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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja:  

2.2.2.2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási modernizáció  

3.3.3.3. A tantárgy megnevezése (angolul): Modernization of Public Administration 

4.4.4.4. A szak megnevezése (ahol oktatják):  Közigazgatási 

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

6.6.6.6. Kreditérték:    3333 kredit 

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

8.8.8.8. Az oktatás nyelve:::: magyar 

9.9.9.9. Előtanulmányi kötelezettségek:  

10.10.10.10. A tantárgy típusa: kötelező. 

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

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

13.13.13.13. A tantárgy oktatói: Dr. Budai Balázs, meghívott külső szakértők. 

14.14.14.14. A tantárgy szakmai tartalma: A mobil elektronikus igazgatásszervezés c. mesterszakos 
tantárgy kialakítása akkortájt történt, amikor a közigazgatási modernizáció számára az 
elsőszámú kitörési pontot a mobil-technológiák alkalmazása jelentette. A tantárgy gerincét 
képező 2005-ös tankönyv  (Budai-Sükösd: M-kormányzat, M-demokrácia, Akadémiai, 
2005.) akkoriban a világon elsőként foglalkozott kifejezetten e területtel. Kapcsolódó 
területként elsőként a helyzettudatos technológiák, majd a DiTV alatt futó megoldások is 
teret követeltek a technológiai csatornák sorában.  (Ezt a tantárgy igyekezett – a 
lehetőségekhez képest – befogadni.) A tárgy megújítását azonban az a hangsúlyeltolódás 
indokolja, miszerint a modernizáció során a technológiák kiválasztása (egyik-másik 
preferálása) helyett inkább a lehetőségek bemutatása tűnik indokoltnak. Egy mesterszakos 
kurrikulumban olyan tárgy kialakítása válik tehát szükségessé, mely demonstrálja, hogy a 
közigazgatási modernizáció technológia-vezért átalakításában a hangsúlyok megtalálása 
széles interdiszciplináris kontextusban valósul meg, amelyet összefog a hatékonyság 
vezérlő elve. Így került megalkotásra a közigazgatási modernizáció c. tantárgy, mely 
elődjéből megőriz néhány tematikus elemet (pl.: csúcstechnológiákra, mobil-
közigazgatásra, helyzettudatosságra vonatkozóan), azonban a fókuszt a hatékonyság jogi, 
szervezési, társadalmi, gazdasági, informatikai, emberi-erőforrási dimenziójára iránytja. 
Holisztikus képet adva a modernizáció főbb pilléreiről, mai elméleti és gyakorlati 
tartalmáról. 

15.15.15.15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
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15.1. Bevezetés – a legfontosabb tudnivalók, a humánerőforrás hatékonysága 
15.2. A közigazgatási modernizáció aktuális kérdései 
15.3. A közigazgatási modernizáció hazai klasszikusai 
15.4. Társadalmi hatékonyság a közigazgatásban 
15.5. Szervezési hatékonyság a közigazgatásban 
15.6. Jogi hatékonyság a közigazgatásban 
15.7. Gazdasági hatékonyság a közigazgatásban 
15.8. Az állam hatékonyságának mérése 
15.9. Informatikai hatékonyság a közigazgatásban 
15.10. A csúcstechnológiák közigazgatási pozícionálása 
15.11. A csúcstechnológiák jelenét és jövőjét befolyásoló tényezők a közigazgatásban 
15.12. Üzlet a csúcstechnológiában (e-commerce, m-commerce) a közigazgatás számára 
15.13. Készenléti rendszerek a közigazgatásban 
15.14. Helyzettudatosság (MPS / LBS), GNSS rendszerek és a GALILEO szerepe a 

közigazgatásban 

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

17. Évközi tanulmányi követelmények: 

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

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

19.19.19.19. Vizsgakövetelmények: vizsga, ötfokozatú értékelés; 

20. Irodalomjegyzék: 

20.1. Kötelező irodalom: 

20.1.1. Budai Balázs Benjámin: A közigazgatás újragondolása – hatékonyság-vezérelt 
modernizációs alapvetések, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 

20.2. Ajánlott irodalom: 
20.2.1. Budai Balázs Benjámin- Sükösd Miklós: M-kormányzat, M-

demokrácia.Akadémiai kiadó, Bp. 2005.  
20.2.2. Budai Balázs Benjámin – Miletics Pál: Helyzettudatosságra épülő technológiák 

és szolgáltatások a közigazgatásban – E-government Alapítvány, Bp. 2007. 
20.2.3. Budai Balázs Benjámin: Az e-közigazgatás elmélete (harmadik, átdolgozott 

kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.  
20.2.4. Budai Balázs Benjámin  – Tózsa István: The current breakthrough ponints in 

Public Administration, BCE-KIK, Budapest, 2011. 

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

Budapest, 2013. december 11. 
 

    
Dr. Budai Balázs PhD. 

egyetemi docens 


