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I. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI 

ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (KKK) 

 

 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Önkormányzati szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzési szak 

 A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Local Government Consultant 

Postgraduate Specialist Training Course 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: Önkormányzati szaktanácsadó 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angolul: Local Government Consultant 

3. Képzési terület: Államtudományi 

4. A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű 

képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 

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:  

Az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak fő célja az önkormányzati 

emberi erőforrás fejlesztését realizálni képes, magas színvonalon képzett, és - az egész 

életen át tartó tanulás jegyében - folyamatosan fejlődő köztisztviselői réteg kialakulásának 

támogatása. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar önkormányzati igazgatás 

fejlesztésében kiemelt fontosságú közmenedzsment létrejöttét, növelje humánerőforrás 

hatékonyságát, biztosítsa az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai 

képzése révén az önkormányzati alrendszer fejlesztéspolitikáját.  

 

7.2. A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető 

ismeretek:  

A képzésben résztvevők képessé válnak:  

– a helyi önkormányzatok szervezetével, kötelező és fakultatív feladataival és 

működésével kapcsolatos döntések meghozatalának szakmai előkészítésére;  

– a helyi közszolgáltatások megszervezésének optimális formáit kialakítani; 

– az önkormányzati gazdálkodás fejlesztésével összefüggő kérdésekben tanácsot 

adni; 

– a helyi közpolitika kérdéseiben állást foglalni; 

– településfejlesztési, -tervezési, pályázati és a fenntartható fejlődés területein 

tanácsot adni; 

– a közszolgálati jogviszony munkaköreinek ellátásához szükséges kompetenciák 

magas szintű alkalmazására; 

– az e-önkormányzat fejlesztési pályájának tervezésére és megvalósítására különös 

tekintettel a „smart/okos” települések jövőbeni elterjedésére; 

– a helyi biztonságpolitika fejlesztésével összefüggő kérdésekben segítséget nyújtani; 
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– a lakosság és a településvezetés közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére. 

 

7.3. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:  

– Szakmai tudás fejlesztése, beleértve az önkormányzatokat is érintő közigazgatási, 

alkotmányjogi, polgári jogi és szervezéstani alapismereteket.  

– Problémamegoldó képesség fejlesztése, beleértve a probléma felismerését, 

meghatározását, a megoldási változatok áttekintését és a legjobb megoldás 

kiválasztását.  

– Interaktív készségek, empátia, asszertivitás, felelősségtudat, konfliktuskezelés. 

 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben:  

A szakirányú végzettség birtokában az önkormányzati szaktanácsadók a vonatkozó 

jogszabályok, gazdasági hatások és trendek megismerésén túl alkalmassá válnak az 

önkormányzati társadalmi kapcsolatok, az együttműködési hálózatok fejlesztésére, helyi 

közfeladatok és helyi közügyek hatékonyabb kezelésére. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 

 

Alapozó ismeretek (20 kredit) 

Alkotmánytani és jogi alapismeretek        

Közigazgatási alapismeretek         

Közigazgatás-szervezési alapismeretek       

Polgári jogi alapismeretek         

Önkormányzatok jogállása és a helyi közszolgáltatások szervezése   

Önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és gyakorlat     

A helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok működésében    

 

Szakmai törzsanyag (36 kredit) 

Önkormányzati szervezetfejlesztés és fejlesztéspolitikai keretei I-II.  

Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I-II.     

Településtervezés és településfejlesztés       

Településmarketing          

Az elektronikus-önkormányzati modernizáció fejlesztéspolitikai alapjai   

Önkormányzati szaktanácsadás és pályázatmenedzsment     

A helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája      

Helyi rendészeti együttműködés        

Helyi környezetpolitika         

 

9. A szakdolgozat kreditértéke (4 kredit) 
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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 szakdolgozat 

 

A szakdolgozat az önkormányzati szaktanácsadó képzettségnek megfelelő alkotó jellegű, 

elméleti megalapozottságú, tudományos módszertant és gyakorlati megközelítést 

alkalmazó szakmai feladat. Igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag 

gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok jogszerű megoldására, önálló 

szakmai munka végzésére. A szakdolgozat a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a 

szakirányú továbbképzési szak I-II. félévben hallgatott témák valamelyikéből a 

szakirodalom tanulmányozásával és a témavezető irányításával dolgozható ki. 

 

- A záróvizsga 

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

– az abszolutórium megszerzése,  

– bírálaton részt vett szakdolgozat. 

 

A záróvizsga részei: 

 

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

szerint több részből – szakdolgozat megvédéséből, továbbá szóbeli, írásbeli 

vizsgarészekből – 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. 

– Záróvizsga-bizottság tagjai a záróvizsgát megelőzően áttanulmányozzák az elkészített 

szakdolgozatokat, a bíráló által feltett kérdéseket, majd a védés során maguk is 

kérdéseket tehetnek fel a hallgatónak.  

 

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 szakdolgozatra adott egy osztályzat, a záróvizsga 

szóbeli részére (a több elemből álló záróvizsga esetén az elemek értékelésének egész 

számra kerekített átlaga) adott egy osztályzat összegének egyszerű átlaga. 

– Az értékelést a záróvizsga-bizottság hajtja végre, ahol szempontként szerepel a 

bíráló(k) véleménye, a szakdolgozat tartalma és minősége, a jelölt tárgyhoz kapcsolódó 

ismeretei, okfejtése, indokolása, vitakészsége és beszédkultúrája. A szakdolgozat 

végleges osztályzatát a záróvizsga-bizottság állapítja meg a záróvizsgatervben 

rögzítetteknek megfelelően. 
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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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Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

 

Tanterv és vizsgakövetelmények 

 

S
o

r
-

s
z
á
m

 

Tantárgy neve 

F
é
lé

v
 

Típus 

T
a
n

ó
r
a
 

K
r
e
d

it
 

Számon-

kérés  
Tárgyfelelős 

1. I félév   88 28   

1.1. 
Alkotmánytani és jogi 

alapismeretek 
I. kötelező 6 2 kollokvium 

Dr. Szalai 

András 

1.2. Közigazgatási alapismeretek I. kötelező 8 3 kollokvium 
Dr. Tózsa 

István  

1.3. 
Közigazgatás-szervezési 

alapismeretek 
I. kötelező 6 2 kollokvium 

Dr. Almásy 

Gyula 

1.4. Polgári jogi alapismeretek I. kötelező 6 2 kollokvium 
Dr. Méhes 

Tamás 

1.5. 
Önkormányzatok jogállása és a 

helyi közszolgáltatások szervezése 
I. kötelező 20 4 kollokvium 

Gyorgyevics 

Miklós 

1.6. 
Önkormányzati gazdaságfejlesztési 

politika és gyakorlat 
I. kötelező 12 4 kollokvium 

Dr. Buskó 

Tibor László 

1.7. 
A helyi közpolitika fejlesztése az 

önkormányzatok működésében 
I. kötelező 8 3 kollokvium 

Dr. Kaiser 

Tamás 

1.8. 
Önkormányzati szervezetfejlesztés 

és fejlesztéspolitikai keretei I. 
I. kötelező 8 3 kollokvium 

Dr. Almásy 

Gyula 

1.9. 
Inkluzív önkormányzat és 

fejlesztéspolitika I. 
I. kötelező 8 3 kollokvium 

Dr. Tózsa 

István  

1.10. Helyi rendészeti együttműködés I. kötelező 6 2 kollokvium 
Dr. Christián 

László 

2. II. félév   88 28   

2.1. 
Önkormányzati szervezetfejlesztés 

és fejlesztéspolitikai keretei II. 
II. kötelező 12 4 kollokvium 

Dr. Almásy 

Gyula 

2.2. 
Inkluzív önkormányzat és 

fejlesztéspolitika II. 
II. kötelező 12 4 

gyakorlati 

jegy 

Dr. Tózsa 

István  

2.3. 
Településtervezés és 

településfejlesztés 
II. kötelező 16 4 kollokvium 

Dr. Buskó 

Tibor László 

2.4. Településmarketing II. kötelező 8 3 kollokvium 
Dr. Buskó 

Tibor László 

2.5. 

Az elektronikus-önkormányzati 

modernizáció fejlesztéspolitikai 

alapjai 

II. kötelező 12 4 kollokvium 
Dr. Budai 

Balázs 

2.6. 
Önkormányzati szaktanácsadás és 

pályázatmenedzsment 
II. kötelező 8 3 kollokvium 

Dr. Belényesi 

Emese 

2.7. 
A helyi társadalmi folyamatok 

fejlesztéspolitikája 
II. kötelező 12 3 kollokvium Dr. Zsolt Péter 

2.8. Helyi környezetpolitika II. kötelező 8 3 kollokvium 
Besenyei 

Mónika 

3. Szakdolgozat    4   

3.1. Szakdolgozat  II. kötelező  4   

 ÖSSZESEN   176 60   
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

1. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS329 

2. A tantárgy megnevezése: Alkotmánytani és jogi alapismeretek 

3. A tanórák száma: 6 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. Szalai András, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatója: Erdős Csaba, Dr. Szalai András  

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Az alkotmány, alaptörvény meghatározása. 

– Alkotmánytani alapfogalmak (államforma, kormányforma, államszerkezet). 

– Népszuverenitás és népképviselet. 

– A jog fogalma és a jogforrások.  

– A jogszabályok felépítése. 

– Érvényesség, hatályosság. 

– Önkormányzati jogalkotás. 

– Országgyűlés. 

– Államfő. 

– Kormány. 

– Alkotmánybíróság. 

– Bíróságok. 

– Ügyészség. 

– Alapvető jogok biztosa. 

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

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

 Patyi András – Téglási András (szerk.) (2013): Államtan és a magyar állam 

szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó 

 Szalai András (szerk.) (2017): Alkotmánytani és jogi alapismeretek. NKE. (KÖFOP 

fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

2. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS399 

2. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási alapismeretek 

3. A tanórák száma: 8 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. Tózsa István, egyetemi tanár 

8. A tantárgy oktatója: Dr. Gál András Levente, Dr. Tózsa István 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

A közigazgatás a hatalmi ágak rendszerében. 

A közigazgatás szervezete: 

 A központi közigazgatás szervei (a kormány és segédszervei, a központi 

államigazgatási szervek, az autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó 

szervek). 

 A helyi önkormányzati igazgatás alapjai. 

 A területi és helyi államigazgatási szervek. 

A közigazgatás funkciói, feladatai, tevékenységfajtái: 

 A közigazgatás funkciói (politikai, szervező) és feladatai. 

 A közigazgatás tevékenységfajtái (jogalkotás, szervezetrendszeren belüli 

tevékenységfajták - irányítás, felügyelet, ellenőrzés). 

 A közigazgatás tevékenységfajtái (szervezetrendszeren kívüli tevékenységfajták - 

jogérvényesítés, hatósági jogalkalmazás). 

A közigazgatás személyi állománya: 

 A közszolgálat fogalma, összetétele. 

 A közigazgatás személyi állományának jellemzése. 

 A közszolgálati pragmatika fő kérdései. 

 A közszolgálati etika. 

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:  

– Patyi András – Téglási András (szerk.) (2013): Államtan és a magyar állam 

szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó 

– György István – Hazafi Zoltán (szerk.) (2015): Közszolgálati jog. Budapest, NKE 

Szolgáltató Kft.   

– Temesi István (szerk.) (2013): A közigazgatás funkciói és működése. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó 

– György István – Hazafi Zoltán (szerk.) (2013): Közszolgálati életpályák. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó 

– Szabó Márton (2014): A közügy politikaelmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati 

és Tankönyv Kiadó 

– Gál András Levente (szerk.) (2017): Közigazgatási alapismeretek. NKE. (KÖFOP 

fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

3. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS413 

2. A tantárgy megnevezése: Közigazgatás-szervezési alapismeretek 

3. A tanórák száma: 6 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. Almásy Gyula, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Almásy Gyula, Dr. Csuth Sándor  

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Általános menedzsmentelméletek és modellek a közigazgatási szektor 

sajátosságaira adaptálva. 

– A közigazgatás-szervezés tartalma. 

– A közigazgatás-szervezés tudományos alapjai. 

– A közigazgatás-szervezés hazai múltja. 

– A közigazgatás-szervezés sajátosságai és módszerei. 

– Ügymenet modellezés, folyamatelemzés. 

– Az ügyvitel szerepe a közigazgatásban. 

– Minőség a közigazgatásban. 

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:  

 Czuprák Ottó – Kovács Gábor (2014): Vezetés- és szervezéselmélet. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó 

 Nemes Ferenc (2007): Vezetési ismeretek és módszerek. Budapest: Szent István 

Egyetem Kiadó 

 Almásy Gyula – Belényesi Emese – Csuth Sándor – Koronváry Péter: A 

közigazgatási menedzsment alapjai. Egyetemi jegyzet (megjelenés alatt). 

 Almásy Gyula (szerk.) (2017): Közigazgatás-szervezési alapismeretek. NKE. 

(KÖFOP fejlesztés)   



10 

 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

4. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS332 

2. A tantárgy megnevezése: Polgári jogi alapismeretek 

3. A tanórák száma: 6 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. Méhes Tamás, adjunktus 

8. A tantárgy oktatója: Dr. Méhes Tamás, Civilisztikai Tanszék oktatói 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Polgári jogi alapvetés: a közjog és a magánjog, illetve anyagi jog és eljárásjog 

elhatárolása; a Ptk.-ról általában, a Ptk. bevezető rendelkezései; Pp. alapfogalom, 

alapelvek. 

– Polgári törvénykönyvről általában (az ember, mint jogalany, jogi személyek, 

családjog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog). 

– Polgári eljárásjogi alapismeretek (az igazságszolgáltatás szervezetrendszere, 

hatáskör, illetékesség, peres felek, a perbeli képviselet, az eljárási cselekmények, 

az eljárás menete). 

– Az önkormányzatok társulásainak jogi személyisége. 

– Közjogi jogi személy. 

– Az önkormányzat szerződései. 

– Önkormányzati gazdasági társaságok. 

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

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

 Török Gábor (szerk.) (2014): Polgári jogunk alapvonásai. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem 

 Méhes Tamás (2013): Az új Polgári Törvénykönyv. E–learning tananyag. Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem  

 Méhes Tamás (szerk.) (2017): Polgári jogi alapismeretek. NKE. (KÖFOP fejlesztés)   
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

5. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS400 

2. A tantárgy megnevezése: Önkormányzatok jogállása és a helyi 

közszolgáltatások szervezése 

3. A tanórák száma: 20 óra  

4. Kreditérték: 4 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Gyorgyevics Miklós, mesteroktató 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Bekényi József, Gyorgyevics Miklós, Dr. Kónya László, Dr. 

Kovács Róbert 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– A helyi önkormányzás elvi alapjai (a helyi hatalomgyakorlás elméleti kérdései). 

– Az önkormányzatiság nemzetközi gyakorlata, modellek, megoldások. A Helyi 

Önkormányzatok Európai Chartája.  

– A helyi önkormányzatok választási rendszere (megye, főváros, városok, községek 

vonatkozásában). 

– A mai magyar önkormányzati rendszer állami szervezetrendszerben elfoglalt helye, 

a helyi önkormányzatok és az állami szervek kapcsolatrendszere. 

– A helyi önkormányzatok szervezeti felépítése, az egyes önkormányzati szervek és 

tisztségviselők jogállása, működése. 

– Az önkormányzati döntések típusai, előkészítésük, végrehajtásuk szervezése. 

– A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal szerepe, működésük 

racionális megszervezése, a korszerű megoldások alkalmazásának területei (pl. 

ASP). 

– Önkormányzati társulások, a helyi önkormányzatok együttműködése. 

– A feladattelepítés jogszabályi keretei, a feladatellátás szabadsága és annak korlátai. 

– A közfeladatok ellátásának elméleti keretei, nemzetközi gyakorlata, a magyar helyi 

önkormányzatok szerepe a közszolgáltatások biztosításában. 

– A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete.  

– A helyi önkormányzatiság garanciái, az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetei. 

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:  

 Kónya László – Farkas Zsolt – Pusztai Adél – Tózsa István – Simon Barbara – Tóth 

Ferenc (2015): Az önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

 Simon Barbara – Tóth Ferenc (2015): A közszolgáltatások szervezése a változó 

gazdaságban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

 Kovács Róbert (szerk.) (2017): Önkormányzatok jogállása és közszolgáltatások 

szervezése. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

6. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS401 

2. A tantárgy megnevezése: Önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és 

gyakorlat 

3. A tanórák száma: 12 óra  

4. Kreditérték: 4 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Buskó Tibor László, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Buskó Tibor László, Farkasné dr. Gasparics Emese, Dr. Kovács 

Róbert 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Államháztartási alapismeretek. Az önkormányzatok számviteli rendszere. ASP 

gazdálkodási keretrendszere. 

– A közfeladatok biztosításának lehetőségei és fejlesztése, a helyi erőforrások 

(öngondoskodás, önfenntartó képesség) kihasználása. 

– A helyi önkormányzat költségvetési rendelete (a költségvetési tervezés folyamata 

és feladatai helyi szinten), feladatfinanszírozási rendszere és az önkormányzati 

vagyongazdálkodás, helyi adópolitika. 

– Az önkormányzati emberi erőforrás-gazdálkodás és fejlesztés. 

– Közszolgáltatások folyamatelemzése, finanszírozása, hatékonysági mutatók, külső 

és belső kontrolling mechanizmusok. 

– Adósság-keletkeztetés, adósságkonszolidáció. 

– Adósságrendezés. 

– Települési tőkevonzás (az FDI természete, a tőkevonzás megjelenése a települési 

fejlesztési tervben, stratégiakészítés).  

– A helyi gazdaság dimenziói (helyi gazdaságfejlesztés, helyi valuta, önkormányzati 

társaságok, szociális szövetkezetek, közfoglalkoztatás). 

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: 

 Holczreiter Marianna – Papp Emese – Simon Barbara (2015): Önkormányzati 

gazdálkodás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

 Farkasné dr. Gasparics Emese (szerk.) (2017): Önkormányzati gazdálkodás. NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

7. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS402 

2. A tantárgy megnevezése: A helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok 

működésében 

3. A tanórák száma: 8 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. Kaiser Tamás, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Farkasné dr. Gasparics Emese, Gál Márk, Dr. Kaiser Tamás, Dr. 

Zongor Gábor 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

– Közpolitikai alapfogalma. 

– Az önkormányzati döntéshozatal dinamikája: szemléletmód, módszerek, 

megközelítések. Döntés-előkészítési technikák. 

– A megvalósítás tervezése és nyomon követése. 

– Szerepek, szerepfelfogások, hálózati kapcsolatok az önkormányzati működés 

fejlesztésében. 

– Stratégiák, célok, döntések és visszacsatolások. 

– Közmenedzsment fejlesztése az önkormányzatokban. Új irányzatok a 

közmenedzsmentben. 

– Szakpolitikák érvényesítése és fejlesztése az önkormányzatokban. 

– Az önkormányzati érdekképviselet megjelenítési formái és fejlesztése.  

– Jó önkormányzat - a Jó Állam Jelentés helyi önkormányzati szintű megfeleltetése. 

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: 

– Kaiser Tamás (szerk.) (2015): Helyi közpolitika. Budapest: Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Kaiser Tamás (szerk.) (2017): A helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok 

működésében. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

8. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS403 

2. A tantárgy megnevezése: Önkormányzati szervezetfejlesztés és 

fejlesztéspolitikai keretei I. 

3. A tanórák száma: 8 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. Almásy Gyula, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Almásy Gyula, Gáspár Mátyás, Dr. Südi Annamária 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

– Bevezetés. 

– Az önkormányzati szervezetfejlesztés szemlélete. 

– Merre tart a világ? Trendek és hatóerők – paradox helyzetek. 

– Az önkormányzattól várt teljesítmények. 

– Az átalakulás kényszere – az önkormányzat újrafelfedezése. 

– A szervezetfejlesztés szabályozási, jogi háttere. 

– Az önkormányzati működés fejlesztése. 

– Az önkormányzati szervezet fejlesztése. 

– Az önkormányzati személyzet és kultúra fejlesztése. 

– Az önkormányzati kontrolling fejlesztése. 

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: 

– Almásy Gyula – Belényesi Emese – Gáspár Mátyás (2015): Önkormányzati 

szervezetfejlesztés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 

fejlesztés 

– Almásy Gyula (szerk.) (2017): Önkormányzati szervezetfejlesztés és 

fejlesztéspolitikai keretei I. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

9. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS404 

2. A tantárgy megnevezése: Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I. 

3. A tanórák száma: 8 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. Tózsa István, egyetemi tanár  

8. A tantárgy oktatói: Számadó Róza, Dr. Tózsa István, Varga Péter 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– A hazai szabályozás, az állampolgári elvárások és az Európai Uniós fejlesztési 

koncepcióinak, céljainak hatása az önkormányzatok fejlesztési tevékenységének, 

szerepének változására. 

– Integrált, komplex fejlesztési eszközök alkalmazásának alapelvei, hatékony és 

inkluzív folyamat tervezése. 

– Közösségi fejlesztési technikák, a folyamat támogatásához szükséges, készségek 

és képességek. 

– Módszertani alapozás (jelen-jövő modell, platform alapú fejlesztés, változások 

természete, módszerek és eszközök).  

– Szolgáltató önkormányzat (a Jó Állam Jelentés helyi önkormányzati szintű 

megfeleltetése). 

– A helyi társadalmi befogadás szélesítése. 

– Önkormányzati kommunikáció (az önkormányzati weboldal funkciói és szerkezete, 

a helyi média szerepe, önkormányzati kommunikációs magatartásformák elemzése 

és gyakorlata). 

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

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag: 

– Számadó Róza (2015): Inkluzív önkormányzat. Budapest: Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Számadó Róza (szerk.) (2017): Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I. NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

10. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS405 

2. A tantárgy megnevezése: Helyi rendészeti együttműködés 

3. A tanórák száma: 6 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. Christián László, egyetemi docens  

8. A tantárgy oktatói: Dr. Bacsárdi József, Dr. Christián László 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– A rendészet komplex rendszere. 

– Az önkormányzati rendészet alapfogalmai és alkotmányos alapjai. 

– Az önkormányzati rendészet szabályozása, szervezete és működése. 

– Polgárőrség. 

– A helyi rendészeti együttműködés. 

– A helyi rendészet kihívásai és fejlesztéspolitikai feladatai. 

– A helyi rendészet külföldön. 

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

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: kollokvium 

12. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga 

13. Tananyag:  

– Bacsárdi József: Az önkormányzati rendészet hazánkban. Helyzetértékelés röviden. 

Magyar Rendészet 2014/5. 17-27. 

– Christián László: A rendőrség és rendészet. In: Jakab András - Gajduschek György 

(szerk) (2016): A magyar jogrendszer állapota. Budapest: MTATKJTI. 

http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota-kotet 

– Christián László: Az önkormányzati rendészet feladatai és működése ma 

Magyarországon. In: Kriminológiai közlemények 75. szám  

– Christián László (szerk.) (2017): Helyi rendészeti együttműködés. NKE. (KÖFOP 

fejlesztés) 

  

http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota-kotet
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

11. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS448 

2. A tantárgy megnevezése: Önkormányzati szervezetfejlesztés és 

fejlesztéspolitikai keretei II. 

3. A tanórák száma: 12 óra  

4. Kreditérték: 4 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Almásy Gyula, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Almásy Gyula, Kissné dr. Benedek Zsófia 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

– Az ISO szabványcsalád. Az ISO megjelenése a közigazgatásban. 

– A TQM modell, mint a minőségirányítás egyik alappillére: a TQM, azaz a teljes körű 

minőségirányítás, a közigazgatásban is elterjedt ISO 9001 szabvány és a CAF 

önértékelési keretrendszer alapja. 

– A CAF rendszer létrejötte, létrejöttének okai, előzményei. 

– A CAF hazai szabályozása, példák a gyakorlati alkalmazásra. 

– Helyi változásmenedzsment (az önkormányzati szervezet fejlődésének, 

fejlesztésének változás-követése, szolgáltatás-szervezés).  

– Folyamatmenedzsment (a megváltozó önkormányzati feladatellátás szervezési 

vetületei). 

– Jó önkormányzat (a Jó Állam Jelentés helyi önkormányzati szintű megfeleltetése).  

– Önkormányzati hatékonyság, közösségi szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatási 

szemlélet erősítése. 

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: 

– Almásy Gyula – Belényesi Emese – Gáspár Mátyás (2015): Önkormányzati 

szervezetfejlesztés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 

fejlesztés. 

– Almásy Gyula (szerk.) (2017): Önkormányzati szervezetfejlesztés és 

fejlesztéspolitikai keretei II. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

12. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS449 

2. A tantárgy megnevezése: Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika II. 

3. A tanórák száma: 12 óra  

4. Kreditérték: 4 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Tózsa István, egyetemi tanár  

8. A tantárgy oktatói: Számadó Róza, Dr. Tózsa István, Varga Péter 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Fejlesztésközpontú közösségi tervezés gyakorlati lépései, a folyamat megtervezése. 

– Helyzetfeltárás, helyzetértékelés, adatgyűjtés, helyi helyzetfeltárás előkészítése. 

– Közösségi elemzés és tervezés, stratégiaalkotás folyamata, elemei és lépései. 

– Érintettek elemzése, kockázatkezelés. 

– Kommunikáció, bevonás. 

– Csoporttechnikák (folyamatok támogatása, kiscsoportok, tevékenység tervezés, 

fókuszcsoportos megbeszélések, nyitott tér). 

– Vizuális elemzési és tervezési technikák. 

– Alapelvek, sikerkritériumok. 

– Gyakorlatok, esettanulmányok, segédletek. 

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

megadott konzultációkon való részvétel. 

11. Számonkérés: gyakorlati jegy 

12. Az értékelés módszere: írásbeli 

13. Tananyag: 

– Számadó Róza (2015): Inkluzív önkormányzat. Budapest: Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Számadó Róza (szerk.) (2017): Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika II. NKE. 

(KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

13. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS450 

2. A tantárgy megnevezése: Településtervezés és településfejlesztés 

3. A tanórák száma: 16 óra  

4. Kreditérték: 4 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Buskó Tibor László, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Buskó Tibor László, Jószai Attila, László László, Dr. Tózsa 

István 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– A település (főbb jellemzői, fogalma; típusai, funkciói, szerkezete; a 

településfejlődés története és tényezői); a településfejlődési folyamatok és az 

urbanizáció szakaszai 

– A településfejlesztés tartalma és a fejlesztéspolitika. 

– A településfejlesztés hazai jogi szabályozása. 

– Integrált Településfejlesztési Stratégia. (ITS) 

– Településfejlesztési projektek tartalma és készítése. 

– Településfejlesztési koncepció tartalma és készítése.  

– Európai és hazai településtervezés gyakorlata. Az EU településfejlesztési politikája, 

az uniós közösségi tervezés lényege, pályázati szakmai koncepciókészítés lépcsői. 

– Települési véleménykutatási módszerek és gyakorlatok. Komparatív 

fejlettségvizsgálat és SWOT analízis – a településfejlesztési koncepciót kiegészítő 

módszerek, a dokumentumelemzés módszertana. 

– Közszektor és magánszektor együttműködése a településfejlesztésben. 

– Terület- és településtervezés összefüggései. 

– Fenntartható településfejlődés, okos város/smart city; a településfejlesztési politika 

jövőképe. 

– Településrendezés (elvek, jogi szabályozás, célok, tartalom, szerkezeti terv, 

szabályozási terv, helyi építési szabályzat jóváhagyási rend). 

– A térinformatika alkalmazása a településrendezésben. 

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: 

– Tózsa István (2011): Településtan. Budapest: Aula Kiadó. 

– Puczkó László – Jószai Attila (2015): Települési tervezés. Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– László László (szerk.) (2017): Önkormányzati településfejlesztési és –tervezési 

politika. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

14. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS451 

2. A tantárgy megnevezése: Településmarketing 

3. A tanórák száma: 8 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. Buskó Tibor László, adjunktus 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Buskó Tibor László, Dr. Tózsa István 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Településverseny és településmarketing, versenyképesség. 

– Turizmusfejlesztési terv települési szinten: desztináció-fejlesztés. 

– Helyi érték, imázs, tevékenység audit és termékfejlesztés.  

– Együttműködés és felelősség: partnerek, szerepek és célok. 

– A település márkázás feladatai és lehetőségei. 

– Települési marketingkommunikáció: belső és külső kommunikáció. 

– Marketingkutatás: célok és felhasználás. 

– Településmarketing esettanulmányok ismertetése. 

– Helyi nemzeti értéktár (a nemzeti, helyi identitástudat jelentősége, a magyar 

nemzeti értékek földrajzi bemutatása, szerepük a településmarketingben és a 

turizmus desztináció menedzsmentjében). 

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: 

– Puczkó László (2015): Településmarketing. Budapest: Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Buskó Tibor László (szerk.) (2017): Településmarketing. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

15. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS452 

2. A tantárgy megnevezése: Az elektronikus-önkormányzati modernizáció 

fejlesztéspolitikai alapjai 

3. A tanórák száma: 12 óra  

4. Kreditérték: 4 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Budai Balázs, egyetemi docens  

8. A tantárgy oktatói: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Budai Balázs 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– A nyílt kormányzat elvei és gyakorlata. 

– Az információs társadalom technológiai alapjai és jogi keretei. 

– Az EU és Magyarország információs társadalom politikája. 

– Az EU elektronikus közigazgatási törekvései és akcióprogramjai. 

– Folyamatszemlélet a közigazgatásban. 

– A közigazgatási döntés. 

– A jogszabály, mint a döntés algoritmusa. 

– Elektronikus közigazgatási szolgáltatások. 

– A SZEÜSZ-ök fogalma és szabályozási környezete. 

– Alapvető elektronikus ügyintézési szolgáltatások (azonosítás, hitelesítés, 

kézbesítés, dokumentumkezelés, számlázás és beszedés). 

– Elektronikus adatok kezelése és védelme. 

– Közérdekű adatok nyilvánossága. 

– Informatikai biztonság és incidenskezelés. 

– Önkormányzati alkalmazásszolgáltatás. 

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:  

– Simon Barbara – Budai Balázs (2015): Elektronikus-közigazgatási modernizáció. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Budai Balázs (szerk.) (2017): Az elektronikus-önkormányzati modernizáció 

fejlesztéspolitikai alapjai. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

16. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS453 

2. A tantárgy megnevezése: Önkormányzati szaktanácsadás és 

pályázatmenedzsment 

3. A tanórák száma: 8 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. Belényesi Emese, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Dr. Belényesi Emese, Hunyadi-Barta Zsuzsanna, Dr. Hutkai 

Zsuzsa  

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

– A tanácsadás alapjai: a tanácsadás és a tanácsadó fogalma; tanácsadói szerepek, 

a belső szaktanácsadók tevékenységének jellemzői.  

– A közmenedzsment, valamint a tanácsadói tevékenység kialakulásához vezető út. 

– A közszolgálati tanácsadás területei. 

– Az önkormányzati szaktanácsadás jellemzői, tanácsadói kompetenciák. 

– A tanácsadás folyamata (előkészítés és végrehajtás), az adatgyűjtés, adatelemzés, 

munkacsoportok. adatok rendszerezése, elemzése, konfliktuskezelés, workshopok 

megtervezése és lebonyolítása, a változástervezés kereteinek kialakítása. 

– A tanácsadói etika dimenziói, az önkormányzati szaktanácsadás specialitásai. 

– Jó önkormányzati szaktanácsadói gyakorlatok bemutatása, tapasztalatok 

megosztása. 

– Az Európai Unió 2014-2020 időszak céljai, lényeges új vonások, hazai 

fejlesztéspolitikai dokumentumok.  

– Hazai és Európai Uniós források és alapok rendszere, egymáshoz való kapcsolódás, 

partnerségi megállapodás. 

– Operatív Programok célrendszere és beavatkozási területei. 

– Támogatáspolitikai intézményrendszer felépítése. 

– A 2014-2020 programozási ciklusban az önkormányzati fejlesztések módszertani 

keretei, integrált eszközök alkalmazásának lehetséges területei. Az önkormányzati 

fejlesztések szereplői.  

– Pályázat- és projektmenedzsment fázisai: elemzési, tervezési, megvalósítási, 

lezárási fázis.  

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:  

– Holczreiter Marianna – Számadó Róza – Szilágyi Ildikó – Treszkán-Horváth Viktória 

(2015): Pályázatmenedzsment. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 

2.2.22 fejlesztés 

– Hutkai Zsuzsanna (szerk.) (2017): Önkormányzati szaktanácsadás és 

pályázatmenedzsment. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

17. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS454 

2. A tantárgy megnevezése: A helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája 

3. A tanórák száma: 12 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. Zsolt Péter, egyetemi docens 

8. A tantárgy oktatói: Farkasné Dr. Gasparics Emese, Dr. Sallai János, Dr. Zsolt Péter 

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika): 

– Alapvetés: a migráció a nemzetbiztonság és a közbiztonság szempontjából.  

– A menekültügy, a legális és az illegális migráció önkormányzati vonatkozásai. 

– Legális migráció (idegenforgalom és külföldiek foglalkoztatása). 

– Személyek szabad mozgása és a vállalkozás szabadsága és a migráció; összevetés 

az integrációs törekvésekkel. 

– Védelmi és visszatérési politika helyi kérdései. Az országhatár-igazgatás 

önkormányzati vonatkozásai. 

– A menekültügy és migráció hatósági intézményrendszere: Alapok (EU Menekültügyi 

Alap, Visszatérési Alap, Integrációs Alap), Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 

a letelepedési kötvény. 

– Illegális migráció, küzdelem az emberkereskedelem ellen. 

– Helyi nemzetiségi önkormányzatok. A nemzetiségi politika fejlesztése.  

– Esélyegyenlőség. Kisebbségvédelem. Szociális felzárkóztatási politika fejlesztése.  

– A cigányság helyzete Magyarországon, roma-politika országos és helyi szinten. 

– A magyar-magyar kapcsolatok, nemzetpolitika, a külhoni magyarság helyi 

kapcsolatrendszere. A magyar állampolgárság megszerzése. 

– A testvérvárosi, testvér települési kapcsolatok és a külkapcsolatok rendszere és 

fejlesztési lehetőségei. 

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:  

– Kónya László – Pusztai Adél (2015): A helyi nemzetiségi önkormányzat működése, 

szervezése és a migráció kezelése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Balogh Lídia – Kádár András – Pap András László (2015): A hátrányos 

megkülönböztetés elleni fellépés és az esélyegyenlőségi intézkedések hazai keretei. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Farkasné Gasparics Emese (szerk.) (2017): A helyi társadalmi folyamatok 

fejlesztéspolitikája. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Közigazgatási Továbbképzési Intézet   

 

18. TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: KVTIS455 

2. A tantárgy megnevezése: Helyi környezetpolitika 

3. A tanórák száma: 8 óra  

4. Kreditérték: 3 kredit 

5. A tantervben történő félévi elhelyezkedése: II. félév 

6. Az oktatás nyelve: magyar 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Besenyei Mónika, programvezető 

8. A tantárgy oktatói: Besenyei Mónika, Dr. Bukovics István, Dr. Szerényi Zsuzsanna  

9. A tantárgy tananyagának leírása (tematika):  

– Agenda 21. A környezetpolitika fejlesztési irányai – helyi szinten.  

– A környezeti tudatosság, szemléletformálás. A környezeti nevelés. 

– A DPSIR-modell, jelentősége a helyi környezeti problémák feltárásában. 

– A beruházások, infrastruktúrafejlesztések környezeti következményei. Költség-

haszon elemzés a helyi környezeti döntéshozatalban. 

– A SWOT-elemzés lehetőségei a helyi döntések megalapozásában. 

– Helyi környezeti konfliktusok és feloldásuk. 

– Helyi környezetvédő civil mozgalmak, részvételen alapuló döntéshozatal. 

– Esettanulmány: a költség-haszon elemzés alkalmazása helyi döntések 

megalapozásához (pl. zajvédelmi intézkedések). 

– Helyi környezetvédelem (környezeti veszélyhelyzetek elhárítása). 

– Katasztrófavédelem. Kockázatelemzés helyi szinten.  

– Környezetvédelmi térinformatika: fenntartható fejlődés, helyi környezetvédelem, az 

éghajlatváltozás helyi tényezői, hulladék- és szennyvízkezelés, természetvédelem, 

megújuló energiaforrások hasznosítása.  

– Közszolgálati etika. Az etikus önkormányzati működés. 

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: 

– Kerekes Sándor – Marjainé Szerényi Zsuzsanna (2015): Helyi környezetpolitika. 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁROP 2.2.22 fejlesztés 

– Bukovics István (szerk.) (2017): Helyi környezetpolitika. NKE. (KÖFOP fejlesztés) 

 

 

 

 

 


