
Tantárgy elnevezése: Politológia II. 

Tantárgy Neptun-kódja: ÁKÁKIO06 

Oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:  

Kormányzástani és Közpolitikai 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. Pál Gábor egyetemi docens 

Tantárgyfelelős oktató email elérhetősége: Pal.Gabor@uni-nke.hu 

A kurzus további oktatóinak neve, emailes elérhetőségeik: 

Dr. Horváth Attila HorvathAttila@uni-nke.hu 

Dr. Pál Gábor Pal.Gabor@uni-nke.hu 

A tantárgy óraszáma, a foglalkozás típusa:  

Nappali: heti 2 óra (félévente 30 óra) 

Levelező: 10/ félév 

A foglalkozások kezdési időpontjai, helyszíne:  

Nappali: 

Kedd: 12:00 – 13:45 

Ludovika Főépület II. előadó Egyed István terem 

Levelező: 

2020. 03. 20. 16:00 – 19:45 Oktatási Központ 412. terem 

2020. 04. 17. 16:00 – 19:45 Oktatási Központ 412. terem 

2020. 05. 16. 13:00 – 14:45 Oktatási Központ 119. terem 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, hiányzások maximális száma:  

Az előadásokon való részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti kimentési 

lehetőségek biztosítása mellett. A tanórákon 75%-os részvétel elvárt (kötelező). 

 

A tantárgy szakmai tartalma (magyar nyelven) 

A kurzus a Politológia I. című tárgy anyagára épülve az első félévben elhangzottak folytatását, 

kiegészítését, illetve az ott bemutatott elméletek, kategóriák és módszerek fókuszált 

alkalmazását kínálja a hallgatóknak. A tantárgy célja, hogy a kérdéskört a tudományág első 

félévben felvázolt általános kereteibe illesztve tárgyalja a közelmúlt hazai politikai eseményeit, 

állami-intézményi struktúráit, illetve a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszer főbb 

elemeit és jellegzetességeit. Az előadások strukturált ismereteket nyújtanak a magyar politikai 

elit, a hazai pártrendszer és választási rendszer, a legfontosabb intézményi szereplők (kormány, 

parlament), a választói magatartás, a politikai kommunikáció, valamint a jelenkori magyar 

politikai gondolkodás lényegi sajátosságaival kapcsolatban. A hallgatók a tárgy segítségével 

betekintést nyernek a politikai folyamatok belső összefüggésrendszerébe, a hazai civil 

szervezetek és a társadalmi mozgalmak működésébe, megismerik a magyar politikai rendszer 

európaizációjának legfontosabb elemeit, valamint a hazai demokrácia főbb szakaszait. 
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A tantárgy szakmai tartalma (angol nyelven) 
The course - based on the subject of the first semester - aims to complete the course content of Political 

Science I. and apply the antecedently discussed theories, concepts and approaches in the specific context 

of recent Hungarian politics. Political Science II. explores systematically the evolution of the polity, 

policies and politics of Hungary. Throughout the semester the domestic public life's decisive political 

actors and dominant political ideologies, crucial political institutions are examined, as well as the 

Hungarian electoral-, governmental- and party-system. The course discusses how political thoughts and 

values interact in the domestic publicity to explain political and policy outcomes; describes the 

specialities of Hungarian liberalism, conservativism, and socialism; explains how political cleavages 

have formed and worked after the Regime change; describes the Hungarian political culture, discourse 

and communication. 

 

Az elérendő kompetenciák (magyar nyelven) 

A hallgatók a tantárgy elvégzése során elsajátítják a hazai közéleti viszonyok és történések 

politikatudományi elemzéséhez szükséges legfontosabb tárgyi-leíró ismereteket, valamint a 

megfelelő elméleti kiindulópontokat és elemzési kategóriákat. Megtanulnak különbséget tenni 

a hazai politikai gondolkodás áramlatai között, illetve tájékozódni a rendszerváltás utáni 

politika szervezeti-intézményi- és világnézeti közegében. Megismerik a legfontosabb 

strukturális vonásokat, illetve a meghatározó makroszintű tendenciákat. Ezáltal egyszersmind 

képessé válnak a magyar politikai folyamatok magasabb absztrakciós szinten való 

értelmezésére, tényközpontú, elfogulatlanságra törekvő megismerésére. Javul a 

problémaérzékenységük és az elemzőkészségük, erősödik a felelősségérzetük - mind általában, 

mind későbbi munkájukat illetően. 

 

Az elérendő kompetenciák (angol nyelven) 

Upon completing the course and having met the course requirements students will: understand 

the logic of domestic political processes with a marked emphasis on the topics covered 

throughout the semester; be able to apply certain theoretical concepts in the context of 

Hungarian politics; gain in-depth knowledge about the various institutional, political and social 

aspects of the Hungarian democratic sytem; be able to impartially interpret domestic political 

issues and actual political events. 

 

A tantárgy tematikája 

1. Bevezetés. Politikai rendszerváltás Magyarországon.  

2. A magyar politikai gondolkodás irányzatai; politikai ideológiák Magyarországon 

3. Politikai elit Magyarországon 

4. Politikai vezetők és politikai vezetés, kormányfők és kormányzás Magyarországon I.  

5. Politikai vezetők és politikai vezetés, kormányfők és kormányzás Magyarországon II.  

6. A Magyar Kormány szervezeti és működési rendje 

7. A Magyar Országgyűlés működésének politikatudományi elemzése 

8. Az államfő politikai szerepe Magyarországon 

9. A magyar választási rendszer sajátosságai 

10. Pártok és pártrendszer Magyarországon 

11. Választók, választói magatartás Magyarországon 

12. Civil szervezetek és társadalmi mozgalmak Magyarországon 

13. Politikai kommunikáció Magyarországon  

14. Magyarország és az Európai Unió  

15. A magyar demokrácia jellegzetességei és szakaszai 

A félévközi feladatok, az ismeretek ellenőrzésének rendje 

Nincsenek előre tervezett és meghatározott félévközi feladatok.  



Indokolt esetben azonban a félév során egyes órák végén az adott előadás anyagát áttekintő 

feleletválasztós gyorstesztre sor kerülhet. Indokolt esetnek a hallgatói jelenlét és/vagy figyelem 

erőteljes visszaesése minősül. Ebben az esetben a megfelelő szinten kitöltött gyorsteszt a 

tanórán történő jelenlét elismerésének feltétele. 

 

Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei  

A tanórákon 75%-os részvétel elvárt (kötelező). Ennek következtében az elfogadható hiányzás 

mértéke legfeljebb 25%-os lehet. A félév végi aláírás feltétele az előírt (25%-os) mértéket meg 

nem haladó mennyiségű hiányzás.  

A kreditek megszerzéséhez a félév végi számonkérés sikeres teljesítése szükséges. 

A félév végi számonkérés módja szóbeli vizsga (kollokvium). 

A szóbeli vizsga tételhúzásos jellegű, és a féléves tananyagra, azaz az előadásokon 

elhangzottakra illetve a kötelező irodalom kijelölt fejezeteire épül. 

A szóbeli vizsga értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. 

 

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke, azok hozzáférhetőségének pontos 

megjelölésével (melyik weboldal?, melyik jegyzetbolt?) 

Kötelező irodalom: 

Körösényi András (szerk.) (2015): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. 

Budapest, Osiris Kiadó. Kijelölt fejezetek. 

 

Ajánlott irodalom:  

1. Egedy Gergely et al. /szerk./ (2013): Bevezetés a politológiába. Budapest, Nemzeti 

Közszolgálati- és Tankönyvkiadó.      

2. Körösényi András - Boda Zsolt (szerk.) (2013): Van irány? - Trendek a magyar 

politikában. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó - MTA TK PTI. 

3. Boda Zsolt - Szabó Andrea /szerk./ (2017): Trendek a magyar politikában 2. Napvilág 

Kiadó - MTA TK PTI.  

4. Sárközy Tamás (2012): Magyarország kormányzása 1978-2012. Budapest, Park Kiadó 


