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Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Közigazgatási Kar 

Közszervezési és Közigazgatástani Intézet 

 

MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 

2015/16. II. 
 

Általános helyzet: 
 

A Közszervezési és Közigazgatástani Intézet munkatársai 4 külön tanszékről kerültek egy 

intézetbe 2016. februártól a közigazgatási kommunikáció és média (5,5 fő), a közigazgatási 

szervezés (4 fő), a közigazgatási urbanisztika (3,5 fő) és a statisztika (1,5 fő) területét 

képviselve. A Közszervezési és Közigazgatástani Intézet az első féléves működése során az 

intézetvezető a munkatársak közreműködésével az Intézet oktatási-tudományos portfólióját 

készítette el magyar és angol nyelven. Ezzel egymás szakterületének megismerését próbálta 

elősegíteni. Elkezdte a 2016. október 7-re ütemezett első intézeti Műhely fórum nyilvános 

előadásainak a szervezését. Elindult az Önkormányzati Kutató Intézettel való együttműködés, 

az ÖKI tudományos profiljának a kidolgozása terén, amelyben az Intézet részt vesz (a 

folyamat elkezdődött). 

 

OKTATÁS 

 

Az Intézethez került oktatók óratartásai rendben megtörténtek. 

 

A félévben tervezett új tantárgyak (elsősorban az intézetvezető óraszámának a biztosítása 

miatt történő) bevezetésére egyelőre nem nyílt lehetőség a kari-szenátusi döntési 

mechanizmus során: 

 

 BA: Hungarikumok és örökségvédelem (Tózsa István) – elhalasztva  

 DI: Les instruments de l'urbanisme opérationnel (Bajnai László) – elhalasztva  

 DI: Urban Marketing (Tózsa István) – elhalasztva  

 DI: E-Government Futures Perspectives (Tózsa István) – elhalasztva  

 DI: Regional Geography and Economy of the European Countries (Tózsa István) – 

elhalasztva  
 

HR helyzet értékelése 

 

Az I. félévben az intézeti referensi, adminisztrációs munkakört Paróczai Csilla látta el grátis.  

Gyorgyevics Miklós átminősítése megtörtént tanársegédből mesteroktatóvá 

Bajnai László átminősítése megtörtént adjunktusból tudományos főmunkatárssá. 

 

Stratégiai részcél megvalósítása: 
 

Az intézetvezető elkészítette az Intézet stratégiai fejlesztési tervét, melynek során – az Intézet 

munkatársainak a bevonásával sor került az Intézet tudományos helyzetének pozicionálására, 

mint „közigazgatástani” intézet. Ez a terv nem azonos az Intézet munkatervével, a 2016-2019-

es időszakra orientálja a szervezetet. Az Intézet belső integrációjának megvalósítása olyan 

oktatási és kutatási tevékenységgel, amelyek körvonalazzák a közigazgatástant a 

közigazgatás-szervezés dominanciájával. Ezt oktatás-fejlesztéssel és a 2016-ban induló 

KÖFOP kutatásokkal tervezi az Intézet realizálni. 
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Szervezetértékelés: 
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Az első félév során a szervezeti munkatervek iskolai sémáján ábrázolva, a Közszervezési és 

Közigazgatástani Intézetről elmondható, hogy az adottságai SWOT analízissel feltárásra 

kerültek az intézményfejlesztési tervben, vagyis a stratégiában. Ugyancsak ebben a 

dokumentumban szerepel a HR és a partnerkapcsolati lehetőségek felvázolása az NKE-n 

belül és kívül, illetve külföldön. Az első félév értékelése a munkatársak szintén még nem 

mutatott jelentős eredményeket (a tantárgyfejlesztések elmaradása, az intézeti adminisztráció 

lassú kialakulása, és a KÖFOP pályázati kutatási lehetőségek késlekedése miatt). Az 

eredmények tehát inkább az intézeti integrációs folyamatra vonatkoznak. Ezek hiányában a 

partnerekkel elért eredmények (benchmarking) ill. az Egyetemi környezetben kiváltott hatás 

sem értékelhető ebben a kezdeti stádiumban. Az intézeti tevékenység tükröződése a 

munkafolyamatokban (munkaterv) azonban értékelhető és megfelel az eddig kialakult 

színvonalnak (BA, MA, DI, VTKI szinteken végzett oktatói munkák, TDK szervezés és PhD 

konzultációk tekintetében). Összességében az Intézet verzatil profilja (közszolgálati média és 

kommunikáció, közszolgálati vezetés és szervezés, közigazgatási urbanisztika, geostratégia, 

geopolitika, valamint a közszolgálati diagnosztikai módszerek a statisztikában) lehetővé tették 

már az indulás pillanatában a várható innovációk felvillantását (térinformatika, virtuális terek, 

3D oktatásmódszertan, hálózatok, hálózatkutatás). 

 

Indikátorok: 
 

Az oktatás - tananyagfejlesztés területén: 

 5 új tantárgy bevezetésének előkészítése, hogy a tantárgyi eloszlás diszciplináris 

területek, tantárgyi szintek és jelleg szerint arányosabb legyen az Intézetben – Nem 

teljesült. 

 BA szakon a közigazgatási urbanisztika óraszámának visszaállítása 2+2-re – Nem 

teljesült- 

 A Statisztika tantárgy hallgatói presztízsének megalapozása a digitális generáció 

érdeklődésének megfelelőbb módszerek megjelenítésével (internetes network-
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elemzés, GIS, 3D) – a folyamat elkezdődött a tantárgyfelelőssel és a HÖK 

hallgatókkal történő egyeztetésekkel 

 A 2013-2015-ben az ÁROP keretében kidolgozott Önkormányzati szakértői 

szakirányú képzés aktualizálása és újraindításának előkészítése – a feladat a második 

félévre halasztódott. 

 Az Államtudományi és Közigazgatási Kar általános oktatási tevékenységében a jogi 

kari szakoktól való szaktávolság növelése 

 Urbanisztika TDK újraindítása – áprilisban fórumot rendezett az Intézet, a TDK 

újraszerveződött és indult. 

 2016. október 7-én az első intézeti előadói Műhely fórum megtartásával kapcsolatos 

szervezés elindult 
 

KUTATÁS: 
 

Az Intézet munkatársai a félév során több fázisban készültek a KÖFOP kutatásokra, az Intézet 

profiljának megfelelő kutatási prioritások felvázolásával: 5-5 átfogó kutatási témát dolgoztak 

ki a közszolgálati média és kommunikáció, a közigazgatás-szervezés és a közigazgatási 

urbanisztika témájában.  

 

Az intézetvezető személye révén az Intézet érdekelt az Önkormányzati Kutatóintézet mellett 

kialakult Tanácsadói Testület, valamint az Egyetemi Kutatási Tanácsban a 

Közigazgatástudományi Kollégium működésében is. 

 

Az Intézet munkatársai a félév során számos tudományos konferencián vettek részt és 

tartottak előadást itthon és külföldön (Jenei Ágnes, Tózsa István, Zsolt Péter, Berta Judit, 

Bajnai László).  

 

Megbeszélések folytak Bp. Főváros XI. kerületének Önkormányzata és az Intézet közötti 

jövőbeni együttműködés előkészítése témájában. 

 

Műhely – kohézió 
 

Az Intézet munkatársai részt vettek az NKE nemzetközi kapcsolatainak realizálásában etióp 

és ukrán köztisztviselői delegációk programjának lebonyolításában.  

 

 

 

 

Pilisszentiván, 2016. október 23. 

 

 
         Prof. Dr. Tózsa István 

               intézetvezető  

 

 


