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Megbízott intézet igazgató 
 

Tózsa István 
Intézetvezető egyetemi tanár (dr. univ. PhD, habil.). Földrajz – angol nyelv és irodalom 
szakos végzettségű középiskolai tanár (Szegedi Egyetem). A Magyar Tudományos Aka-
démia Földrajztudományi Kutatóintézetében tudományos munkatársként műholdfelvéte-
lek digitális feldolgozásával, majd környezeti térinformatikával foglalkozott (1980 – 1998). 
Az Államigazgatási Főiskolán, majd a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán 
a Közigazgatás-szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette és elektronikus közigazga-
tás-szervező iskolát alapított (1999-2012). A Corvinus Egyetemen a Gazdaságföldrajz 
Tanszéket, és a Környezettudományi Intézetet vezette (2010-2016). 
 

 

 Városi /települési környezet-egészségügyi GIS (térinformati-
ka) területminősítési alkalmazása 

 Műholdfelvételek területhasznosítási és környezeti monitor-
ing célú feldolgozása 

 Település- és régiómarketing 

 Közigazgatási folyamatszervezés és e-government tartalom-
fejlesztés 
 

 

 
 

 
  



 

Közigazgatás-szervezés 
 

Nemes Ferenc 

Professor emeritus (DSc), közgazdász-szociológus. Egyetemi tanulmányai befejezése 
után szociológiával foglalkozott, majd érdeklődése egyre inkább a vezetéstudomány felé 
fordult. Az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának alapító tagja, majd tudományos titkára 
(1963-1966).  A szociológia egyetemi oktatásának megszervezője és a Gazdaságszocio-
lógiai Kutató Csoport vezetője a M.K. Közgazdaságtudományi Egyetemen (1967-1977). 
Az Országos Vezetőképző Központ tudományos igazgatója, c. egyetemi tanár (1978-
199o).  A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézetének tan-
székvezetője, főigazgatója (1991-1998), majd 1999-től az Államigazgatási Főiskola és 
jogutód intézményei (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 
egyetemi tanára. Két doktori (PhD) iskola alapító tagja és törzstagja. 
 

 A lakóhely, mint közösség 

 Vezetői szerepfelfogás és magatartás néhány problémája 
vállalatainknál  

 Az egységesülő világgazdaság kihívásai a vállalatokkal és 
vezetőikkel szemben 

 A vezetőképzés szervezeti-intézményi rendszere, formái és 

módszerei 

 Stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás 

 
 

 
 

 

 
Közigazgatás-szervezés 
 

 

Belényesi Emese 
Egyetemi docens (PhD). Okleveles közgazdász, valamint menedzseri szakdiplomával és 
neveléstudományi PhD-val rendelkezik. Munkatapasztalatait előbb az üzleti szektorban, 
majd a közigazgatásban, azután a felsőoktatásban, és a felnőttképzésben szerezte. Akk-
reditált tréner és coach, felnőttképzési szakértő, illetve oktatóként és vizsgáztatóként 
közbeműködik a közszolgálati tisztviselők továbbképzésében.  
 

 

 Közigazgatási szervezés és vezetés 

 Stratégiai vezetés a közigazgatásban 

 Változásmenedzsment a közigazgatásban 

 Vezetőképzés és coaching 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



 

Közigazgatás-szervezés 
 

Almásy Gyula 
Egyetemi adjunktus (PhD). Jogász, igazgatásszervezői végzettséggel rendelkezik. A 
közigazgatási menedzsment, a közigazgatási minőségirányítási rendszerek, interaktív 
technológiák a fő kutatási területei, szűkebb szakterülete a hazai közigazgatási szerve-
zés fejlődése és a folyamatszervezési módszerek a közigazgatásban. 1995 óta tanít az 
Államigazgatási Főiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-
tudományi Karán a Közigazgatás-szervezési és Urbanisztika Tanszéken, majd az NKE 
Közigazgatás-tudományi Karán a Köszszervezési és Szakigazgatási Intézetben. Koráb-
ban megbízott tanszékvezető, és az Önkormányzati Szaktanácsadó Továbbképzés 
szakfelelőse volt.  
 

 

 Közigazgatási menedzsment 

 Szervezési és vezetési ismeretek 

 Közigazgatási folyamatok szervezése 

 Közigazgatási minőségirányítás 

 Interaktív technikák a közigazgatásban 
 

 

 
 

 
 
 
 

Közigazgatás-szervezés 
 

Koronváry Péter 
 

Egyetemi docens (PhD). Bölcsészként 1991-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán, történelem-angol szakos középiskolai tanári, valamint 
egyiptológusi végzettséget, majd a későbbiekben nemzetközi marketing szakközgazdá-
szi és angol menedzserdiplomát is szerzett. 
 

 

 Menedzsment, leadership, döntéshozatal különböző kör-
nyezetekben és szférákban. 

 Szervezetelmélet, rendszerelmélet. 

 Kockázat- és krízismenedzsment. 

 Tudásmenedzsment. 
 

 
 

 
 
 
 
  



 

Közigazgatási kommunikáció és média 
 

Jenei Ágnes 
Egyetemi docens (PhD), tréner a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezés és Köz-
igazgatástan Intézetében, korábban a Kommunikációs Tanszék vezetője. A Bolognai 
Egyetemen szerzett diplomát követően PhD fokozatát a Kommunikáció és Médiatudo-
mány területén, a Pécsi Tudományegyetemen. Kutatásai fókuszában a szervezeti és 
médiakommunikáció, interkulturális menedzsment, vezetőfejlesztés áll. Innovatív egye-
temi és közszolgálati továbbképzési programok fejlesztője, projektvezető és szaktanács-
adó olyan magyar és nemzetközi projektekben, melyek célja a társadalmi részvétel és a 
párbeszéd, az interkulturális dialógus fejlesztése, valamint és az ezek kialakításához 
szükséges vezetői kompetenciáké.   
 

 

 Vezetőfejlesztés  

 Interkulturális management 

 Részvételi folyamatok tervezése 

 Közszolgálati kommunikációmenedzsment 

 Médiakommunikáció 

 

 
 
 
 
 

Közigazgatási kommunikáció és média 
 

Berta Judit 
Egyetemi adjunktus (PhD), pszichológus. Diplomáját és doktori fokozatát az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen szerezte. 2004 óta dolgozik a felsőoktatásban, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa. 2012 óta a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem kommunikációval foglalkozó oktatási egységének munkatársa. Fő 
kutatási területe a média szocializációs hatása és az újmédia egyéni és szervezeti hasz-
nálatának jellegzetességei. Tréner, 2012 óta a közigazgatásban dolgozók készségfej-
lesztésével is foglalkozik. 
 

 
 

 Online kommunikáció a közigazgatásban 

 Digitális identitás 

 Készségfejlesztés 

 Vezetőfejlesztés 
 

 

 
 

 
 
  



 
 

Közigazgatási kommunikáció és média 
 

Gyorgyevics Miklós 
Mesteroktató, magyar – történelem szakos tanári és politológusi végzettséggel rendelke-
zik (ELTE). Akkreditált tréner. A közigazgatás kommunikációs aspektusaival foglalkozik, 
szűkebb szakterülete a civil szervezetek részvétele az önkormányzatokban. Budapest 
XI. kerületében önkormányzati képviselő 1994 óta. 2002 óta tanít az Államigazgatási 
Főiskolán, később jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, a 
Kommunikáció Tanszéken, majd az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán a 
Közszervezési és Közigazgatástani Intézetben. Trénerként évek óta közreműködik a 
közszféra uniós projektjeiben (KAB, HKA). 
 

 
 

 Közigazgatási kommunikáció 

 Közösségi stratégia alkotás 

 Integritás menedzsment 

 Kommunikációs kompetencia fejlesztés 
 

 

 
 

 
 
 

Közigazgatási kommunikáció és média 

 
Merkovity Norbert 
Adjunktus (PhD), politológus. A Szegedi Tudományegyetem kutatója-oktatója és a buda-
pesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Fő érdeklődési területe a politikai kom-
munikáció az interneten, valamint az informatikai hálózatok szerepe a politikai kommuni-
kációban. Elektronikus szavazás, e-kognokrácia. 
 

 
 

 Politika az interneten (OTKA és EuropeAid) 

 Információs társadalom (Pólay Alapítvány) 

 eDemokrácia (EuropeAid) 

 Populizmus (COST Action)  

 humánerőforrás politika a közigazgatásban (ÁROP és H2020) 
 

 

 
 

 
 
  



 
 

Közigazgatási kommunikáció és média 
 

Z. Papp Zsuzsanna 
Egyetemi tanársegéd, PhD aspiráns, (teljesített abszolutórium), tréner. Pszichológus és 
marketingkommunikáció szakirányos közgazdász végzettséggel rendelkezik. Képzett 
mediátor (University of New Mexico) és resztoratív facilitátor. 2010 óta dolgozik a Buda-
pesti Gazdasági Főiskolán, előtte pszichológusként gyerekekkel foglalkozott. 2014 óta a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Angol és magyar nyelven oktat. Trénerként 
évek óta közreműködik a közszféra uniós projektjeiben (KAB, HKA). Doktori kutatásának 
témája a resztoratív igazságszolgáltatás áldozatfókuszú vizsgálata (ELTE PPK). 2010 
óta működik együtt a Foresee Kutatócsoporttal és képviseletükben 2013 óta résztvevője 
az EU Radikalizáció Tudatosítási Hálózat Deradikalizációs munkacsoportjának.  
 

 Kommunikációs kompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés, 
resztoratív képzés, tréningmódszer 

 Alternatív konfliktuskezelő eljárások: resztoratív igazság-
szolgáltatás, konstruktív és destruktív kommunikáció 

 Viktimológia 

 Kultúraközi kommunikáció, akkulturációs alkalmazkodás 

 Szociálpszichológia  

 Deradikalizáció 

 

 
 

 
 

Közigazgatási kommunikáció és média 
 

Zsolt Péter 
Egyetemi docens (PhD 2010). Szociológus. Diploma: ELTE Szociológiai Intézet (1994). 
A Miskolci Egyetem szociológiai Tanszékén tanított tömegkommunikáció szociológiáját 
és szociálpszichológiát (1993-2011). Az újságírás etikáját, majd a közigazgatás terén az 
integritást kutatta. Kommunikációs tréningek tartását a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men kapott képzések után kezdte meg (2014-től). Helyi közösségfejlesztéssel, vezetői 
képességek fejlesztésével foglalkozik. 
 

 
 

 Szociálpszichológia 

 Tömegkommunikáció, médiaelemzés, médiaszereplés 

 Közösségfejlesztés, civil társadalom 

 Tömegkultúra, divatszociológia 

 Kutatásmódszertan 
 

 

 
 

 
 
  



 
 

Települési és területi közigazgatás 
 

Bajnai László 
Egyetemi adjunktus (PhD). Okleveles építészmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem). A 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium osztályvezetője (1993-1995), majd a 
Városfejlesztés Zrt. igazgatója (1997-). Meghatározó szerepet vállal a városfejlesztés 
terén a nemzetközi szakmai együttműködés fejlesztésében, a közszféra városfejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítását lehetővé tevő szervezeti, jogi, finanszírozási eszközök 
bevezetésében és az első városfejlesztő társaságok működtetésében, ill. létrehozásá-
ban, valamint a városfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai iránymutatás és az integrált 
városfejlesztési stratégiák módszertanának kidolgozásában (2007-2009). Több nemzet-
közi konferenciát szervezett. 2011 óta tanít egyetemi adjunktusként; 2014-ig a Pécsi Tu-
dományegyetem Urbanisztikai Tanszékén, 2014-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.  
 

 

 A fenntartható urbanizáció hosszú távú és stratégiai tervezése 

 A fenntartható területfejlesztés tervezése 

 A közszféra és a magánszféra strukturált együttműködése a 
fenntartható urbanizáció megvalósításában 

 A városfejlesztési tervek megvalósításának módszerei és esz-
közei, városfejlesztési projektmenedzsment szervezetek mű-
ködtetése 
 

 

 
 

 
 

Települési és területi közigazgatás 
 

Buskó Tibor László 
Egyetemi adjunktus (PhD). Földrajz – történelem és filozófia szakos végzettségű közép-
iskolai tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem). 2005-ben DEA fokozatot szerzett az 
École des hautes études en sciences sociale-ban (EHESS), Párizsban. „A történelmi 
hivatkozások szerepe a kistérségi önszerveződések kialakulásában Magyarországon” 
című doktori disszertációját 2009-ben védte meg. A KSH Demográfiai Kutatóintézetének 
Demográfiai Módszertani Kutatócsoportjának tagja 2002 és 2003 között. 2004-től 2007-ig 
az Általános Vállalkozási Főiskolán, 2010-től a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2012-től 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adjunktus.  
 

 
 

 Településüzemeltetés 

 Regionális vizsgálatok 

 Település- és régiómarketing 

 Politikai földrajz 
 

 

 
 

 
  



 
 

Települési és területi közigazgatás 
 

Jószai Attila 
Egyetemi tanársegéd (PhD aspiráns, abszolutórium). Történész-politológus, igazgatás-
szervezői végzettséggel rendelkezik. Terület-és településfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel 
foglalkozik, szűkebb szakterülete a településfejlesztési menedzsment, stratégiaalkotás 
és a közösségi bázisú helyi tervezési folyamatok menedzselése. Kutatási területe a korai 
szuburbanizációs folyamatok vizsgálata Budapest környékén. 2005 óta tanít az Állam-
igazgatási Főiskolán, majd jogutódjain; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi 
Karán a Közigazgatás-szervezési és Urbanisztika Tanszéken, majd az NKE Közigazga-
tás-tudományi Karán a Köszszervezési és Szakigazgatási Intézetben. Széleskörű gya-
korlati tapasztalatokkal rendelkezik a közszféra uniós projektmenedzsmentjében. 
 

 
 

 Stratégiai településfejlesztés, településfejlesztési me-
nedzsment 

 Közigazgatási folyamatszervezés 

 Szuburbanizációs térbeli folyamatvizsgálat 

 Projektmenedzsment, EU-s pályázatok stratégiai illeszke-
dése a helyi stratégiákhoz 
 

 

 
 

 
 

Statisztika 
 

Győrfyné Kukoda Andrea 
Egyetemi adjunktus, (PhD) Okleveles közgazda és közgazdász tanár (Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetem), neveléstudományi doktori fokozatát az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte 2015-ben. 1994 óta dol-
gozik az Államigazgatási Főiskolán és annak jogutódain, ahol a Statisztika tantárgy fele-
lőse, és oktatott költségvetési számvitelt is. Fő kutatási területe a felsőoktatás-pedagógia 
és a közigazgatási statisztika.  
 

 
 

 Általános statisztika 

 Közigazgatási és üzleti statisztika 

 Felsőoktatás-pedagógia 

 Marketing 
 

 

 
  



 
 

Statisztika 
 

Honváriné Kalmár Viktória 
Egyetemi tanársegéd, PhD hallgató (Pécsi Tudományegyetem). 2005-ben szerzett okle-
veles közgazdász és közgazdász tanár diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2005 
és 2007 között a Zsigmond Király Főiskolán tanított. 2007 óta a Budapesti Corvinus 
Egyetem, Statisztika tanszékén dolgozik főállásban. 2012 óta áll a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem alkalmazásában félállású oktatóként. Jelenleg Statisztika tárgyat oktat alapsza-
kos hallgatóknak. Oktatási tevékenysége mellett pályázati referensi feladatokat lát el a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban. Kutatási területe: 
tudománymetria, a tudományos kommunikáció kvantitatív vizsgálata.  
 

 
 

 Kvantitatív módszerek 

 Ökonometria 

 Statisztika 

 Tudománymetria 

 

 
 

 
 

Külsős munkatársak 
 

Erdős Szabolcs 
NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolai képzésében végzős hallgató. Külsős egye-
temi oktató, igazgatásszervező és közgazdász (vállalkozásfejlesztés és pénzügy MSC) 
végzettséggel rendelkezik, WSET minősítésű borszakértő. Gyakorlati oktatóként 2007 
óta vezeti saját cégeit és alapítványát, amelyeknek tevékenységei összefüggnek kutatási 
területeivel. A fő kutatási területei a helyi gazdaságfejlesztés, illetve az önkormányzatok 
gazdaságot ösztönző tevékenységei. 2006 óta tanít külsős oktatóként az Államigazgatási 
Főiskolán, majd jogutódjainál; a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán a 
Közigazgatás-szervezési és Urbanisztika Tanszéken, majd az NKE Közigazgatás-
tudományi Karán a Köszszervezési és Szakigazgatási Intézetben.  Széleskörű gyakorlati 
és elméleti tapasztalatokkal rendelkezik a következő területeken: 
 

 

 Helyi gazdaságfejlesztés 

 Vidékfejlesztés 

 Civil szervezetek menedzsmentje 

 Társadalmi vállalkozások 

 Projektmenedzsment, EU támogatások 

 

 

 
  



 
Külsős munkatársak 
 

Bokor Tamás 
Egyetemi adjunktus (PhD), médiakutató és kommunikációs tréner (Budapesti Corvinus 
Egyetem Társadalomtudományi Kar, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti 
Intézet). A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció és történelem szakjainak 
elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció Doktori Programjában szer-
zett doktori fokozatot 2012-ben. Nyolc éven át regionális újságszerkesztőként tevékeny-
kedett, 2008 óta pedig rendszeresen ad órákat az NKE (korábban BCE) Közigazgatás-
tudományi Karán. Emellett a Vezető- és Továbbképzési Intézetben és a versenyszférá-
ban tart kommunikációs képzéseket, szervezetfejlesztő workshopokat. Fő kutatási terüle-
te az online kommunikáció, valamint az integritás és a média összefüggésrendszere.  
 

 

 Médiakommunikáció 

 Információs társadalom és hálózati kommunikáció 

 Kommunikációs tréning 

 Tárgyalástechnika, retorika, érveléstechnika 

 Integritás, szervezetfejlesztés 
 

 
 

 
 

Jelenleg inaktív munkatársak 
 

Herendy Csilla 
Egyetemi adjunktus (PhD), tréner a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezés és 
Közigazgatástan Intézetében, usability kutató, a Bolognai egyetem visiting professzora. 
Vizuális kommunikáció (EKF, Eger) és Igazgatásszervező (BCE, Államigazgatási kar) és 
Kommunikáció szakokon (PTE) szerzett diplomát. PhD fokozatát a Kommunikáció és 
Médiatudomány területén, a Pécsi Tudományegyetemen kapta. Kutatási fókuszában az 
online kommunikáció és website usability áll. 2000 óta tanít az egykori Államigazgatási 
Főiskolán. 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi adjunktusa, jelenleg 
GYED-en. 
 

 

 

 Website usability  

 Website usability a közigazgatásban 

 Online kommunikáció a közigazgatásban 

 Kommunikáció, vizuális kommunikáció 
 

 

 
 

  



 
 

PhD hallgatók 
 

Hajnal Virág 
PhD hallgató. Okleveles kulturális antropológia és magyar nyelv és irodalom szakos böl-
csész és tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem). 2000–2010 között a vajdasági ma-
gyar közösségek kulturális-társadalmi aspektusait kutatta. 2010 óta nemzetpolitikai stra-
tégiai tervezéssel foglalkozik. 2015 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe: településmarketing, külhoni 
magyarság, szülőföldön maradás és boldogulás eszközeinek vizsgálata, nemzetpolitikai 
intézkedések tudományos támogatása. Doktori témavezetője Tózsa István. 
 

 
 

 Településmarketing 

 Nemzetpolitikai stratégiai tervezés 

 Nemzetpolitikai intézkedések tudományos támogatása 

 

 
 
 
 
 
 

PhD hallgatók 
 

Petró Ágnes 
PhD hallgató. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte 2012-ben. Az egyetem 
elvégzése után érdeklődése a közigazgatás felé fordult, különös tekintettel az önkor-
mányzatok működésére. 2013-ban részt vett a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj prog-
ramban, melynek hatására jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskolájába. Jelenleg a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési 
Kutatóintézetben dolgozik. Doktori témavezetője Tózsa István. 
 

 
 

 Helyi önkormányzás szervezetrendszere, működése 

 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása 

 Közigazgatás társadalmi felelősségvállalása 
 
 

 

 
 

 
 
  



 

PhD hallgatók 
 

Számadó Róza 
PhD hallgató. Okleveles közgazdász, valamint nemzetközi marketing, pedagógiai és 
menedzsment szakdiplomával rendelkezik, akkreditált CHAMP változásmenedzsment 
tanácsadó. Szervezetfejlesztő, változásmenedzsment tanácsadói és tréneri gyakorlatát 
előbb az üzleti szektorban, majd az önkormányzatokhoz kapcsolódó szervezetfejlesztés-
sel és az EU-s fejlesztésekhez szükséges tudásátadás, kompetenciafejlesztésekhez kö-
tődő tevékenységekkel szerezte. 2015-től tagja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mento-
ri Kollégiumának, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója, oktatója. 
Kutatói és publikációs tevékenysége az inkluzív önkormányzati működés vizsgálatához 
kötődik. Doktori témavezetője Belényesi Emese. 
 

 

 Stratégiai tervezés és vezetés, döntéshozatal   

 Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment  

 Vezetőképzés és coaching 

• Szociális gazdaság és részvételi menedzsment 
 

 

 
 
 
 
 


