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I. 

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (KKK) 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Cohesion Policy Specialist 

postgraduate training course 

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Fejlesztéspolitikai 

szaktanácsadó 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angolul: Cohesion Policy Specialist 

3. Képzési terület: Államtudományi 

4. A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett 

oklevél. 

5. A képzési idő: 2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 

kreditpont 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 

ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 

konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 

7.1. A képzés célja:  

A képzés közvetlen célja az EU Strukturális és beruházási alapok forrásainak 

felhasználásához szükséges emelt szintű – kohéziós és közvetlenül kapcsolódó 

szakpolitikai és program menedzsment – tudás átadása az operatív programok és a 

konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását 

végző tisztviselői kör számára.   

 

7.2. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 

ismeretek:  

A képzésben részt vevők képessé válnak a strukturális és beruházási alapok közvetlen és 

kapcsolódó szabályozásának, kiemelten kötelező normáinak és összefüggéseinek 

értelmezésére, a programok és konkrét beavatkozások (konstrukció, projekt) 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok céljainak és tartalmi 

követelményeinek teljesítésére.  

Következésképpen alkalmassá válnak a pénzeszközök használatával kapcsolatos stratégiai 

illetve operatív szintű döntések meghozatalának előkészítésére, a programok elindításához 

és működtetéséhez szükséges feltételek meghatározására, teljesülésük nyomon 

követésére. Megfelelő háttérrel rendelkeznek a programok előrehaladásának 

monitoringjához, a felmerülő problémák értékeléséhez, megoldási alternatívák 

feltérképezéséhez. Képesek tanácsot adni, állásfoglalást kidolgozni a strukturális és 

beruházási alapok tervezésével, az intézkedések megvalósításával, finanszírozásával, 

szakmai felügyeletével, értékelésével és ellenőrzésével, valamint a kockázatok 

jelentőségével és kezelésével kapcsolatos kérdésekben.         
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7.3. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:  

 szakmai tudás, 

 fejlődőképesség,  

 önfejlesztés,  

 tanulási képesség (szakterületen új információk, fejlemények nyomon követése, 

ehhez szükséges eszköztár alkalmazása),  

 helyzetfelismerés,  

 tudáshasznosítás,  

 kreativitás,  

 szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása: kérdések jogszabályi háttérben, 

programciklusban való elhelyezése és értelmezése, problémamegoldás az 

elsajátított ismeretek segítségével,  

 tudásmegosztás: új információk összegyűjtése, kommunikálása az érintettek 

körében, 

 komplex problémamegoldó képesség: 

 a probléma értelmezése, részekre bontása,  

 tudatos információgyűjtés- és feldolgozás,  

 alternatívák összehasonlítása,  

 prioritások felállítása,  

 önálló véleményalkotás. 

 
7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben:  

 Az ESB-alapok támogatási rendszere áttekintésének, megértésének képessége, 

 rendszerben gondolkodás:  

 összefüggések felismerése,  

 az érintettek és igényeik, elvárásaik definiálása,  

 hiányzó információ/elemek feltárása,  

 döntéshez szükséges paraméterek meghatározása,  

 lehetőségek teljes körű elemzése,  

 döntési javaslatok megfogalmazása,  

 önálló döntések meghozatalára való képesség.  

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 

Kohéziós ismeretek (31 kredit) 

Kohéziós alapismeretek   

Programvégrehajtás 

Pénzügyi lebonyolítás 

Pénzügyi ellenőrzés 

Monitoring és értékelés 

Tájékoztatás és nyilvánosság (kommunikáció) 

Esettanulmányok – kohéziós politika a gyakorlatban 

 

Kapcsolódó szakmai ismeretek (29 kredit) 

Közpénzügyek, államháztartási ismeretek 

Közbeszerzés  

Állami támogatás 

Csalás elleni küzdelem 

E-kohézió 
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II. 

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: 

 

- A számonkérés 

Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének 

módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt 

tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve 

a vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek 

kombinációja. 

 

- A záróvizsga 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 az abszolutórium megszerzése. 

 

A záróvizsga részei: 

– A záróvizsga (szóbeli komplex záróvizsga) az ajánlott tantervben meghatározottak 

szerint több részből állhat. A záróvizsga célja, hogy az oklevél megszerzéséhez szükséges 

ismereteket, készségeket, képességeket ellenőrizze, értékelje, illetve megbizonyosodjon 

arról, hogy a hallgató a tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

 

A záróvizsga eredménye: 

 A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik elem 

vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése elégtelen. 

 A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell 

értékelni. 

 A záróvizsga összesített eredménye a záróvizsgára (a több elemből álló záróvizsga 

esetén az elemek értékelésének egész számra kerekített átlaga) adott osztályzat. 

 Az értékelést a záróvizsga-bizottság hajtja végre. 

 

Az oklevél kiadásának feltételei: 

 a tantárgyi- és vizsgakötelezettségek teljesítése, 

 összesen 60 kredit megszerzése, 

 eredményes záróvizsga. 

  

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével 

történik:  

 kitűnő, ha az átlag 5,00  

 jeles, ha az átlag 4,51-4,99  

 jó, ha az átlag 3,51-4,50  

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50. 

 

Kiváló eredménnyel végez az a hallgató, akinek oklevél minősítése kitűnő. Kiváló 

eredménnyel végez továbbá az is, akié jeles, valamint az összes többi vizsgájának és 

gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,51. 

 

- A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49.§ (5) bekezdése szerint.  
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Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

 

Tanterv és vizsgakövetelmények 
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Tantárgy neve 
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Típus 
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Számon-

kérés 

módja 

Tárgyfelelős 

1. I. félév   56 31   

1.1. Kohéziós alapismeretek   I. kötelező 8 5 kollokvium 
Dr. Nyikos 

Györgyi 

1.2. Programvégrehajtás  I. kötelező 16 8 kollokvium 
Dr. Nyikos 

Györgyi 

1.3. Pénzügyi lebonyolítás I. kötelező 8 5 kollokvium 
Dr. Nyikos 

Györgyi 

1.4. Pénzügyi ellenőrzés  I. kötelező 6 3 kollokvium 
Dr. Nyikos 

Györgyi 

1.5. Monitoring és értékelés I. kötelező 6 3 kollokvium 
Dr. Nyikos 

Györgyi 

1.6. 
Tájékoztatás és nyilvánosság 

(kommunikáció)  I. kötelező 4 2 kollokvium Dr. Antal Zsolt 

1.7. 
Esettanulmányok – kohéziós 

politika a gyakorlatban I. kötelező 8 5 
gyakorlati 

jegy 

Dr. Nyikos 

Györgyi 

2. II. félév   54 29   

2.1. 
Közpénzügyek, 

államháztartási ismeretek 
II. kötelező 8 5 kollokvium 

Dr. Hutkai 

Zsuzsanna 

2.2. Közbeszerzés  II. kötelező 16 8 kollokvium Dr. Boros Anita 

2.3. Állami támogatás II. kötelező 16 8 kollokvium 
Dr. Nyikos 

Györgyi 

2.4. Csalás elleni küzdelem  II. kötelező 6 3 kollokvium Dr. Hollán Miklós 

2.5. E-kohézió II. kötelező 8 5 
gyakorlati 

jegy 

Dr. Nyikos 

Györgyi 

 ÖSSZESEN   110 60   
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

1. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS406 

2. A tantárgy megnevezése: Kohéziós alapismeretek   

3. A tanórák száma: 8 óra  

4. Kreditérték: 5 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Kondor Zsuzsanna, Dr. Nyikos Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A kohéziós politika fogalma és története.  

 Az uniós támogatások elvei: 

 többszintű kormányzás, 

 források és jogosultság,  

 általános szabályozás, 

 partnerség, 

 stratégiai megközelítés, 

 tematikus célkitűzések, 

 beavatkozási logika és eredményorientáltság, 

 tematikus koncentráció,  

 előzetes feltételrendszer, 

 eredményességi felülvizsgálat. 

 A kohéziós politika Uniós és hazai szabályozása, intézményrendszere. 

 Programozás és tervdokumentumok, a programozás folyamata, elvek és előírások.  

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna –

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Rechnitzer János – Smahó Melinda (2011): Területi politika. Budapest: Akadémiai 

Kiadó.  

 Nyikos Györgyi (2012): Végrehajtási intézményrendszer a kohéziós politikában. 

Polgári Szemle. 8. 3-6. szám. 

http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=508 

 Fábián Attila – Pogátsa Zoltán (2016): Az európai kohéziós politika gazdaságtana. 

Budapest: Akadémiai Kiadó. 

 Nyikos Györgyi – Kaiser Tamás (szerk.) (2014): Fejlesztési végrehajtási intézményi 

megoldások az EU tagállamokban. in Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – 

nemzetközi és európai dimenziók. Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.  
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

2. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS407 

2. A tantárgy megnevezése: Programvégrehajtás 

3. A tanórák száma: 16 óra  

4. Kreditérték: 8 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Kondor Zsuzsanna, Dr. Nyikos Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az ESB-alapok eredményességét és a gondos gazdasági irányítást összekapcsoló 

intézkedések. 

 Irányítási és kontroll rendszerek. 

 Pályázati kiírások.  

 Támogatható tevékenységek.  

 Programmódosítás.  

 Területi eszközök (közösségvezérelt helyi fejlesztések, integrált területi beruházás). 

 Pénzügyi eszközök. 

 Jövedelemtermelő műveletek. 

 PPP konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések. 

 Nagyprojektek. 

 Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatási formák.  

 Végrehajtással összefüggő jelentések.  

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna –

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Szabó Zsolt – Balás Gábor – Borbás Gabriella – Kiss Gábor – Piross Antal – 

Potvorszki Gábor – Szerletics Ákos (2016): Európai Uniós források rendszere 2014-

2020. Gyakorlati útmutató pályázóknak és pályáztatóknak. Budapest: Hétfa-

Miniszterelnökség. 

 Nyikos Györgyi (2010): A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési 

támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában. Budapest: ELTE Eötvös 

Kiadó.   
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

3. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS408 

2. A tantárgy megnevezése: Pénzügyi lebonyolítás 

3. A tanórák száma: 8 óra  

4. Kreditérték:  5 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Hajdu Szilvia, Kiss Csaba, Dr. Nyikos Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az ESB alapok támogatások és kiadások elszámolhatósága. 

 Társfinanszírozási arányok. 

 Pénzügyi folyamatok.  

 A program és projektszintű kifizetések szabályai.  

 A program és projekt pénzügyi elszámolásának rendje.  

 Egyszerűsített elszámolási módok.  

 Az EMIR/FAIR rendszer funkciói.  

 A pénzügyi korrekció fogalma, alkalmazásának esetei és következményei. 

 A kötelezettségvállalás visszavonásának fogalma, esetei és eljárásrendje. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Adamecz Anna – Bördős Katalin – Czafit Bence – Orosz Attila – Scharel Ágota –

Váradi Balázs (2014): Egységköltség számítási módszertan kialakításának és 

alkalmazásának lehetőségei. 

https://www.palyazat.gov.hu/az_egysegkoltseg_szamitasi_modszertan_kialakitas

a_es_alkalmazasi_lehetosegei_ 

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna –

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politikai esettanulmányok. 

Budapest: NKE. (KÖFOP fejlesztés) 

 Ávár Mónika – Egri-Retezi Katalin – Egri István Iván (2016): Állami és európai uniós 

támogatások elszámolása. Budapest: Vezinfó Kiadó. 

 

  

https://www.palyazat.gov.hu/az_egysegkoltseg_szamitasi_modszertan_kialakitasa_es_alkalmazasi_lehetosegei_
https://www.palyazat.gov.hu/az_egysegkoltseg_szamitasi_modszertan_kialakitasa_es_alkalmazasi_lehetosegei_
https://ronniszakkonyv.hu/ALLAMI-ES-EUROPAI-UNIOS-TAMOGATASOK-ELSZAMOLASA
https://ronniszakkonyv.hu/ALLAMI-ES-EUROPAI-UNIOS-TAMOGATASOK-ELSZAMOLASA
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

4. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS409 

2. A tantárgy megnevezése: Pénzügyi ellenőrzés 

3. A tanórák száma: 6 óra  

4. Kreditérték: 3 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Kondor Zsuzsanna, Miklós-Molnár Marianna, Dr. Nyikos 

Györgyi  

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az ESB alapok ellenőrzési rendszere; a rendszer célja, működése, az ellenőrzések 

típusa, ellenőrzést végző szervezetek, ellenőrzési dokumentumok.   

 Az intézményrendszer kijelölési folyamata, céljai és szabályai.  

 Az ellenőrzési nyomvonal fogalma, követelményei, alkalmazása.  

 A kockázatkezelés jelentősége, helye és szerepe az ellenőrzési rendszerben.  

 A kifizetésekhez kapcsolódó kontroll tevékenységek.  

 A pénzügyi eszközök ellenőrzésének sajátosságai.  

 A hiba fogalma és kezelése. 

 A szabálytalanság fogalma, feltárása, kezelése; ellenőrzések következményei. 

 A hibaarány fogalma, megállapítása, következményei. 

 Felkészülés a projektszintű ellenőrzésre, koordináció az ellenőrzés folyamán.  

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Miklós-Molnár Marianna (2011): A támogatások rendszere és ellenőrzése. 

Számviteli Tanácsadó, III. évf. 9. szám. pp. 2-14.  

 Miklós-Molnár Marianna (2012): Az európai uniós támogatások ellenőrzési 

rendszere és módszertani kérdései. Számvitel Adó Könyvvizsgálat. 7-8. szám. pp. 

335-337.  

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politikai esettanulmányok. 

Budapest: NKE (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

5. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS410 

2. A tantárgy megnevezése: Monitoring és értékelés 

3. A tanórák száma: 6 óra  

4. Kreditérték: 3 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Hajdu Szilvia, Dr. Nyikos Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az értékelés és monitoring szerepe, összefüggései.  

 A 2014-2020-as időszak legfontosabb változásai.  

 Az előzetes értékelés jelentősége, lebonyolítása, következményei.   

 Értékelés a programozási időszak során.  

 Az utólagos értékelés.  

 A program szintű monitoring funkciók, mechanizmusok és dokumentumok, a 

monitoring és döntéshozatal összefüggései.   

 A monitoring bizottság hatásköre, feladatai, összetétele, működése.  

 A programok megvalósításával kapcsolatos jelentések típusa, elkészítésének, 

elfogadásának rendje.  

 A programok megvalósításával kapcsolatos adattovábbítási kötelezettségek és 

teljesítésük formája.  

 A kohéziós jelentés funkciója, tartalmi-formai elvárások, elkészítésének, 

elfogadásának folyamata, felhasználása.  

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

13. Tananyag: 

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Nyikos Györgyi (2013): A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, 

különös tekintettel az EU kohéziós politikára. Pénzügyi Szemle. 58. 2. szám. 

 Béres Attila – Závecz Gergő (2016): Tényellentétes hatásvizsgálat a visszatérítendő 

és vissza nem térítendő támogatások KKV-kra gyakorolt hatásairól 

Magyarországon. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013

/ppt/poster_sme_hu.pdf 

 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/ppt/poster_sme_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/ppt/poster_sme_hu.pdf
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

6. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS411 

2. A tantárgy megnevezése: Tájékoztatás és nyilvánosság (kommunikáció) 

3. A tanórák száma: 4 óra  

4. Kreditérték: 2 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Antal Zsolt, egyetemi docens  

8. A tantárgy oktatói: Dr. Antal Zsolt, Hajdu Szilvia, Dr. Nyikos Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 A fejlesztéspolitikai kommunikáció szabályozási alapjai. 

 Kommunikációs stratégia. 

 Kedvezményezettek feladatai.  

 Projekttel kapcsolatos EU és nemzeti kommunikációs előírások.  

 Kommunikáció szintjei. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium  

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga    

13. Tananyag: 

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE (KÖFOP 

fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

7. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS412 

2. A tantárgy megnevezése: Esettanulmányok – kohéziós politika a 

gyakorlatban 

3. A tanórák száma: 8 óra  

4. Kreditérték: 5 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens  

8. A tantárgy oktatói: Kondor Zsuzsanna, Dr. Nyikos, Györgyi, Soós Gábor 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

 Az egyes kohéziós témákhoz kapcsolódó esettanulmányok feldolgozása: 

 programozási gyakorlat, 

 jelentéstétel, 

 költség-elszámolási gyakorlatok, 

 kommunikációs terv összeállítása, 

 közbeszerzési döntéshozatal, 

 dokumentációs feladatok. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: gyakorlati jegy  

12. Az értékelés módszere: írásbeli 

13. Tananyag: 

– Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

– Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politikai esettanulmányok. 

Budapest: NKE. (KÖFOP fejlesztés)  
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

8. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS443 

2. A tantárgy megnevezése: Közpénzügyek, államháztartási ismeretek  

3. A tanórák száma: 8 óra  

4. Kreditérték: 5 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Hutkai Zsuzsanna, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Hutkai Zsuzsanna, Jakab Szabolcs, Kiss Csaba, Dr. Nyikos 

Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Fenntartható közpénzügyek és költségvetés, kialakítási folyamat. 

 EU költségvetési rendszer, MFF és éves költségvetések. 

 Magyar államháztartási rendszer és szabályok. 

 Az ESB-alapok és az EU-s illetve hazai közpénzügyi rendszer összefüggései. 

 Az ESB-alapok a költségvetésre gyakorolt hatása.  

 Az ESB-alapok és a költségvetés-tervezés viszonya. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel.  

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag: 

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Sivák József − Vigvári András (2012): Rendhagyó bevezetés közpénzügyek 

tanulmányozásába. Budapest: CompLex Kiadó. 

 Vígvári András – Győrffi Dezső – Zsúgyel János (2009): Közpénzekről hitelesen. 

Budapest: Wolters Kluwer Kft. 

  

https://wolterskluwer.hu/kozpenzekrol-hitelesen/
https://wolterskluwer.hu/kozpenzekrol-hitelesen/
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Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

9. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS444 

2. A tantárgy megnevezése: Közbeszerzés  

3. A tanórák száma: 16 óra  

4. Kreditérték: 8 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Boros Anita, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Boros Anita, Dr. Nyikos Györgyi, Soós Gábor 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az Európai Unió belső piaca, a közbeszerzési előírások és az ESB-alapok 

felhasználásának összefüggései. 

 A közbeszerzésekkel kapcsolatos alapvető illetve az ESB-alapok felhasználásához 

kapcsolódó kötelezettségek.  

 Értékhatárok és közbeszerzési eljárások. 

 A legfontosabb kivételek. 

 A közbeszerzés előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos előírások.  

 A közbeszerzési dokumentáció elkészítés és megőrzése. 

 Az ESB-alapokhoz kötődő közbeszerzés ellenőrzési rendszer működése és a 

legfontosabb ellenőrzési tapasztalatok.  

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

13. Tananyag: 

– Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

 Nyikos Györgyi (2013): A közbeszerzés és a kohéziós politika viszonya és egymásra 

hatása a gyakorlatban. In: Nyikos Györgyi, Tátrai Tünde (szerk.) A közbeszerzés 

gyakorlata: Szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek. Budapest: 

Raabe Kiadó. pp. 45. 

 Nyikos Györgyi – Soós Gábor (2016): Kohéziós politika és közbeszerzés együttes 

alkalmazásának lehetőségei és kihívásai az új szabályozás fényében. Közbeszerzési 

Szemle. 5. szám. 45-60. pp. 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

10. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS445 

2. A tantárgy megnevezése: Állami támogatás 

3. A tanórák száma: 16 óra  

4. Kreditérték:  8 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Gyürkés Anita, Hargita Eszter, Dr. Nyikos Györgyi, Soós Gábor 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 A versenypolitika, állami támogatások és ESB-alapok felhasználásának 

összefüggései. 

 Az állami támogatás fogalma.  

 A csoportmentesség esetei.  

 Regionális támogatások, regionális térkép.   

 ÁCSR, és notifikációs eljárások.  

 A Támogatásvizsgáló Iroda (TVI) feladatai. 

 Az állami támogatás vizsgálata az ESB-alapok pénzeszközeinek felhasználása 

során;  

 Az állami támogatásokkal kapcsolatos kockázatok.  

 Az állami támogatásokkal összefüggő dokumentációs és ellenőrzési követelmények. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

13. Tananyag: 

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

– Gyürkés Anita (2013): Az infrastruktúra-fejlesztés finanszírozása állami támogatási 

szempontú megítélésének változása az Európai Bizottság illetékes 

főigazgatóságainak szemszögéből. Állami Támogatások Joga. 5. 3. szám. 

 Hargita Eszter (2015): A regionális beruházási támogatásokra vonatkozó további 

értelmezési kérdések. Az általános csoportmentességi rendelet kis és 

középvállalkozások támogatására vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban 

felmerülő értelmezési kérdések. Állami Támogatások Joga. 5. szám. 

http://www.atj.versenyjog.com/images/2015/ATJ_2015_5_honlapra_egyben.pdf 
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11. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS446 

2. A tantárgy megnevezése: Csalás elleni küzdelem  

3. A tanórák száma: 6 óra  

4. Kreditérték: 3 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Hollán Miklós, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Hollán Miklós, Dr. Nyikos Györgyi, Soós Gábor, Szeverényi 

Dávid 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Csalás fogalma és jelentősége. 

 Csalástípusok, okok. 

 Csalásmegelőzés az ESB alapok felhasználásánál – intézményi feladatok. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

– Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politika 2014-2020 – avagy az 

EU belső fejlesztéspolitikája jelen programozási időszakban. Budapest: NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 

– Szeverényi Dávid (2014): Az EU pénzügyi érdekeinek védelme. Budapest: NKE 

ÁROP 1.1.21. fejlesztés. 

 http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/szeverenyi-david-az-eu-penzugyi-

erdekeinek-vedelme.original.pdf 

– Összeférhetetlenségek feltárása a strukturális intézkedések keretében 

megvalósított közbeszerzési eljárásokban. Gyakorlati útmutató vezetők részére. 

ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-HU.pdf 

– Hamisított okiratok észlelése a strukturális intézkedések terén. 

ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-HU.pdf 
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12. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS447 

2. A tantárgy megnevezése: E-kohézió  

3. A tanórák száma: 8 óra  

4. Kreditérték: 5 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Nyikos Györgyi, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Laposa Tamás, Dr. Nyikos Györgyi 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

 Az E-kohézió koncepciója, szerepe az adminisztratív terhek csökkentésében.  

 Az E-kohézió definíciója és az ESB alapok felhasználásához kötődő jogszabályi 

kötelezettségek.  

 Az E-kohézió hazai informatikai rendszere. 

 E-kohéziós megoldások a pályázatkezelés során. 

 E-kohéziós eszközök alkalmazások a programszintű feladatok megvalósítása során. 

 Az E-kohézió gyakorlata, eredményei. 

10. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: gyakorlati jegy 

12. Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli 

13. Tananyag:  

 Hajdu Szilvia – Kondor Zsuzsanna – Kondrik Kornél – Miklós-Molnár Marianna – 

Nyikos Györgyi – Sódar Gabriella (2017): Kohéziós politikai esettanulmányok. 

Budapest: NKE (KÖFOP fejlesztés) 

 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Uniós e-

kormányzati cselekvési terv 2016–2020. A közigazgatás digitális átalakításának 

felgyorsítása. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0179&from=EN 

 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020. 

 http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_felj

eszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf 

http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf

