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Általános helyzet: 
 

A Közszervezési és Közigazgatástani Intézet az első féléves működése után elindult az 

integráció irányában. A 2016 májusában elkészült HR szakmai portfólió és a 2016. október 7-

re ütemezett első intézeti Műhely fórum nyilvános előadásai jelentik azt az alapot, amelyen az 

Intézet integrációja elkezdődhet a közigazgatási kommunikáció és média, a közigazgatási 

szervezés, a közigazgatási urbanisztika és a közigazgatási statisztika területét képviselve.  

 

OKTATÁS 

 

Az Intézet munkatársai jelenleg 50 tantárgyat oktatnak, de a közeljövő terveivel összhangban 

ez 68-ra módosul: 
 

Témák szerint: kommunikáció 34 

% 

szervezés 34 % urbanisztika 28 % statisztika 4 

% 

Szintek szerint: BA   49 % MA 36 % DI 15 %  

Jelleg szerint: SZV 42 % KV 22 % K  24 % 
 

 BA: Változásmenedzsment a közigazgatásban (Belényesi Emese) 

 BA: Korszerű menedzsment módszerek a közigazgatásban (Gönczi Gabriella) 

 BA: Hungarikumok és örökségvédelem (Tózsa István) 

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

 DI: Urban Marketing (Tózsa István) 

 DI: E-Government Futures Perspectives (Tózsa István) 

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

HR 

 

2016. október 1-től Catherine R. Feuerverger személyében intézeti referens érkezett az 

Intézetbe, ami a II. félévben lehetővé teszi a normális adminisztráció elindítását.  
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Merkovity Norbert 2016 szeptember 1-től a Kar egy másik intézetében folytatja munkáját. 

 

Stratégiai cél: 
 

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 tervezzük realizálni. 
 

Szervezetértékelés: 
 

Az Intézet HR összetétele szakmai értelemben igen széles, a kompetenciákat tekintve 

meggyőző. 
 

Erősség 

PhD minősítések magas aránya. 

Közigazgatás-kommunikáció oktatási és 

tudományos aktivitása magas. 

Arányos tantárgyi és oktatói szerkezet.  

Közigazgatástan oktatási-kutatási definiálása 

Gyengeség 

Négy külön tanszékről érkezett munkatársak 

Későn elindított intézeti adminisztráció 

Oktatói inaktivitás: idegen nyelvű publikációk 

Hallgatói motiválatlanság (TDK, PhD 

utánpótlás) 

Lehetőség 

Statisztika megfeleltetése a digitális 

generációnak 

Önkormányzati Kutató Intézet: kooperáció 

KÖFOP kutatások beindulása 

CEPA impakt faktoros angol online szaklap 

Veszély 

A közigazgatás-szervezés szakterület nem 

vesz részt a közös modul szervezési 

képzésében 

Közigazgatási-urbanisztika alacsony 

óraszáma 
 

Indikátorok: 
 

Az oktatás - tananyagfejlesztés területén: 

 7 új tantárgy bevezetésének előkészítése, hogy a tantárgyi eloszlás diszciplináris 

területek, tantárgyi szintek és jelleg szerint arányosabb legyen az Intézetben. 

 BA szakon a közigazgatási urbanisztika óraszámának visszaállítása 2+2-re. 

 A Statisztika tantárgy hallgatói presztízsének megalapozása a digitális generáció 

érdeklődésének megfelelőbb módszerek megjelenítésével (internetes network-

elemzés, GIS, 3D). 

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

szakirányú képzés aktualizálása és újraindításának előkészítése. 

 Az Államtudományi és Közigazgatási Kar általános oktatási tevékenységében a jogi 

kari szakoktól való szaktávolság növelése. 

 Urbanisztika TDK újraindítása 

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

 Az intézeti honlap aktualizálása 2016. október 31-ig. 

 KÖFOP kutatóműhelyek alakítása és pályázati regisztrálása 2016. november 15-ig. 
 

KUTATÁS: 
 

Az Intézet egy kiemelt Ludovika Kutatóműhely pályázatot nyújt be a félév során Jó Helyi 

Önkormányzat témában; valamint négy Ludovika Kutatóműhely pályázatot nyújt be 

közszolgálati média és kommunikáció témában. Ezekben a kutatási témákban az Intézet 

stratégiai fejlesztési tervében szereplő kutatási témák nagy része szerepelni fog. 
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Az Intézet belső integrációját a havonta megtartott szakmai „műhely” fórumok segítik. A 

tudományos output mérföldkövei az évente megtartott konferenciák és megjelenő 

tanulmánykötetek. Követelmény, hogy átlagosan minden hónapban megjelenjen egy 

szakfolyóirat publikáció az intézeti munkatársak által jegyezve, az Intézet megnevezése alatt. 

Lényeges az intézeti honlap publikációs linkjei, különös tekintettel az angol nyelvű 

szakfolyóirat elindításával, amely hozzájárulhat a Kar nemzetközi ismertségéhez és 

elismertségéhez: 
 

Műhely – kohézió 
 

Az intézeti profil formálódásának és végleges kialakításának fő eszköze az Intézetben 

félévente egy alkalommal (2016-ban október 7-én) havonta rendezett fórum, ill. 

műhelyszeminárium. A kari kohéziót is erősíti, ha ezekre időről-időre meghívást kapnak a 

kari társintézetek olyan oktatói és kutatói, akiknek szakmai érdeklődése átfedi, határos, vagy 

valamely más aspektusból közel áll a műhelyfórumokon terítékre kerülő témákhoz. 

 

 

Pilisszentiván, 2016. október 23. 

 

 
         Prof. Dr. Tózsa István 

               intézetvezető  

 

 


