
I.2. Tantárgyi programok, tantárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő minden 
tárgyról) 

Tantárgy neve: Közigazgatási folyamatok szervezése Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: előadás + gyakorlat és szám: 30 

A számonkérés módja : kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: Master 1.félév  

Előtanulmányi feltételek  

Tantárgyleírás: A tantárgy a korszerű közigazgatási szervezetek munkaszervezési kérdéseire 
fókuszál. Megismerteti a hallgatókat a New Public Management szervezési vonatkozásaival és 
annak kritikájával. Kiemelten foglalkozik a legkorszerűbb minőségirányítási rendszerek 
bemutatásával és annak közigazgatási vonatkozásaival. E területen kiemelten foglalkozik a 
folyamatok szervezésének kérdéskörével, az önértékeléssel, teljesítményértékeléssel.  A 
tantárgy a minőségirányítás múltját, fogalmait, és közigazgatási felhasználási lehetőségeit 
mutatja be a hallgatóknak. 
 
1.A közigazgatási szervezetek folyamatszempontú megközelítése, az ezzel kapcsolatos 
fogalmak tisztázása. 
2. A közigazgatási szervezetek specifikumai, eltérésük a nem közigazgatási szervezetektől, 
ezek hatása a folyamatszervezésre. 
3. A New Public Management jellemzői és hatása a hazai közigazgatásra 
4. A New Public Management kritikai elemzése, az új nemzetközi irányzatok 
5. A legkorszerűbb minőségirányítási rendszerek a közigazgatásban. 
6. A TQM, EFQM és a közigazgatás 
7. A CAF rendszer működésének alapjai, a modell bemutatása.  
8.A CAF rendszer létrejötte, létrejöttének okai, előzményei, alkalmazásának előnyei, 
hátrányai, a modell lényege, az önértékelés bemutatása. 
9. A CAF hazai szabályozása, példák a gyakorlati alkalmazásra 
10. Az ISO és a CAF alkalmazások összehasonlítása 
11. Az önértékelés rendszerének bemutatása, a kritériumok ismertetése. 
12.A szervezeti és személyi önértékelés, nehézségek és tanácsok.  
13. A Közigazgatási minőségfejlesztő metodika alapfogalmai 
14. A Közigazgatási minőségfejlesztő metodika szerkezete 
15. A Közigazgatási minőségfejlesztő metodika minőségi paraméterei 
 

Kompetenciák: 
A hallgató megismeri a folyamatközpontú közigazgatás-szervezés alapfogalmait. 
Megismeri a New Public Management fogalmait, és a hozzákapcsolódó új irányzatokat. 
A hallgató képes lesz a minőségbiztosítási alapfogalmak összehasonlítására és alkalmazására. 
Megismeri a közigazgatási minőségfejlesztő metodika alapjait, alkalmazási lehetőségeit. 

 

Kötelező irodalom:   
Közigazgatási-technológia c. szöveggyűjtemény, 2008 
Ajánlott irodalom: 
Dr. Dudás Ferenc: A közigazgatási minőségpolitika kihívások tükrében (Minőség és 



Megbízhatóság 2003. 3. sz.) 

Dr. Dudás Ferenc: Közigazgatás-fejlesztési tendenciák a minőség és a teljesítmény tükrében 

(Minőség és Megbízhatóság 2002. 5. sz. és 2002. 6. sz.) 

Dr. Bércesi Ferenc: Minőségbiztosítás közigazgatási hivatalban (Minőség és Megbízhatóság 2002. 

3. sz.)  

Dr. Farkas Katalin: A CAF modell gyakorlati alkalmazásának néhány tapasztalata (Magyar 

Minőség 2003. 8-9. sz.) 

 

Tantárgy felelőse dr. Almásy Gyula, Phd adjunktus  

 

 


