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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja:  

2.2.2.2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Korszerű iratkezelés gyakorlata a közigazgatásban 

3.3.3.3. A tantárgy megnevezése (angolul): Modern Records Management in the Public Sector 
Seminar 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 
     Összes óraszám:  0+12 
     Nappali munkarend: 0+12 
     Levelező munkarend: 0+12 

6.6.6.6. Kreditérték:    3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
A 1. és 2. félévben (őszi és tavaszi szemeszter) 

8.8.8.8. Az oktatás nyelve:::: magyar 

9.9.9.9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 

10.10.10.10. A tantárgy típusa: szabadon választható. 

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

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

13.13.13.13. A tantárgy oktatói: Mányi Balázs 

14.14.14.14. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a Professzionál Zrt által a NKE Közigazgatási Karon 
tanított gyakorlati, labor tantárgy. Az elektronikus közigazgatásra vonatkozó bevezető 
gondolatok után gyakorlat orientált foglalkozások építik fel. A hallgatók foglalkoznak az 
ügyiratkezelés jogi szabályozásának áttekintésével, az ügyirat-kezelés szervezési és 
felügyeleti kérdéseivel; megismerik az elektronikus ügyiratkezelés minden egyes 
munkafolyamatát, valamint a korszerű iratkezelés gyakorlatát. 

15.15.15.15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

15.1. Az elektronikus ügyiratkezelés helye az elektronikus ügyintézésben és az e-
közigazgatásban, az e-iratkezelést szabályozó jogi keretek; 

15.2. Az iratkezelés szervezése, szabályozása, felügyelete. Adatvédelem, dedikált 
felelősség, nyilvántartás, nyomon-követhetőség, költséghatékonyság. 

15.3. Az elektronikus érkeztetés, iktatás, szignálás, kiadmányozás, selejtezés, levéltár. Az e-
dokumentumkezelés gyakorlata, mintafolyamatok. 

16.16.16.16. Kompetenciák leírása: Az elektronikus közigazgatással ismerkedő, vagy azt valamilyen 
szinten művelő hallgatók számára elengedhetetlen, hogy az elektronikus ügyiratkezelés 
gyakorlatába is bepillantsanak és ott valamilyen szintű jártasságra tegyenek szert. A tantárgy 
gyakorlati tudást kíván adni a hallgatók részére, ennek megfelelően a szemeszter végi 
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beszámoló is elsősorban az iratkezelő szoftver tényleges használatának elsajátítását követeli 
meg amelyben segítségükre van az NKE Közigazgatás-tudományi Karán a Professzionál Zrt 
által berendezett labor-tanterem használata is. A hallgatóknak mindemellett tisztában kell 
lenni a jogszabályi háttérrel, és a jogalkotási szándékkal, amelynek eredménye az integrált 
iratkezelési rendszer. 

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- és számítógéppel támogatott gyakorlati felmérés a fél év 
végén. 

19.19.19.19. Vizsgakövetelmények: beszámoló, háromfokozatú értékelés; 

20. Irodalomjegyzék: 

20.1. Kötelező irodalom: 

20.1.1. Illyés Roland – Serfőző Henrik: Elektronikus ügyiratkezelési gyakorlat – E-
Government Tanulmányok XXXII. E-Government Alapítvány, Budapest, 2009. 

20.1.2.   Serfőző Henrik  – Mányi Balázs: Bevezetés az elektronikus iratkezelésbe NKE, 
Budapest, 2012. 

20.2. Ajánlott irodalom: 

20.2.1. Budai Balázs Benjámin: Az e-közigazgatás elmélete (harmadik, átdolgozott 
kiadás), Akadémiai, Budapest, 2014. 

20.3. Előadási anyagok:  

A foglalkozásokon gyakorolt feladatok megoldásai a gyakorlati számonkérés részét képezik. 
    

 
Budapest, 2013. december  11.   
 
 

    
Dr. Budai Balázs PhD. 

egyetemi docens 


