
TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: 5TO16NSZ01M 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A közigazgatás-korszerűsítés elmélete és gyakorlata 

3. A tantárgy megnevezése (angolul):The theory and practice of public adminstration reforms 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): MA szakosok 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. heti óraszám (nappali): 1 óra/hét 

6. Kreditérték:    2       kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi 
félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

10. A tantárgy típusa: szabadon válaszható 

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

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós f őiskolai tanár  

13. A tantárgy oktatói: Kovács Éva Margit, Kádár Krisztián, Koltányi Gergely, Rupp Zoltán, Kiss Eliza, 
Kópiás Bence, Hajnal György, Dr. Bajor Tibor.,  

14. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a közigazgatási 
reformok területeivel, melyek a rendszerváltozás óta kiemelt helyet foglalnak el és permanensen je-
len vannak az elméleti és a gyakorlati közpolitikai diskurzusokban. 

15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
15.1. Személyügyi reformok a közszektorban (a zárt és nyílt rendszer elemeinek keveredése, telje-

sítményértékelési módszerek, életpályamodell, képzés és továbbképzés rendszere) 

15.2. Ügyfélszolgálati reformok a közigazgatásban (okmányirodák, egyablakos ügyfélszolgálati re-
formok) 

15.3. Koordinációs problémák és megoldások a központi kormányzatban: Nemzetközi és hazai 
mintázatok 

15.4. E-közigazgatás hazai helyzete 

15.5. Közigazgatás vs. projektmenedzsment 

15.6. A közigazgatási adatok piaci értéke(sítése) 

16. Kompetenciák leírása:  

A kurzus célja,hogy 

• fejlessze a hallgató kritikai gondolkodását a közigazgatás témakörében,  

• a gyakorlatorientált foglalkozásokon keresztül közelebb hozza a hallgatóhoz a közigazgatás 
egyes területeit,  

• megismertesse a hallgatóval a különböző üzleti modellek, informatika eszközök, szervezési 
ismeretek alkalmazásának lehetőségeit a közigazgatás területén. 

17. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: foglalkozásokon való 
aktív részvétel, évközi gyakorlati feladatok teljesítése 

18. Az értékelés módszere: írásbeli beszámolás 



19. Vizsgakövetelmények: beszámoló  

20. Irodalomjegyzék:  

20.1. Askim, Jostein et al. (2011): One-Stop Shops for Social Welfare: The Adaptation of an 
Organizational Form in Three Countries, Public Administration 89 (4): 1451-1468 

20.2. Christensen, Tom and Per Laegreid (2007): The whole-of-government approach to public 
sector reform, Public Administration Review 67:6 pp. 1059-1066 

20.3. Hajnal, György (2008): Public management reforms: Hungary, In: Bouckaert, Geert, Juraj 
Nemec, Vitalis Nakrosis, György Hajnal and Kristiina Tönnisson (2008) (ed.): Public manage-
ment reforms in Central and Eastern Europe, Bratislava: NISPAcee pp. 121-150 

20.4. Müller, György (2011): Magyar kormányzati viszonyok, Pécs: Dialóg Campus 

20.5. Sárközy, Tamás (2012): Magyarország kormányzás 1978-2012, Budapest: Park Kiadó 

 


