigazgatásban Almásy Gyula II. 2+0 SZV BA 
 
Változásmenedzsment a közigazgatásban Belényesi Emese II.  2+0 KV BA 
Döntés- és vezetéselmélet Belényesi Emese I. 2+2 K MA 
Stratégiai vezetés és szervezéselmélet Belényesi Emese II.  2+0 K MA 
Szervezeti változásmenedzsment Belényesi Emese I. 2+0 SZV DI 
Stratégiai vezetés a közigazgatásban Belényesi Emese II. 2+0 SZV DI 
Közszolgálati szervezés és vezetés I-II. (ÁTMA) Belényesi Emese I-II.  4+0 K MA 
 
Szervezetirányítás Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV BA 
Bevezetés a döntéshozatalba Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV BA 
Bevezetés a rendszerelméletbe Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV BA 
Nemzetközi tudásmenedzsment Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV BA 
Szervezeti kockázat- és krízismenedzsment a közigazgatásban Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV MA 
Alapfokú önkormányzati folyamatszervezési gyakorlatok Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV BA 
International Knowledge Management in the Public Sector Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV MA 
Állam, szervezet, rendszer Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV MA 
Decision-Making in the Public Sector Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV MA 
Systems, Organizations, Governance Koronváry Péter I./II. 2+0 SZV MA 
 
Humánmenedzsment a közigazgatásban Nemes Ferenc I. 2+0 SZV BA 
Vezetés- és szervezetelmélet Nemes Ferenc I. 2+0 SZV MA 
Vezetés- és szervezetelméletek összehasonlító elemzése Nemes Ferenc II. 2+0 K DI 
 
Szervezet és munkapszichológia gyakorlata a közszolgálatban Berta Judit  I. 2+1 KV BA 
Együttmőködés-fejlesztés tréning Berta Judit I./II. 0+2 SZV  BA 
Ügyfélszolgálati kommunikációs tréning Berta Judit I./II. 0+2 SZV BA 
 
Írásbeli kommunikáció a közigazgatásban Gyorgyevics Miklós I./II. 0+2 SZV BA 
Közszereplés Gyorgyevics Miklós I./II. 0+2 KV BA 
 
Közszolgálati kommunikációmenedzsment Jenei Ágnes I. 2+2 K MA 
Interkulturális tárgyalások Jenei Ágnes I. 1+1 KV MA 
Intercultural Awareness Training Jenei Ágnes I. 0+1 KV MA 
Vezetıi kommunikáció és médiaszereplés Jenei Ágnes II.  1+2 K MA 
Közigazgatási kommunikáció Jenei Ágnes II. 2+0 SZV DI 
Vezetıfejlesztés Jenei Ágnes II. 2+2 K  MA 
 
Döntéshozatali módszerek az információs közigazgatásban Merkovity Norbert I./II. 1+1 SZV BA 
Információs társadalom Merkovity Norbert I./II. 1+1 SZV BA 
Nyilvános diplomácia Merkovity Norbert II. 1+0 KV BA 
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Online kommunikációs stratégiák fejlesztése Merkovity Norbert I./II. 1+1 SZV BA 
Politikai kommunikáció az Internet korában Merkovity Norbert I./II. 1+1 KV MA 
Political Communication in the Information Society Merkovity Norbert I./II. 1+1 KV MA 
Online politics és policy Merkovity Norbert I./II. 2+0 KV DI 
 
Közszolgálati etika és médiaetika Zsolt Péter I. 2+0 SZV BA 
Közszolgálati kommunikáció és attitőd Zsolt Péter II. 2+4 K BA 
Szociálpszichológia Zsolt Péter II. 2+2 K BA 
Közvélemény kutatás Zsolt Péter I. 0+2 SZV MA 
Politikai pszichológia Zsolt Péter I. 0+2 SZV MA 
 
Statisztika Kukoda Andrea I. 1+2 K BA 
Statisztika I-II. (ÁTMA) Kukoda Andrea I-II. 2+2 K MA 
 
Urbanisztika, integrált településfejlesztési stratégia Bajnai László I. 2+0 SZV BA 
Urbanisztika, operatív városfejlesztési tervezés Bajnai László II. 2+0 SZV BA 
Európai regionális politika és tagállami területfejlesztés Bajnai László II. 2+0 SZV BA 
A közszféra szerepe az urbanizációban Bajnai László I. 2+0 KV BA 
Fenntartható urbanizáció tervezése Bajnai László I. 2+0 KV DI 
Les instruments de l'urbanisme opérationnel Bajnai László II. 0+2 SZV DI 
 
Közigazgatási urbanisztika Buskó Tibor I. 2+2 K BA 
Településüzemeltetés Buskó Tibor II. 0+2 KV BA 
Politikai földrajz Buskó Tibor I. 0+2 SZV BA 
Régió és településmarketing Buskó Tibor I. 0+2 SZV BA 
Kutatás, írás szakdolgozat Buskó Tibor II. 0+2 SZV BA 
Közigazgatás-szervezési alapismeretek Buskó Tibor I./II. 1+0 K MA 
 

Stratégiai településirányítás Jószai Attila I./II. 0+2 KV BA 
 

Önkormányzás és településfejlesztés I-II. (ÁTMA) Tózsa István I-II. 4+4 K MA 
E-Government Futures Perspectives Tózsa István I. 2+0 KV DI 
Urban Marketing Tózsa István II. 0+2 KV DI 
Regional Geography and Economy of the European Countries Tózsa István I. 2+0 KV DI 
Hungarikumok és örökségtervezés Tózsa István II. 2+1 SZV BA 
 

Az oktatási portfólió és terv elemzésével megállapítható, hogy az Intézetnek a 2015/16-os tanévben kifutó tan-
tárgyak nélkül összesen 50 tárgy szerepel a kínálatában (beleértve az alap- és mesterszakokon, a doktori isko-
lában kínált kötelezı, a kötelezıen választható és a szabadon választható tantárgyakat egyaránt). Az elkövetke-
zı években ezt 18 új tantárgy egészítené ki, tehát az Intézet elıirányzott tantárgyfejlesztése 74 %-ban „régi,” és 
26 %-ban „új.” 
 

H3: Továbbképzés. A közszolgálati karrierbe épített posztgraduális képzés  
 

A közszolgálati életpályák és az elımenetel tudásalapjait a 2013-ban indult közszolgálati továbbképzési rendszer szol-
gálja. Az NKE államtudományi egyetemmé fejlesztése és az állami humántıke reformterve olyan posztgraduális kép-
zésfejlesztéseket tesz szükségessé, amely az állammal kapcsolatos új és átfogó kutatások eredményeit, a komplex 
államszervezési szemléletet és a nemzetközi nívójú korszerő közszolgálati tudást beépíti az életpálya egyes szakaszai-
ba. Az NKE-nek ezért fejlesztenie kell olyan posztgraduális programot, amely magasabb szintre emeli a jelenlegi köz-
igazgatási szakvizsga tudás– és kompetenciaszintjét a tisztviselıi elımeneteli rendszerben. Tipikusan ilyen az önkor-
mányzatok 2013-ban megváltozott feladat ellátási, mőködési, finanszírozási keretrendszere. Ezt a területet önkormány-
zás-tannak, vagy önkormányzattannak nevezhetjük. 
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Önkormányzattan. Az Intézet továbbképzési céltétele, indikátora az elkövetkezı években az önkormányzattan – mint 
oktatási diszciplína – megalapozása. Ezt az NKE VTKI keretei között, részben már megvalósult ÁROP, részben a még 
megvalósítás elıtt álló KÖFOP programokból valósítja meg az Intézet, szoros együttmőködésben az Önkormányzati 
Kutatóintézettel. 
 

A 2013-2015 során az ÁROP („Képzés a konvergencia régiókban lévı önkormányzatoknak” címő projekt) során -- ép-
pen az Intézet jelenlegi vezetıje – kidolgozta és 300 fı képzésével elindította a 12 tantárgyas, két féléves Önkormány-
zati szaktanácsadó szakirányú képzést. Ennek tanrendje az alábbi volt: 
 

Alapozó alapismeretek:       20 kredit 
• 1. Önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája   (5 kredit) 
• 2. A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban  (5 kredit) 
• 3. Önkormányzati gazdálkodás     (5 kredit) 
• 4. Helyi közpolitika      (5 kredit) 

Szakmai törzsanyag:       32 kredit 
• 5. Szervezetfejlesztés      (5 kredit) 
• 6. Települési tervezés      (5 kredit) 
• 7. Településmarketing      (3 kredit) 
• 8. Elektronikus-közigazgatási modernizáció    (5 kredit) 
• 9. Pályázatmenedzsment      (3 kredit) 
• 10. Helyi nemzetiségi önkormányzat, migrációs, menekültügy  (3 kredit) 
• 11. Helyi környezetpolitika      (3 kredit) 
• 12. Inkluzív önkormányzat      (5 kredit) 

Szakdolgozat:         8 kredit 
 

Az Intézet oktatási indikátora a fenti Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú képzésre (mint elıfeltételre) épülı Ön-
kormányzattan szakirányú képzés, melynek megvalósítása a KÖFOP keretében történhet és a tervezete az alábbi: 

 

Téma óraszám / 
kredit 

Alapozó ismeretek összesen: 48 + 12 = 60 óra  (30 kredit) 
Jó önkormányzat  
(a Jó Állam Jelentés helyi önkormányzati szintő megfeleltetése) 

8+0 
(5 kredit) 

Önkormányzati szaktanácsadás 
(a közszolgálati tanácsadás területei, módszerei, technikái) 

4+4 
5 kredit 

Települési tıkevonzás (az FDI természete, a tıkevonzás megjelenése a települési 
fejlesztési tervben, stratégiakészítés) 

8+4 
(5 kredit) 

A helyi gazdaság dimenziói (vagyonkezelés, feladatellátás, mőködtetés, helyi valuta, 
helyi gazdaságfejlesztés, szolgáltatásszervezés, a szociális szövetkezetek) 

12+0 
(5 kredit) 

Önkormányzati törvény (magyar önkormányzati törvény, helyi jogalkotás, törvényes-
ségi felügyelet, költségvetés készítés) 

8+0 
(5 kredit) 

Települési stratégiaalkotás (a területi fejlesztés-tervezés lényegének, módszertaná-
nak, eszközeinek és eredményeinek bemutatása, online módszerek) 

6+6 
(5 kredit) 

Differenciált szakmai ismeretek összesen: 46 + 14 = 60 óra  (20 kredit) 
Önkormányzati kommunikáció (helyi társadalmi részvétel, helyi közpolitika, szociális 
szövetkezetek, jó gyakorlatok, az önkormányzat weboldal funkciói és szerkezete) 

8+4 
(4 kredit) 

Településrendezés (tervezés folyamata, eszközei, az integrált és operatív városfejlesz-
tés, 3D tervezés, építészeti–urbanisztikai ismeretek, környezetvédelem, térinformatika) 

12+0 
(4 kredit) 

Helyi változásmenedzsment (az önkormányzati szervezet fejlıdésének, fejlesztésé-
nek változás-követése, szolgáltatás-szervezés) 

12+0 
(4 kredit) 

Helyi nemzeti értéktár (a nemzeti, helyi identitástudat jelentısége, a magyar nemzeti 
értékek földrajzi bemutatása, szerepük a településmarketingben és a turizmusban) 

8+4 
(4 kredit) 

Helyi közszolgálati etika (a közalkalmazotti, köztisztviselıi, képviselıi és polgármesteri 
helyi politikai, kommunikációs magatartásformák az elemzése és gyakorlata) 

6+6 
(4 kredit) 

Szakdolgozat  (10 kredit) 
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A fenti két szakirányú továbbképzés elméleti és gyakorlati ismeretanyagával lefedi azt a témakört, amit önkormányzat-
tannak aposztrofálhatunk. Megvalósítási feltételét a KÖFOP adhatja 2016-2018 között. 
 

*** 
 
Az Intézet szakterületi összetettsége ellenére (vagy talán éppen azért), ha elfogadjuk a körképben, a közigazga-
tástan-definícióban és az intézeti profilban felvázolt értelmezést; oktatási portfólióját tekintve – a javasolt vál-
toztatások, fejlesztések következetes végig vitelével – alkalmas arra, hogy az Államtudományi és Közigazgatási 
Kar egyik olyan szervezeti egysége legyen, amely a magyarországi állam- és jogtudományi karoktól a legna-
gyobb tantárgyi „szaktávolságot” tudja képviselni. 
 
H4: Kutatás. A kutatási prioritások meghatározása  
 
Az Intézet szerteágazó kutatási tevékenységét stratégiai szintő kutatási prioritások kijelölésével kell koncentráltabbá, az 
egyetemi víziók és célok (kiválóság, államreform, közszolgálat-fejlesztés, nemzetközisítés) szolgálatában eredménye-
sebbé tenni. A kutatási prioritások kifejezik az Intézet társadalomtudományi sokszínőségét, ugyanakkor kirajzolják a 
kutatás-módszertani komplexitást és interdiszciplinaritást.  
 
Jelenlegi összetételében az Intézetben képviselt 4 diszciplína közül az eddig önmagában önálló tanszéket alkotó kom-
munikáció és médiatudomány a legerısebb, mint azt az oktatási szerkezet is tükrözi. Az utóbbi években más-más tan-
széken mőködı közigazgatás-szervezési és közigazgatási urbanisztikai regionális vonal meggyengült, s teljesen háttér-
be szoruló, a hallgatók által sem preferált diszciplína az eddig (2016.02.) a civilisztika területén mőködı vegetáló statisz-
tika.  
 
Ezért az Intézet integrációjába különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a tudományos kutatási tevékenység megerı-
sítse a közigazgatási statisztikát, a közigazgatási urbanisztikát, és a közigazgatási szervezéstant, egyszersmind korsze-
rő oktatási profilt adjon nekik. Ebben az integrációs folyamatban nélkülözhetetlen a közigazgatási kommunikáció jelenlé-
te is. 
 
A kutatásokban az Intézet együttmőködése az NKE Önkormányzati Kutató Intézettel elsıdleges prioritást élvez. Az 
Intézet fejlesztési terve az alábbi kutatási prioritásokat szorgalmazza: 
 
 
H4-1: A közigazgatás-szervezési és önkormányzat-fejlesztési kutatási területek 

 

• Települések, önkormányzatok és közszolgáltatások fenntarthatósága, versenyképessége 
A helyi fenntartható gazdaság fejlesztése és a versenyben való helytállása az önkormányzatok új feladata, a jólét leg-
alapvetıbb forrása. Merıben új, gazdaság- és társadalomszervezési, technológia-alkalmazási képességeket feltételez. 
Az EU immár hagyományos fejlesztési iránya, a hazai közigazgatás-fejlesztési stratégiában új, meghatározó – a stratégi-
ában általánosan érvényesítendı –követelményként jelenik meg.  
 

• Az önkormányzatok, közszolgáltatások stratégiai menedzselésének képessége 
A hazai közigazgatás-fejlesztés utóbbi évtizedének felismerése (pl. a belsı kontrollrendszerek fejlesztése, a stratégiai ter-
vezés, teljesítménykontroll, CAF minıségértékelés bevezetése kapcsán), hogy a szervezetfejlesztésnek alapvetıen a 
stratégiai menedzsment képességét, szervezettségét és színvonalát kell javítania. Az aktuális prioritás a magasabb szintő 
menedzsment eredményeinek integrálása és intézményesítése egyben a szolgáltató állam kulcskövetelménye.   

 

• A helyi társadalmi kohézió, közösségi részvétel és partnerség közigazgatási kultúrája 
A társadalmi részvétel, együttmőködés és felelısségvállalás a helyi gazdaságfejlesztés és az önkormányzati stratégiai 
menedzsment lényegi kulturális alapfeltétele. EU-s fejlesztési irány (pl. CLLD – community-led local development) és ré-
sze a közigazgatás-fejlesztési stratégiának (pl. lakosság, vállalkozók bevonása). A közigazgatás és közszolgáltatások 
társadalmasítása, közösségi alapokra helyezése a költségvetési erıforrások bıvítésének is eszköze. 

 

• Önkormányzatok tudásmenedzsmentje, szakmai kiszolgálása, az innováció terjedése  
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Az új követelmények és képességek megszerzésének alapvetı feltétele a szükséges tudás és kapcsolódó szolgáltatások 
hozzáférése különösen a kisebb szakmai kiszolgálással, vagy annak hiányában mőködı helyi közigazgatási szervezetek, 
intézmények számára. Korszerő IT eszközökkel és hálózati megoldással kell biztosítani a képzési, tanácsadási és szakér-
tıi szolgáltatások elérését. A tudásmenedzsment, benne a jó gyakorlatok terjesztése a közigazgatás- és közszolgáltatás-
fejlesztés hangsúlyos területe. 

 

• A közigazgatási ügyintézés és közszolgáltatások helyi hozzáférhetısége 
A polgár-, ügyfél-, igénybevevı központúság fejlesztése a hazai és nemzetközi viszonyok között hosszú távú, jelenleg ki-
emelt cél és követelmény. Aktuális céljai az esélykiegyenlítés, a korszerő technológiák hatékony kihasználása, a vissza-
jelzések fejlesztési célú felhasználása, az ügyfélterhek csökkentése, összhangban a mőködési hatékonysággal, a korsze-
rő, a közösségi bevonás lehetıségeit is felhasználó szolgáltatásfejlesztési megoldások alkalmazásával. 

 

• Az önkormányzati és közszolgáltatási mőködés hatékonysága 
A hatékonyság általános – a hazai közigazgatásban is mély gyökerekkel (Magyary) rendelkezı követelménye – szerves 
része a jó állam koncepciónak. A gyakorlatot meghatározó, intézményesített teljesítmény-követelménnyé válása, mint ak-
tuális prioritás feltételezi, hogy a stratégiai menedzsmenttel szembeni, tényszerő és számszerő, mérhetı és összevethetı 
követelményként jelenjen meg a mőködében, fejlesztési megoldások értékelésében és összevetésében. 

 

• Állam és ország - szervezetelemzés 
A német és francia egyetemeken a hetvenes-nyolcvanas években, hazánkban pedig az utóbbi évtizedekben feléledı ál-
lamelméleti gondolkodás jogi és közigazgatási, közigazgatási és szociológiai, kulturális antropológiai és politikaelméleti 
vonatkozásai érdekes tanulságokkal szolgálnak a vezetéstudomány és az általános szervezetelmélet számára is. Mind-
ezeknek az új információknak a rendszerszemlélető összefogása és rendezése új alapot biztosíthat, sıt új témákat vethet 
fel a közigazgatás-elméleti kutatások terén. 

 

• Kockázatok és krízisek a 21. században 
A folyamatszervezés, szervezésmódszertan terén a 80-as évektıl folyamatosan érvényesülı nyomás érezhetı a szerve-
zetek tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása során a kockázat- és krízismenedzsment tervezési-
szervezési eszköztárának összeállítására, terjesztésére, gyakorlati alkalmazására. A tág értelemben vett kockázat- és 
krízismenedzsment, mely felöleli az egyénitıl a globálisig az összes létezı szinten és az összes szektorban lehetséges 
veszélyek figyelembevételét, a 90-es évektıl új irányzatot nyitott a vezetéstudományi diszciplínák sorában. Mitroff és tár-
sai nyomán a szervezetvezetés elmélete és gyakorlata – legyen szó akármelyik szektorról – új, az elızıektıl radikálisan 
különbözı szempontokkal, elvekkel és módszerekkel gazdagodott. Ezek alkalmazása és vizsgálata a hazai viszonyok kö-
zött elsırendő fontossággal bírhat a magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány fejlıdése szempontjából. 

 

• Vezetés és vezetéstudomány tudománytörténeti értelmezése 
A 20. század utolsó évtizedeinek gazdaság- és társadalomtörténeti kutatásai, valamint a vezetéstudomány kibontakozó 
tudománytörténete új, a korábbiaktól jelentısen eltérı, összetettebb és gazdagabb képet kezdett rajzolni a 20. századi 
fejlıdésrıl. Ezek a tudományos kutatások és az eredmények publikálása ugyan felgyorsult a 21. század elsı évtized-
ében, ennek ellenére a legtöbb, egyébként modern szemlélető tankönyv is a korábbi, túlságosan is egyszerősítı modellek 
felületes tárgyalásán túl, voltaképpen elhanyagolja a vezetés és a szervezetek fejlıdésének valódi megértéséhez szük-
séges diakrón szemlélető eredmények integrálását a tananyagba. 

 

• Tudásmenedzsment és a tanuló szervezetek a 21. században 
A közigazgatási szervezetek egyik nagy adóssága volt a 21. század fordulóján a tudásmenedzsment és a tanuló szerve-
zetek kialakuló elméletének gyakorlatba való átültetése Európa-szerte. A századforduló után ugyan a legtöbb országban, 
köztük hazánkban is a gyakorlat felzárkózása az elmélethez lassan megkezdıdött, a fejlıdés és hasznosulás azonban 
közel sem egyértelmő. A miértek megértésére szükség van a vezetéstudomány ezen ágának további elméleti fejlesztésé-
re éppúgy, mint a gyakorlatot vizsgáló kutatások folytatására, már csak a tudásmenedzsment terén felhasználható tech-
nológiai újdonságok folyamatos megújulása és elérhetıvé válása miatt is. 

 
H4-2: A közigazgatási kommunikáció és médiatudomány kutatási területei 
 

• A magyarországi közigazgatási kommunikáció vizsgálata és értékelése  
A közigazgatási szervek kommunikációjának kutatása részben a kommunikációs háttérmunkát vagy a szervezet képvise-
letét végzı alkalmazottak szervezetszociológiai felmérése, részben a kommunikációs célrendszer és a szemlélet feltárá-
sa, a polgárok elérésére használt csatornák (hagyományos és online médiumok, közösségi média, és a személyes talál-



31 
 

kozásra lehetıséget adó, jogszabályok biztosította és egyéb fórumok) feltérképezése, alkalmazásának elemzése. Ennek 
során szükséges az uniós irányelvekkel, nemzetközi trendekkel történı összevetés. 

 

• Vezetıfejlesztés: kormányzási modellek és kommunikáció-centrikus kompetenciák fejlesztése. A kutatás 
az egyes kormányzási modelleket (pl. new public management, governance model, relational / collaborative state, 
neoweberiánus model, network governance) a vezetıfejlesztés, azon belül is elsısorban a kommunikáció-centrikus kész-
ségek fejlesztése szempontjából vizsgálja. A cél olyan innovatív képzési programok feltárása és elemzése magyar és 
nemzetközi téren, amelyek tudatosan készítik fel a vezetıket egy adott kormányzási modell megvalósítására. 

 

• A magyar közigazgatási szervek digitális identitása 
Az információs társadalom globális szakirodalmában az online kommunikáció a domináns forma, ezért a digitális identitás 
tudatos építése (pl. personal branding, city-branding, country-branding részeként is egyre terjed. A magyar közigazgatási 
szervek digitális identitásának kutatása a digitális lábnyomok kialakításának tudatos vagy kevésbé tudatos voltára kíván 
rávilágítani és ajánlásokat fogalmaz meg e téren. Az elért indikátorokkal a hasonló magyarországi és külföldi vizsgálatok 
eredményét egészíti ki. 

 

• Innovatív közösségi médiahasználat a közigazgatásban  
A közösségi média a részvételi kultúra színtere, az ott megszokott kommunikációs viselkedési minták a vállalati, és az in-
tézményi kommunikációt is átalakítják, új munkakörök, szabályzatok létrehozását, a back office, valamint front office mun-
ka újragondolását is magával vonja. A kutatás célja magyar és külföldi közigazgatási szervek innovatív közösségi média-
használatának feltárása, a kihívások tipizálása, elemzése, a szolgáltató, ügyfélbarát közigazgatás jó gyakorlatainak meg-
osztása.  

 

• Közigazgatási portálok kialakítása és ajánlása az ügyfélbarátság jegyében Magyarországon. A közigazga-
tás számára is kihívás az online megjelenés, a weboldalak ugyanis sajátos web-ergonómiai és használhatósági (usability, 
user experience) problémákat vetnek fel. Ilyen pl. a tartalomstruktúra és a nyelvezet hozzáigazítása az ügyfelek elızetes 
felkészültségéhez, elvárásaihoz. A kutatás célja a weblapok konkrét, tekintet-követéses kamerával és felhasználói inter-
júkkal történı tesztelése, nemzetközi bevált megoldások feltárása, elemzése, ajánlások megfogalmazása. 

 

• Interkulturális készségfejlesztés és menedzsment a közigazgatásban  
A korábban szervezetfókuszú interkulturális készségfejlesztés és menedzsment kutatása 2015-tıl társadalmi és nemzet-
közi szinten vált relevánssá (migrációs nyomás). A komparatív szemlélető, nemzetközi kutatás a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal, a releváns nemzetközi szervezetek, multinacionális cégek, felsıoktatási intézmények gyakorlatait 
vizsgálja meg, elemzi; majd ajánlást fogalmaz meg az interkulturális készségfejlesztés stratégiára vonatkozóan. 

 

• Multidiszciplináris megközelítések a közigazgatás tudományhoz 
Az államgépezet, mint kommunikációs ágens; az állami funkciók megjelenése a kormányzati kommunikációban. A rész-
vételi folyamatok helye az igazgatásban, az aktív állampolgárság feltételei; identitáskérdések az igazgatás különbözı 
szintjein; a jó állam image magyarországi megvalósítása; a közigazgatás modelljei a metaverzumokban (virtuális világok-
ban); place branding a közösségi média korában (ország-, régió- és városmárkázás); kríziskommunikáció: „migránskrízis” 
avagy migráció és terror narratívák 2015 elıtt és után. 

 

H4-3: A közigazgatás térbeliségével, a területi statisztika igazgatási alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési kutatási 
területek 
 

• Hálózatkutatás a helyi szakigazgatás szintjén 
A világ élvonalába tartozó hálózatkutatók (Barabás) iránymutatása alapján a szervezetek közötti, térbeli kapcsolati háló 
szerkezetének és csomópontjainak a lokalizálása új távlatokat nyit a regionális tudományok közigazgatással foglalkozó 
szakterülete elıtt. A helyi igazgatás rendszereinek önkormányzati és járási, körzeti (államigazgatási) szintjeinek a 
networking módszerével történı vizsgálata elısegíti a rendszerek mőködési zavarainak az elırejelzését, kiküszöbölését 
(pl. KLIK).  

 

• Stratégiai urbanizáció-tervezés és településmarketing 
A területi igazgatásban a rendszerváltás óta nemzetközi viszonylatban a decentralizáció a new public management-hez 
(DiGiovanna) próbált igazodni. 2010 óta a neoweberi paradigmaváltás (Pollit) hatására nálunk a governance helyett újra a 
government-re helyezıdik a hangsúly. Ebbıl következıen az önkormányzatok megváltozott feladatellátásában a telepü-
lésrendezési urbanizációs stratégia-alkotás és az FDI vonzást célul kitőzı új, településmarketing jelenti a kihívást és a fı 
kutatási területet. 
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• A területi statisztikai elemzések közigazgatási alkalmazás-fejlesztése 
A közigazgatási informatikán belül Magyarországon – szemben az angolszász gyakorlattal – a térinformatika, a GIS 
(geographical information system) mindig is háttérbe szorult. A statisztikai adatok területi elemzésére, tervezésre, helyki-
választásra, területminısítésre és döntéstámogatásra alkalmas módszer leghatékonyabb felhasználási területe az ön-
kormányzati fejlesztési összegek térbeli elemzése és az LCA (life circle analysis) közigazgatási gazdasági életciklusra tör-
ténı alkalmazása lehet. 

 

• Fenntartható közigazgatás, területi kohézió és a sérülékeny erıforrások vizsgálata 
A nagyvárosok és a funkcionális várostérségek igazgatási formáinak feltárása (Kaiser), a városhálózatok transznacionális 
együttmőködése, a helyi erıforrások sérülékenységének elemzése, a területi kohézió erısítése (pl. az Interreg CCE Du-
na-stratégiában), alapvetı részei a közigazgatás térbeli aspektusának. A hagyományos statisztikai adatfeldolgozó eszkö-
zök mellett itt tere van a távérzékelésnek (remote sensing), monitoringnak és az intelligens drón alkalmazás elıkészíté-
sének. 

 

• A front és a back office modernizációja, valamint a közszolgáltatások belsı térbelisége  
A térbeliség új dimenziója jelenik meg azokban a felhı alapú kutatásfejlesztésekben, amelyek úgy az ügyfélszolgálatban, 
mint a háttérhivatali operációban valós idejő munkafolyamatokra és virtuális környezetre építkeznek, ami az e-
government (virtuális) térbeli kiterjesztését is jelenti (augmented reality = kiterjesztett valóság). A globális közigazgatási 
szakirodalomban a 3D fejlesztéseket szerencsére magyarországi, NKE-s szerzık is jegyzik (Nemeslaki, Tózsa). 

 

• Geostratégia az államigazgatásban, mint a területi közigazgatás legújabb irányvonala 
Napjainkban a geoökonómiai pénzhatalmi érdekek eredıje következtében széttöredezı világban egyértelmően felértéke-
lıdik a geostratégia szakterülete (Friedman), ami egyrészt interpretálhatóvá teszi a politikai folyamatokat, másrészt elıre 
jelezhetıvé teszi a geopolitikai történéseket (migráció, terrorizmus, külkereskedelem, valutaárfolyam) és orientálhatja a 
területi politikát. A geostratégiai kutatás és oktatásfejlesztés megjelenése elengedhetetlen – többek között az NKE nem-
zetközi karánál is. 

 
 
H4-4: Módszertan 
 
A kutatási módszertan a hagyományos módszerek (kérdıív, online fókuszcsoport, statisztikai adatfeldolgozás, interjú, 
workshop, sajtó- és médiaelemzés) ki kell, hogy egészüljön olyan eljárásokkal, amelyek együtt képviselik a csúcstech-
nológiát és a társadalomtudományok élvonalát. Ezért a közigazgatási statisztika esetében a kutatásba be kell kap-
csolni a Nobel-díj esélyes Barabás Albert-László féle skála-független, internetes hálózati csomópont térképezés és 
analízis módszerét és a térinformatikát (GIS), mint a statisztikai adatok térbeli kiértékelésének eszközét. Ugyanakkor a 
kutatásokból az oktatásba történı tudástranszfer révén hangsúlyozni kell a közigazgatási statisztika módszertani kuta-
tási szerepét szakdolgozatok, TDK dolgozatok és DI disszertációk szempontjából. Ilyen módon a tantárgy (Statisztika) 
emelheti a jelenlegi igen alacsony szinten álló hallgató reputációját. 
 

Az Intézet által a kutatások során alkalmazott módszertani készlete: 
 
Kérdıív (lakossági célcsoportos,  
vagy szakértıi online felmérés) 

Interjú (fókuszcsoportos vagy szakértıi mély~)  
és ez alapján foresight típusú prognózis alkalmazása 

KSH (környezeti, gazdasági, szociális, jogi) adatok alap-
ján modellezés és forecast típusú prognózis alkalmazása 

Networking (hálózat-elemzés tudásmegosztó  
internetes fórumokról és rendszerekrıl) 

GIS (döntés-elıkészítı  
térinformatika) 

Statisztikai adatfeldolgozás (faktoranalízis,  
regressziós analízis, monitoring) 

RS (lidar, drón, légi, mőholdas)  
távérzékelés és képfeldolgozás  

Stratégia-alkotás,  
közösségi aktivitás  

3D virtuális interaktív környezet és valóság alkalmazása Hatékonyság-mérés, tesztelés, modellezés  
 

A legfıbb módszertani cél az volna, hogy egy merıben új és digitális kultúrába születı generáció szemüvegén ke-
resztül (is) nézzük az igazgatást, az államgépezetet és az állampolgári elvárásokat! 
 

Kutatás-módszertani innováció keretében az önkormányzati hálózati kutatások a statisztika korszerősítése mellett a 
kommunikáció és a közigazgatás-szervezés integrációját, a GIS (térinformatikai) döntéstámogató kutatások pedig mind 
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a négy intézeti diszciplína integrációját segítik elı. A migrációs válság a George Friedman-féle STRATFORD 
geostratégiai, geopolitikai elırejelzési módszerre irányítják Európa figyelmét; az ilyen kutatások kifejezetten a statisz-
tikai adatokra épülı regionális, urbanisztikai aspektust erısíthetik az Intézeten belül. A csúcstechnológia és a közigaz-
gatási ICT konvergencia két nagyon gyorsan fejlıdı szakterülete a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság 
(augmented reality) rendszerek és az intelligens drónok megjelenése; amit a közszervezés és közigazgatástan sem 
negligálhat. Ezek egyrészt a közigazgatás-szervezést, kommunikációt és az urbanisztika által képviselt regionális as-
pektust közelítik egymáshoz (VR); másrészt a regionális aspektust és a szervezést (drónok). 
 

Mivel az NKE fizikai infrastruktúrájának jelentıs átalakítása, a szolgáltatások gyors bıvülése folyamatos kihívást jelent 
az informatika kapacitások és szolgáltatások fejlesztésében, az egyetemi IFT értelmében fenn kell tartani azt a szemlé-
letet, amely a „felhı-szolgáltatások” vásárlása helyett a saját ICT kapacitás fejlesztését preferálja. A fenti fejlesztéseket 
tehát az egyetemi Apertus Kft. közremőködésével tervezi az Intézet. 
 

Külön kell kiemelni a közigazgatási urbanisztika témakörét. „Az állam- és közigazgatás-tudományi képzésbıl 2020 
után egyetemi diplomával kikerülı állam- és közigazgatás-szervezı szakembereknek a mainál még nagyobb kihívások-
ra, még nehezebb és bonyolultabb problémákra kell jól válaszolniuk a fenntartható fejlıdés érdekében. Nehezen kép-
zelhetı el, hogy ennek a kihívásnak megfelelı ütemben és minıségben meg tudnának felelni azok, akik nem rendel-
keznek azokkal az urbanisztikai alapismeretekkel, amelyeket az egyetemi képzés keretében el lehetne sajátítani. Az 
urbanisztikának a közigazgatásban betöltött megnövekedett jelentıségét jelzi, hogy Franciaország mindkét közigazga-
tási elit- és jogászképzı egyetemén igen nagy hangsúllyal oktatják. A párizsi Sciences Po-n az urbanisztika olyan fon-
tos, hogy a mester szakos diplomázók részére 40 éven át nagyon eredményesen mőködtetett urbanisztikai képzés 
kiterjesztésével fél évvel ezelıtt a teljes képzési idıszakra kiterjedı "Város iskolát" (École Urbaine) hoztak létre, a de 
Gaulle által alapított École Nationale d'Administration (ENA) keretei között pedig hagyományosan nagyon erıs terület-
fejlesztési-területrendezési képzés folyik.” (Bajnai László, NKE adjunktus). Éppen ezért Bajnai László az Intézetben 
kifejezetten urbanisztikai kutatásokra áll át – tudományos munkatársi minıségben. 
 
H4-5: Az Intézet lehetıség szerint bekapcsolódik az alábbi NKE prioritást élvezı témák kutatásai közül az alábbiakba: 
 

• A kormányzati hatékonyságot különbözı hatásterületeken történı mérı– és értékelı rendszert kimunkáló „jó 
állam” kutatások. 

 

• Az önkormányzatiság, a helyi demokrácia és a hatékony településszervezés országos tudásbázisának létre-
hozása. A KÖFOP 2020 a „Helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erısítése” pro-
jekt keretében.  

 

KÖZIGAZGATÁS-
SZERVEZÉS

KÖZIGAZGATÁSI 
JOG

KOMMUNIKÁCIÓ   
.

E-GOVERNMENT
.

KÖRNYEZETTAN    
.

TELEPÜLÉS
GAZDASÁGTAN

TELEPÜLÉS-
TAN

KÖZPOLITIKA

AZ „ÖNKORMÁNYZATTAN” 
SZAKTERÜLETEINEK 

KAPCSOLÓDÁSA AZ NKE ÁTK 
KÖZSZERVEZÉSI ÉS 
KÖZIGZGATÁSTANI 

INTÉZETHEZ 

 
 

• A közigazgatás hatékonyságának javítása. Kutatások az adminisztratív tehercsökkentés, a jó és hatékony 
közigazgatás mérhetıségérıl, nemzetközi módszertanok alkalmazásáról.  
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• A legújabb szervezés- és vezetéstani iskolák interpretálása az állam és közszolgálat kapcsolatában. A köz-
szolgálati teljesítménymenedzsment, a szervezeti és egyéni teljesítményértékelés, az integritás-
menedzsment. (Ehhez kapcsolódik az Intézet számos kutatási javaslata a H4-1 alatt.) 

 

• A „digitális állam” fejlesztésében nemzetközi színvonalú e-közszolgálati kutatások ügyfélszolgálati, szervezési, 
folyamatszervezési és kommunikációs aspektusa, beleértve a közszolgáltatások innovációjának kutatását. 
(Ehhez kapcsolódik az Intézet számos kutatási javaslata a H4-3 alatt.) 

 

• A nemzetközi környezet globális és regionális folyamatainak átfogó kutatása. A világgazdasági és külgazda-
sági kapcsolatok, az Európa-tanulmányok. Régiók, kultúrák és országok szerint specifikált kutatások. (Ehhez 
kapcsolható az Intézet Európai országainak regionális földrajzi és gazdasági rendszerezése c. angol nyelvő 
tantárgyi javaslata.) 

 

• Fenntartható fejlıdés komplex, multidiszciplináris területe. Vízbiztonság, klímaváltozás kutatása. A sérülé-
keny erıforrások: ivóvíz (ellátás biztonság), természeti környezet és éghajlat, élelmiszerbiztonság és energia 
biztonság, társadalmi erıforrások, a fenntartható élet kultúrája, szemléletformálás.  

 

• Az európai és a magyar nemzeti értékek megbecsülése, az egészséges nemzeti identitás kutatása, kialakí-
tása és karbantartása: történeti stúdiumok, történelmünk, irodalmunk, mővészeteink értékei. A hivatásrendi 
hagyományok kutatása és ezek beépítése a hallgatók nevelésébe. (Ehhez kapcsolódik az Intézet 
Hungarikumok és örökségtervezés c. közös modul tantárgy javaslata.) 

 

• On-line oktatás-technológia bevezetése, on-line konzultációs platform, on-line konzulensi hálózat szervezése, 
e-learning programok adaptációja az on-line képzés rendszerébe. (Ez utóbbi egyetemi célkitőzéssel kapcsola-
tos Intézeti szándék a 3D oktatási rendszer „pilot” bevezetése – mint módszertani tudományos kutatási ered-
mény – 2017-ig.) 

 

• Önkormányzatok specifikus képzési és fejlesztési igényeit szélesebb körben kiszolgáló továbbképzési kíná-
lat. (Ehhez kapcsolódik az Intézet H3 továbbképzési program javaslata.) 

 
 
 
I. AZ INTÉZET FEJLESZTÉSI FOLYAMATOK 
 
 
A mőködés hatékonyságának céltételei (az oktatási, kutatási indikátorok) akkor valósulnak meg, ha az intézeti munkafo-
lyamatok megfelelnek az alábbi követelményeknek – az egyetemi IFT szerint:  

• 1 fı adminisztratív kapacitásra mért oktatók számának növelése;  
• 1 fı adminisztratív kapacitásra mért hallgatók számának növelése;  
• a kutatási, tananyag-fejlesztési és oktatási mutatók növekedése;  
• egyéni és intézeti teljesítményértékelés javuló mutatói;  
• az intézeti munkatársak elégedettségi mutatójának emelkedése.  

 
 
I1: Minıségbiztosítás. Az intézeti minıségnek és a kiválóságra törekvésnek az intézeti szervezeti kultúrában, a veze-
tıi filozófiában és az egyéni habitusban egyaránt és folyamatosan jelen kell lennie. Ennek szükséges, de nem elégsé-
ges feltétele az ügyviteli folyamatok és eljárások minıségbiztosítása és kontrollja, amit az intézeti asszisztencia és az 
intézetvezetı segít (sajnos ez az Intézet alakítása óta eltelt 3 hónapban, bérbesorolási adminisztratív akadály miatt még 
nem áll rendelkezésre).  
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Intézetvezetı
Tózsa István

Önkormányzati 
Kutatóintézet

Nemzetközi 
kapcsolatok

Intézeti 
asszisztencia

Vezetés-szervezés ág:
Belényesi Emese,
minıségbiztosítási 

felelıs
Kommunikáció, 

média ág:
Jenei Ágnes

Urbanisztika ág: 
Buskó Tibor
TDK vezetı

Statisztika ág:
Kukoda Andrea

ÁKK intézetek
Online publikációk, 
html szerkesztés 

MTMT szerkesztésÁKK Dékáni H.

ÁKK T. H. HALLGATÓK

 
 
 

Az Intézet minıségbiztosítási felelıse – a vezetés-szervezéstan területérıl – Belényesi Emese. Az Intézet mőködése az 
Önkormányzati Kutatóintézettel kialakítandó szoros kapcsolattal az intézeti asszisztencia központi adminisztrációs 
szerepére épül. Ezen keresztül történhetnek a kari (dékáni hivatali és tanulmányi osztályi) adminisztratív ügyintézés, a 
hallgatói kapcsolattartás, és az intézet munkatársaival történı kapcsolattartás, mégpedig szakmai, szakterületi csopor-
tok (vezetés-szervezés, kommunikáció, urbanisztika, statisztika) szerint. Igen lényeges lenne az olyan intézeti asszisz-
tencia biztosítása, amely az intézeti online publikációs felületét, a nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartást, a html 
szerkesztést, az MTMT és a DI adatbázis szerkesztést is kézben tudja tartani, ami messze meghaladja a jelenleg elfo-
gadott, a Neptun-rendszer kezelésére szorítkozó asszisztencia minıségét. 
 

Az intézeti minıségi mőködés alapja a megfelelı önértékelés és önkorrekció rendszere és kultúrája, melynek alapdo-
kumentumát az NKE minıségfejlesztési program tartalmazza a mőködés hosszútávra szóló minıségközpontú elveit 
(minıségpolitikát) és az azok elérésére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. Ebben a tekintetben a kari minıségügyi 
bizottságba delegált intézeti minıségbiztosítási felelıs a kompetens személy. 
 
 

Az intézeti munkafolyamatok zökkenımentessé tételére két eszközt alkalmaz az Intézet: 
• Adminisztratív aspektusból: szükség szerint kéthetente, de minden hónapban legalább egy alkalommal: inté-

zeti értekezlet. 
• Szakmai aspektusból: havonta egy alkalommal intézeti mőhely fórum tartása, ahol minden alkalommal egy in-

tézeti munkatárs tart szakmai elıadást aktuális kutatási, potenciális tananyag fejlesztési témájából, amit az In-
tézet munkatársai megvitatnak. Az intézeti tudományos fórumokra nem csak az Intézet munkatársait, hanem az 
„együttmőködés” jegyében a hallgatói szakmai szervezetek és a kari, egyetemi társintézetek és tanszékek kép-
viselıi is meghívást kapnak (a meghívottakat részletesen lásd a H1-2. pontban), így külsıs építı jellegő kritiká-
ra és véleményekre is számít az Intézet. 

 
 

I2: Intézeti honlap 
 
 

Intézeti profil, bemutatkozás Munkatársak, CV-k Tantárgyi adatlapok 
 

Az egyetemi felületen annak univerzális keretein (profil, munkatársak, CV-k, letölthetı tantárgyi programok) kívül három 
menüpont (link) kialakítása lehetséges: 
 
 

Hírek Publikációk CEPA (Central European Public Administration) 
Az Intézet munkatársainak aktuális 
szakmai eredményei, konferenciák, ren-
dezvények, események, TDK progra-
mok, beszámolók, krónikák, szakdolgo-
zati témakiírások, útmutatók 

Az Intézet munkatársa-
inak publikációi, jegy-
zetei, tankönyvei pdf 
letölthetı formátumban 

Angol nyelvő online referált szaklap felület (éven-
te 2 alkalommal, 6-6 tanulmánnyal, ISSN szám-
mal) és az amerikai IJCI regisztrációval  

A fenti 3 menüpont html szerkesztése az intézeti asszisztens munkakörébe illeszthetı. 
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I3: Az intézeti HR fejlesztés indikátorai: 
 

Tudományos minısítések   év 
 Habilitációk: 
  Belényesi Emese  2017 
  Jenei Ágnes   2017 
  Koronváry Péter  2017 
  Zsolt Péter   2018 
  Almásy Gyula   2019 
Átminısítések  
 Tanársegédbıl adjunktus: 
  Jószai Attila   2016 
 Tanársegédbıl mesteroktató: 
  Gyorgyevics Miklós  2016 
 Adjunktusból docens: 
  Berta Judit   2019 
  Buskó Tibor   2019 
  Gyırfyné Kukoda Andrea 2017 
 Adjunktusból tudományos munkatárs: 
  Bajnai László   2016 

 

I4: Ütemterv 
 

Az oktatási tevékenység indikátorait a mintatantervek tartalmazzák, A tudományos tevékenység legfontosabb integráci-
ós indikátora a havonta megrendezett intézeti mőhely fórum, ahol minden alkalommal 1-2 intézeti oktató számol be 
kutatási témájáról az Intézet összes munkatársa elıtt. Ezen túl évente 1-1 konferencia és tanulmánykötet fémjelzi a 
tudományos aktivitást. Elvárás, hogy átlagosan havonta legalább egy közigazgatási szakfolyóiratban publikált tanul-
mány vagy cikk jelenjen meg az NKE és az Intézet névének feltüntetésével. 
 

Mőhely fórumok (2016. októbertıl havonta 1) A 
Konferencia (évente 1) B 
Tanulmánykötet (évente 1) C 
Folyóirat publikáció (intézeti szinten havonta 1) D 
Online angol IP faktor-jelölt publikációs felület (2017. februártól) E 
 
 
 

2016 2017 
IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. IX. X. XI.. XII. 
A A A A A A A A A A A A A 
B        B     
   C        C  
D D D D D D D D D D D D D 
     E     E   
 
 
 

2018 2019 
I. II. III. IV. V. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. IX. X. XI. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A 
  B        B        
      C        C   
D D D D D D D D D D D D D D D D D 
  E     E    E    E  
 
 

Az Intézet tudományos programjavaslatának indikátorai és ütemterve a tervezési idıszakban 


