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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁLLTM03 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Aktuális szakpolitikai kihívások 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Current policy challenges 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1.2 kredit 

4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% 

elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

közigazgatási MA, kötelezően választható tárgy 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Kristó 

Katalin, adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1.össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 0 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 8 GY) 

8.2.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy keretében olyan aktuális kihívásokat jelentő szakpolitikai témák kerülnek 

feldolgozásra, amelyek Magyarországot érintően és nemzetközi szinten is jelentősnek 

minősülnek. Ennek keretében szóba kerülnek többek között a gazdasági igazgatás, 

szociális igazgatás, rendvédelem, európai uniós támogatáspolitika és a 

társadalombiztosítási rendszer területét érintő kockázatok és azok megoldási 

lehetőségei is. Az egyes szakterületek hagyományos, jogi szemléletű bemutatásán túl 

interdiszciplináris módon bevonásra kerülnek a szociológia, szociálpszichológia, 

politika, közpolitika, szervezés-és igazgatástan, rendvédelem, valamint 

közgazdaságtan körébe tartozó alapismeretek és elméletek, amelyek a problémák 

komplex megközelítését teszik lehetővé. A hallgatóknak az egyes szakpolitikai 

kihívások szabályozási hátterének elsajátításán túl képesnek kell lenniük olyan 

komplex megoldási javaslatok kidolgozására, amelyek az említett problémák hatékony 

kezelését szolgálhatják. A tantárgy oktatása során az oktató kiemelt figyelmet fordít 

az elméleti ismeretek átadása mellett a gyakorlatra. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course 

presents current policy challenges, which are relevant in Hungary and internationally 

too. This will cover, inter alia, the risks and opportunities of economic administration, 

social administration, law enforcement, EU aid policy and the social security systems. 

Behind the traditional legal approach, knowledge and theories of sociology, social 

psychology, politics, public policy, organizational and administrative science, law 

enforcement and economics will be presented, enabling a complex approach to the 

problems.The students have to learn the regulatory background of the affected policy 

challenges and they will be able to work out complex solution proposals, which can 

help to solve the mentioned problems. In teaching the subject, the tutor's college pays 

special attention to the transfer of theoretical knowledge and practical skills. 



10. Elérendő kompetenciák: 

Tudása: Tudása kiterjed a kormányzati rendszerek ismeretére, valamint a 

kormányzati eszközrendszerre és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai 

eszköztárára. Tisztában van nemzeti, európai és globális szinten lezajló folyamatokkal 

és tájékozott az azokban rejlő kockázatokat illetően. 

Képességei: Képes a stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés 

jelenségeinek elemzésére, a közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és 

döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok kidolgozásához szükséges 

probléma- és megoldáselemzésre. Képes átlátni a legalapvetőbb összefüggéseket a 

nemzeti, európai és globális szinten hozott döntések és az aktuális szakpolitikai 

kihívások között.  

Attitűdje: Attitűdjét a társadalmi környezettel és igényekkel szembeni érzékenység 

jellemzi, továbbá elkötelezett és igényes a minőségi munka iránt. Érdeklődést mutat 

a világban végbemenő folyamatok iránt és hajlandó a megszerzett tudását a felmerülő 

problémák megoldásának elősegítésére fordítani. 

Autonómiája és felelőssége: Felelősséget érez a közhatalmi tevékenységgel járó 

munka és a beosztottak által végzett feladatok minősége és következményei iránt. 

Átlátja a hatósági jogkörében eljárva végzett tevékenységeinek következményeit és 

ezek tudatában törekszik a legoptimálisabb döntések meghozatalára. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: Systems of government, the system of governmental instruments and 

the strategic tools of efficient public administration development. He/she is aware of 

the processes at the national, european and global level and he/she knows the involved 

risks. 

Capabilities: Strategic thinking, analysis of phenomena in state and public 

administration, preparing and making decisions in public administration and 

governance and problem and solution analysis necessary for creating proposals. 

He/she is able to see the most fundamental relationship between the national, 

european and global decisions and the current policy challenges. 

Attitude: A sensitivity towards the social environment and social needs, a 

commitment to high standard and good quality work. He/she is interested in the 

processes which are taking place in the world and he/she is willing to use his/her 

acquired knowledge to solve occurent problems. 

Autonomy and responsibility: For exercising public power and for the quality and 

consequences of tasks performed by employees. He/she understands the 

consequences of his/her actions and he/she seeks to make the most optimal decisions. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:  

Levelező tagozat 

 Időpont Az előadás témája Előadó Terem 

 

 

1. 

2021.09.11 

12:00 - 15:45 

Bevezetés, szakpolitikai alapfogalmak 

tisztázása, 

Egészségügyi szolgáltatások és az 

egészségügyi ellátórendszer problémái, 

fejlesztési lehetőségei, 

A nyugdíjrendszer fenntarthatósági és 

szabályozási kérdései, 

Munkaerőpiaci kihívások 

 

Dr. 

Kristó 

Katalin 

O-103. 



2 
2021.09.24 

16:00 – 19.45 

Köz- és felsőoktatáspolitikai kihívások 

A fogyasztóvédelmi politika hatékonysági 

kérdései 

Környezetvédelem, fenntartható fejlődés 

A közbiztonság stratégiai kérdései 

Dr. 

Kristó 

Katalin 

O-102. 

 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az előadásokon történő részvétel kötelező (minimum 80%); távolmaradás indokolt 

esetben pótolható, amely pótlás a tárgyfelelőssel egyéni megbeszélés szerint történik. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

A félév során egy beadandó dolgozat elkészítése szükséges, amelynek témája egy, a 

foglalkozásokon is tárgyalt aktuális szakpolitikai kihívás nemzetközi és hazai 

vonatkozásainak feldolgozása. A dolgozatnak, a téma természetének megfelelően ki 

kell térnie a probléma szabályozási, gazdasági, társadalmi, politikai, közegészségügyi, 

közbiztonsági aspektusaira egyaránt. A beadandó dolgozatot legkésőbb a szorgalmi 

időszak utolsó hetéig szükséges elküldeni az oktató részére. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

A tanulmányi munka alapja a tanórák rendszeres látogatása (a 14. pont szerint),  

továbbá a beadandó dolgozat legalább "elégséges" érdemjegynek megfelelő szintű 

elkészítése. 

16.2. Az értékelés: 

A beadandó dolgozat ötfokozatú jeggyel történő értékelése. Az oktató az alábbi 

szempontok mentén értékeli a beadott dolgozatot 1-5-ig terjedő skálán: szakmaiság, 

szaknyelv alkalmazása, felkészültség, tájékozottság. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

gyakorlati jegy (GYJ). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

− KAISEr Tamás-HORVÁTH Anett: Az állami szerepvállalás területei és tendenciái: a 

társadalomközpontú és az államközpontú kormányzás. In: KAISER Tamás (szerk.): A 

modern kormányzás koncepcionális és közpolitikai keretei. Dialóg-Campus Kiadó, 

2018. 33-49. 

− CSATH Magdolna: Regionális versenyképességi tanulmányok. NKE Szolgáltató 

Nonprofit Kft, Budapest, 2016. 41-73. 

− MARJÁN Attila: EU közpolitika és szakpolitikák. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 

Budapest, 2018.  

− előadásokon, konzultációkon elhangzottak 

17.2. Ajánlott irodalom: 

− DERNÓCZI Attila, FERENCZ Jácint, GÖNDÖR Éva, TRENYISÁN Máté: Munkajog és 

társadalombiztosítási jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.  

− VARGA Júlia (szerk.): A közoktatás indikátorrendszere. Közgazdaság-és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2019.  



− TÁLAS Péter: A migráció mint biztonságpolitikai probléma. In: Magyar Tudomány, 

180 (2019) 1, 67-78. 

− KOVÁCS Róbert: Klímaváltozás. Pánik és tagadás között. Typotex, Budapest, 2019.  

 

 

Budapest, 2021. augusztus 31. 

 

Dr. Kristó Katalin 

adjunktus, tantárgyfelelős 


