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1. A tantárgy kódja: 5SZ09NKO03B 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási menedzsment I. (Szervezési és vezetési 
ismeretek) 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Public Management I. (Introduction to Management and 
Leadership) 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Igazgatásszervező BA, Nemzetközi Igazgatás BA 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. félévi össz óraszám: 8 

5.2. heti óraszám (nappali): 2+2 

6. Kreditérték: 3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Igazga-
tásszervező BA őszi félév, Nemzetközi Igazgatás BA tavaszi félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgy típusa: kötelező 

11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási 
Intézet, Közigazgatás-szervezési és Fejlesztési Szakcsoport 

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Belényesi Emese egyetemi docens 

13. A tantárgy oktatói: Dr. Belényesi Emese, Dr. Budai Balázs, Dr. Nemes Ferenc 

14. A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja: a vezetés és szervezés fogalmi rendsze-
rének, módszertani apparátusának megismertetése és egységes értelmezése; a vezetői gondolko-
dás, a szervezeti stratégiák és struktúrák felépítésének, működésének és helyzetfüggő alkalmazá-
sának megértetése; továbbá felkelteni a hallgatók érdeklődését a vezetéstudomány (menedzsment) 
önállósodó és egyre bővülő szakterületeinek tudásanyaga iránt. A tantárgy segíti a hallgatókat ab-
ban, hogy értelmezni tudják majd a munkahelyük szervezeti jelenségeit, folyamatait, és akár veze-
tőként, akár beosztottként el tudják dönteni, hogy adott szituációban milyen magatartási stratégiát, 
illetve mintát alakítsanak ki. A tantárgy tartalma: a vezetési funkciók (tervezés és döntéshozatal, 
szervezés, közvetlen irányítás és ellenőrzés) mentén haladva bevezetést ad a menedzsment alap-
elveibe, fogalmi rendszerébe és a gyakorlatban bevált módszereibe; a környezet – stratégia – szer-
vezet – emberierőforrás-gazdálkodás – vezetés és ellenőrzés logikáját követve bemutatja a külön-
böző megközelítéseket, elméleti álláspontokat, vezetési módszereket és eszközöket; elemzi és ér-
telmezi a szervezeten belüli jelenségeket, folyamatokat. A tantárgy megalapozza a további ráépülő 
menedzsment tantárgyak (Közigazgatási menedzsment II., Közigazgatási menedzsment III.) isme-
retanyagának elsajátítását. 

15. Évközi tanulmányi követelmények: A tananyag és a szakirodalom elsajátítása. 

16. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

16.1. Bevezetés 

16.2. A vezetés természete, fogalma, szintjei, területei, funkciói; vezetői szerepek és készségek¸ a 
sikeres vezetővé válás kritériumai 



16.3. A (vezetői) karrier fogalma, a karrierválasztást befolyásoló tényezők, a karrierválasztás 
lépései, életszakaszok és karrierállomások, karrierfejlesztés és -problémák. 

16.4. A szervezés- és vezetéstan fejlődésének legfontosabb állomásai a XIX. század fordulójától 
napjainkig (klasszikus, neoklasszikus és modern irányzat). 

16.5. A szervezeti célok meghatározása, környezet és célkitűzés, a célok típusai és optimalizálása, 
a hatékony célkitűzés korlátai és leküzdésük módozatai. 

16.6. A stratégia kialakítása, szintjei; a környezet és a stratégia kölcsönhatása; stratégiaelemezési 
módszerek (SWOT-analízis, PEST-elemzés, porfolió-mátrix stb.); a stratégia megvalósítása. 

16.7. A szervezettervezés fogalmának értelmezése, a szervezettervezésre ható 
kontingenciatényezők, a szervezettervezés változatai, hatékony alkalmazásuk előfeltételei, 
strukturális jellemzőik, előnyeik és hátrányaik. 

16.8. Az emberierőforrás-tervezés, kiválasztás, képzés és továbbképzés, teljesítményértékelés, 
javadalmazás és munkaügyi kapcsolatok. 

16.9. A kommunikáció jelentősége, folyamata, alapvető formái; a vezetői kommunikáció; a 
hatékony kommunikáció korlátai és leküzdésük módozatai. 

16.10. Management versus leadership típusú vezetés, hatalom és vezetés, vezetői 
tulajdonság- és magatartáselméletek, a vezetés kontingencia-megközelítései, valamint 
jelenkori perspektívái. 

16.11. Az emberi motiváció jellege, a motiváció tartalom- és folyamatelméletei, ösztönzési 
rendszerek és motiváció. 

16.12. A szervezeti konfliktus jellege és kezelése; a változás okai, folyamata, menedzselése, 
stratégiái, időbeni lefolyása; változásmenedzsment. 

16.13. Az ellenőrzés okai, területei, megközelítései, lépései, hatékonyságának kritériumai és a 
vezetők ellenőrzéssel járó felelőssége. 

16.14. Záróteszt 

17. Kompetenciák leírása: A hallgatók sajátítsák el és tudatosan használják a vezetés- és szervezés-
tudomány fogalmi rendszerét; értsék meg a vezetői gondolkodás, a szervezeti stratégiák és struktú-
rák felépítését, működését és helyzetfüggő alkalmazását; értelmezni tudják a szervezeti jelensége-
ket és folyamatokat; el tudják dönteni, hogy adott munkahelyi szituációban milyen magatartási stra-
tégiát, illetve mintát érdemes követni. 

18. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

18.1. Az előadásokon és szemináriumokon történő aktív részvétel és jegyzetelés. 

18.2. A félév végi írásbeli teszt sikeres teljesítése. 

19. Az értékelés módszere: írásbeli dolgozat 

20. Vizsgakövetelmények: A Közigazgatási menedzsment tantárgy három féléves és alapvizsgával 
zárul, ami azt jelenti, hogy a Közigazgatási menedzsment I. (Szervezési és vezetési ismeretek), 
Közigazgatási menedzsment II. (Elektronikus közigazgatás) és a Közigazgatási menedzsment III. 
(Közigazgatási szervezéstan és technológia) tananyaga a harmadik szemeszter végén lesz számon 
kérve az alapvizsgán. Az első szemeszter végén az előadásokon elhangzott tananyagrész szá-
monkérése történik. 

21. Irodalomjegyzék: 

21.1. Kötelező irodalom:  

– Nemes Ferenc: Vezetési ismeretek és módszerek. Szent István Egyetemi Kiadó. 2007. 

21.2. Ajánlott irodalom: 



– Akik a világot mozgatják. Üzleti gondolkodók. Alinea Kiadó. Budapest, 2009. 
– Antal Zsuzsa – Dobák Miklós: Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. 

Aula Kiadó. 2010. 
– Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 
– Bernard Girard: A menedzsment forradalma. A Google modell. Typotex Kiadó, 2010. 
– C. K. Prahalad: Új menedzsment paradigmák felé. Az alapvető képességtől a közös értékterem-

tésig. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkolégium. 2009. 
– Curt Coffmann – Gabriel Gonzalez-Molina: Ezt az utat kövesd! Hogyan képesek a világ legsike-

resebb vállalatai az emberi erőforrásokban rejlő potenciálok felszabadításával fejlődni? Bagoly-
vár Könyvkiadó. 2005. 

– Derek Rowentree: Menedzserek ellenőrző listakönyve. Szükséges tudnivalók szükség esetére. 
Menedzser Könyvkiadó. 2010. 

– Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2000. 
– H. Dale Burke: Hogyan éljünk vezetőként teljes életet? A kevesebb több vezetéselmélet. Ale-

xandra Kiadó. 2004. 
– Hakan Hakansson: Határtalan hálózatok. Az üzleti kapcsolatok menedzsmentjének új szemléle-

te. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium. 2010. 
– Henry Mintzberg: A menedzsment művészete. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkolégium. 2010. 
– Hermann Simon: Rejtett bajnokok a XXI. században. Leadership Kft. Fertőhomok, 2010. 
– John Baldoni: Irányítsa főnökét. Akadémia Kiadó. 2011. 
– John Storey – Graeme Salaman: Vezetői dilemmák. Akadémiai Kiadó. 2010. 
– Ken Blanchard – Mark Miller: A titok. Amit a nagy vezetők tudnak – és tesznek. Új remény Ala-

pítvány. 2004. 
– Ken Blanchard: Vezetés magasabb szinten. Eredményesség emberközpontú módszerekkel. 

HVG Kiadó. Budapest, 2010. 
– Lee Iaccoca: Vezetőink hol vagytok? A Ford és a Chrysler legendás menedzserének könyve az 

üzletről és a politikáról. Alinea Kiadó. 2010. 
– Margot Morell – Stephanie Capparell: A shackleton-modell. Déli-sarki expedíció mint vezetés-

elmélet. HVG Kiadó. Budapest, 2008. 
– Patrick Lencioni: Kell egy csapat. A sikeres együttműködés 5 akadálya. HVG Kiadó. Budapest, 

2009. 
– Penny Farguson: Vezetőnek születtél. Danvantara Kiadó. Budapest, 2010. 
– Philip Kotler – John A. Cashione: Kaotika. Menedzsment és marketing a turbulencia korában. 

Manager Könyvkiadó. Budapest, 2011. 
– Ran Charan: Vezetés egy bizonytalan korban. HVG Kiadó. Budapest, 2009. 
– Richard Templar: A vezetés 100 szabálya. Scolar Kft. 2010. 

21.3. Egyéb információk: szakfolyóirat 

– Vezetéstudomány 

– Korszerű Vezetés 

– Harvard Business Manager 

Budapest, 2013. szeptember 1. 
tantárgyfelelős 

Dr. Belényesi Emese 


