
Tantárgy elnevezése: Bevezetés a közpolitikába 

Tantárgy Neptun-kódja: INITB1210 

Oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:  
Kormányzástani és Közpolitika Tanszék 

Oktatásért felelős oktatási szervezeti egység adminisztrátorának neve, email 

elérhetősége: Török Erika Torok.Erika@uni-nke.hu, 06-1-432-9000/20103 

Tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil Kaiser Tamás 

Tantárgyfelelős oktató email elérhetősége: Kaiser.Tamas@uni-nke.hu 

A kurzus további oktatóinak neve, emailes elérhetőségeik: 

Dr. Horváth Anett Horvath.Anett@uni-nke.hu 

A tantárgy óraszáma, a foglalkozás típusa:  

Nappali: heti 2 óra (félévente 30 óra) 

Levelező: 12 óra/félév 

 

A foglalkozások kezdési időpontjai, helyszíne:  

Nappali: 
Kedd: 10:00 – 11:45  

Oktatási Központ 112-113. terem 

Levelező: 
2020. 03. 20. 10:00 – 13:45 

2020. 04. 03. 14:00 - 17:45 

2020. 04. 17. 10:00 – 13:45 

Oktatási Központ 413. terem 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, hiányzások maximális száma:  
Az órák 75%-án kötelező a részvétel 

A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a közpolitika-tudomány alapfogalmaival és 

modelljeivel, eszköztárával, valamint a közpolitika alakulását leíró-magyarázó legfontosabb 

elméleti megközelítésekkel. A kurzus hangsúlyozza, hogy a közpolitikai problémák a 

hétköznapi életet átszövő jelenségek. A tantárgy során kiemelt figyelmet kap a közpolitikai 

problémák azonosítása, feldolgozása és a helyes végrehajtáshoz szükséges alapvető készségek 

kialakítása. 

 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): 

The courseaimstogetstudentsacquaintedwithbasicconcepts, models and toolbar of public 

policy science, and thekeydescriptive-explanatorytheoreticalapproaches of policy formation. 

The courseemphasizesthatpublic policy problemsarepermeatingphenomenas of everyday 

life.Duringthecoursespecialattention is giventotheidentificationand processingof public policy 

issues, and developingbasicskillsneededforproperimplementation. 
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Elérendő kompetenciák (magyarul): 

A XXI. század közigazgatási rendszereiben mind nagyobb szerepet kap a tág értelemben vett 

állami és a közérdekből folytatott közösségi tevékenységek tartalmi aspektusainak 

tudományos vizsgálata. A hallgatók a közpolitika alapvető fogalmait és összefüggéseit 

elsajátítva megismerkednek a közpolitikai gondolkodással és képessé válnak a közösség 

számára fontos érdekeket célzó állami, társadalmi erőfeszítések eredményszempontú 

megközelítésére, elemzésére. 

Elérendő kompetenciák (angolul):  

In modern public administrations scientific research of public and community activities in the 

public interest demonstrates an increasing importance. Students are introduced to basic 

concepts and context of public policy,get acquainted with the public policy thinking and they 

become capable to outcome based approach and analysis of public and social efforts carried 

out in the interest of the community. 

 

A tantárgy tematikája: (15 pontban) 

1. A tárgy tartalma: a közpolitika meghatározása, fogalmi elemei. 

2. Közpolitika mint gyakorlati tevékenység és mint tudományos diszciplína. 

3. A közpolitika célja, eszközei és szereplői 

4. A közpolitika mint folyamat 

5. A közpolitikai modellek 

6. A tematizáció és a napirend-alakítás szerepe és eszközei a közpolitikában 

7. A közpolitikai probléma meghatározása, közpolitikai tervezés. 

8. Alternatívák kidolgozása és értékelése a közpolitikában. 

9. A közpolitikai döntés. 

10. Megvalósítás a közpolitikában. Programalkotás és végrehajtás. 

11. Értékelés a közpolitikában. 

12. A bizonyíték-alapú megközelítés szerepe és jelentősége 

13. A közpolitikai elemzés főbb módszerei 

14. A közpolitikai értékelés és hatásvizsgálatok főbb eszközei 

15. Értékek és dilemmák a közpolitikában 

 

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke, azok hozzáférhetőségének pontos 

megjelölésével (melyik weboldal?, melyik jegyzetbolt?): 

Kötelezőirodalom:  

Gellén Márton – Hosszú Hortenzia – Szabó Tamás: Közpolitika. Bevezetés, összehasonlítás, 

fejlesztés. Wolters Kluwer, Budapest, 2015 ISBN 978 963 295 521 6 (megjelölt fejezetek) 

Ajánlott irodalom: 

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

ISBN 978-615-5057-36-6 

Hajnal György: Adalékok a magyarországi közpolitika kudarcaihoz, Közigazgatási 

Olvasmányok ROP-3.1.1 Programigazgatóság, 2008. Budapest 

Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet 

gyakorlata. HVG-ORAC, Budapest, 2010.ISBN 978-963-258-106-4. 

 

 


