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A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Közigazgatás-szervezési alapismeretek

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)Introduction to Public Administration Management

A tantárgyfelelős intézet neve Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

Tantárgyfelelős neve Buskó Tibor László PhD

Oktató(k) neve
Buskó Tibor László PhD, Budai Balázs PhD, Dr. Csuth Sándor, Koronváry 
Péter PhD,

Kreditérték kritériumtárgy

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) összesen 12 ea

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek nincs

Meghirdetési gyakorisága őszi/tavaszi

Ajánlott félév MA 1. félév

Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A Közigazgatás-szervezési alapismeretek tantárgy egy speciális felzárkózató 
kurzus, amelyet a Közszervezési és Szakigazgatási Intézet a szakirányú BSc 
végzettséggel nem rendelkező hallgatók számára indít abból a célból, hogy 
megszerezhessék a mesterképzésen folyó oktatás megértéséhez, illetve a 
szakma későbbi gyakorlásához nélkülözhetetlen közigazgatás-szervezési 
alapismereteket. Ennek keretei között a közigazgatási urbanisztika, illetve a 
közigazgatási menedzsmenthez kapcsolódó tantárgyak főbb problémáit 
tárgyaljuk.     

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerezhessék a mesterképzésen folyó 
oktatás megértéséhez, illetve a szakma későbbi gyakorlásához 
nélkülözhetetlen közigazgatás-szervezési alapismereteket.
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1-3. A települési ügyek fogalma és főbb problémái: a településfejlesztés, a 
településrendezés és a településüzemeltetés. (Buskó Tibor)
4-6. Általános menedzsment elméletek és modellek a közigazgatási szektor 
sajátosságaira adaptálva. (Koronváry Péter)
7-9. A közigazgatás modernizációjának kényszerítő erői; az e-közigazgatás 
mibenléte, pozícionálása; az EU-s és társadalmi elvárások e-közigazgatással 
szemben; az e-közigazgatás elméletének általános és különös része; a 
többcsatornás ügyintézésÁltalános menedzsment elméletek és modellek a 
közigazgatási szektor sajátosságaira adaptálva. (Budai Balázs)
10-12. A közigazgatási menedzsment sajátosságai és módszerei; ügymenet 
modellezés, az ügyvitel szerepe a közigazgatásban; minőség a 
közigazgatásban. (Csuth Sándor)

Az aláírás megadásának feltételei Az előadások rendszeres látogatása.

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

Írásbeli beszámoló (háromfokozatú)

A vizsga módja

Az írásbeli beszámoló az előadásokon elhangzottak, illetve a megadott
szakirodalom anyagát öleli fel. A beszámolón a négy előadás – illetve az
ezekhez tartozó szakirodalom – mindegyikével kapcsolatban egy-egy kérdést
teszünk fel. A lehetséges vizsgatételeket a tantárgyi tájékoztató a
„Vizsgakérdések” fejezete tartalmazza. A válaszokat a javító tanár
háromfokozatú (nem megfelelt – megfelelt – jól megfelelt) minősítéssel
értékeli, s a beszámoló minősítését a négy értékelés számtani átlaga alapján
állapítjuk meg a következők szerint:

4 jól megfelelt minősítés  beszámoló minősítése: jól megfelelt
3 jól megfelelt, 1 megfelelt minősítés  beszámoló minősítése: jól megfelelt
2 jól megfelelt, 2 megfelelt minősítés  beszámoló minősítése: megfelelt
1 jól megfelelt, 3 megfelelt minősítés  beszámoló minősítése: megfelelt
4 megfelelt minősítés  beszámoló minősítése: megfelelt

Bármelyik kérdés „nem megfelelt” minősítése a beszámó egészének nem
megfelelő minősítését vonja maga után.       

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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1-3. előadás (1-3. tételek)

• Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Aula Kiadó, Budapest, 2011.
pp. 11-48. o.
• Tózsa István: Településtan. Aula Kiadó, Budapest, 2011.
(Településfejlesztés, illetve településrendezés című alfejezetek) 

4-6. előadás

• Közigazgatási vizsga tananyagok. Közigazgatási Alapvizsga. Harmadik,
hatályosított kiadás. Dialóg-Campus Kiadó, 2016. pp. 185-232.

7-9. előadás

• Budai Balázs: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest,
2014.

10-12. előadás

• dr. Almásy Gyula – dr. Csuth Sándor – dr. Gállos Zsuzsanna:
Közigazgatási menedzsment III. Kari jegyzet, 2011. pp. 113-204 old.

Az oktató(k) elérhetősége Busko.Tibor@uni-nke.hu

 Szakirodalom


