
Tantárgy elnevezése: Általános politológia 

 

Tantárgy Neptun-kódja: KTE1B01  

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  

dr. Szentpéteri-Nagy Richard szentpeterinagyrichard@gmail.com 

A tantárgy óraszáma, a foglalkozás típusa:  

Nappali: heti 2 óra (félévente 30 óra) 

Levelező: 10/ félév 

A foglalkozások kezdési időpontjai, helyszíne:  

RT_AN1_E_MIND 
Csütörtök: 16:00 – 17:45 

Oktatási Központ 110. terem 

RT_AL1_BIZT  
2020. 02. 01.   8:00 – 11:45  Oktatási Központ 110. terem 

2020. 02. 15.   8:00 – 11:45 Oktatási Központ 110. terem 

2020. 02. 29. 10:00 – 11:45 Oktatási Központ 110. terem 

RT_AL1_MIND 

2020. 02. 03. 15:00 – 17:45 Oktatási Központ I. előadó Magyary Zoltán terem 

2020. 03. 02. 15:00 – 17:45 Oktatási Központ I. előadó Magyary Zoltán terem 

2020. 03. 30. 15:00 – 16:45 Oktatási Központ I. előadó Magyary Zoltán terem 

2020. 04. 27. 15:00 – 16:45 Oktatási Központ I. előadó Magyary Zoltán terem 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, hiányzások maximális száma 

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

 

A tantárgy szakmai tartalma (magyar nyelven) 
A tantárgy a politikatudomány alapfogalmait, elméleti és módszertani kereteit, főbb eredményeit 

ismerteti meg hallgatókkal. A félév során az előadások strukturált ismereteket nyújtanak a politikai 

eszmék, berendezkedések, intézmények és magatartásformák lényegi sajátosságaival kapcsolatban. A 

hallgatók a kurzus segítségével betekintést nyernek a választási-, a kormányzati- és a pártrendszerek 

működésébe, megismerik a különböző politikai ideológiák (liberalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus) és rezsimtípusok (demokráciák, hibrid rezsimek, autoriter és totális rendszerek) 

jellemzőit. A tárgy bemutatja a modern politika meghatározó aktorait, elemzi a politikusok, az 

állampolgárok, a pártok közéleti szerepét. A kurzus résztvevői megismerik a politikai kommunikáció és 
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a politikai konfliktus összetevőit, a politikai kultúra főbb típusait, a politikai folyamatok és a társadalmi 

környezet viszonyát. 

 

A tantárgy szakmai tartalma (angol nyelven) 
This course explores systematically the basic issues of political science including political thought, 

political processes, political structures and political regimes. The course can also be considered as a 

general introduction to the theoretical approaches and research methods of analyzing politics. 

Throughout the semester decisive political ideas and dominant political ideologies, crucial political 

actors and institutions are examined, as well as theoretical concepts, electoral-, governmental- and party-

systems. The course discusses how political ideologies interact to explain political and policy outcomes; 

describes the main features of liberalism, conservativism, and socialism; explains how political conflicts 

emerge and pass off; analyzes violent and non-violent forms of political behavior; explores the main 

elements of political communication; interprets the category of political culture and describes the 

different types of political culture; discusses the difference between democratic and non-democratic 

regimes; explains how different institutional designs of democracy work.  

 

Az elérendő kompetenciák (magyar nyelven) 

A hallgatók elsajátítják politikatudományi elemzéshez szükséges alapvető elméleti 

kiindulópontokat és elemzési kategóriákat. Megtanulnak tájékozódni a politológia irányzatai és 

módszerei között. Megismerik a modern politikai rendszerek meghatározó működési elveit, a 

politikai folyamatok sajátos logikáját. Ezáltal egyszersmind képessé válnak a közéleti 

folyamatok magasabb absztrakciós szinten való értelmezésére, tényközpontú, elfogulatlanságra 

törekvő megismerésére. Megtanulnak különbséget tenni a vélemény és a tudományos állítások 

között, illetve tájékozódni az eltérő világnézetek, politikai érték(rend)ek és nézőpontok 

közegében. Pontosabban értelmezik, definiálják és alkalmazzák a politika elemzéséhez 

szükséges alapvető fogalmakat, és képessé válnak megszerzett tudásuk további kiegészítésére, 

elmélyítésre.  

 

Az elérendő kompetenciák (angol nyelven) 

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

the basics of political science and the logic of modern political systems with a marked emphasis 

on the topics covered throughout the semester; be able to identify various areas of specialization 

in political science and the general scope and methods of the discipline at an introductory level; 

be capable of defining crucial concepts (such as politics, government, power, democracy, 

legitimation etc.); be able to apply certain theoretical concepts acquired (for example: left-right 

scale); be able to explain the basic features of political ideologies such as liberalism, 

conservatism, and socialism; be able to differentiate between opinions and facts; be able to 

impartially interpret domestic and international political issues and actual political events; be 

capable of pursuing further studies in political science. 

 

A tantárgy tematikája 

1. Bevezetés. A politikatudomány kialakulása, sajátosságai, elméleti irányzatai és módszerei, 

helye a tudományok rendszerében 

2. A politika vizsgálatának alapfogalmai: politika, hatalom, állam, legitimitás, szuverenitás 

3. A politikai élet szereplői: hivatásos politikusok és állampolgárok 

4. Politikai ideológiák I.: az ideológia fogalma, funkciói, típusai; jobboldaliság és baloldaliság 

5. Politikai ideológiák II.: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus 

6. Pártok és pártrendszerek 

7. Választási rendszerek 

8. Kormányzati rendszerek 

9. Politikai kultúra  



10. Politikai konfliktusok, politikai erőszak  

11. Politikai kommunikáció 

12. Politikai berendezkedések I.: demokráciák 

13. Politikai berendezkedések II.: hibrid rezsimek, autoriter és totalitárius rendszerek 

14. Politikatörténet: magyar politika a II. Világháború után  

15. Összefoglalás. 
 

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 félévvégi számonkérés sikeres teljesítése szükséges. 

A félévvégi számonkérés módja írásbeli beszámoló. 

Az írásbeli beszámoló a féléves tananyagra, azaz az előadásokon elhangzottakra illetve a 

kötelező irodalom kijelölt fejezeteire épül. 

Az írásbeli beszámoló értékelése háromfokozatú érdemjeggyel történik.  

 

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke, azok hozzáférhetőségének pontos 

megjelölésével (melyik weboldal?, melyik jegyzetbolt?) 

Kötelező irodalom: 

Pál Gábor /szerk./ (2018): Politológia – Betekintés a politika világába. Budapest, Dialóg 

Campus. Kijelölt fejezetek. 

 

Elektronikusan elérhető:  
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_Politologia.pdf 

 

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

Közszolgálati- és Tankönyvkiadó.      

2. Bihari Mihály (2013): Politológia. A politika és a modern állam – pártok és ideológiák. 

Budapest, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 

3. Fisichella, Domenico (2006): A politikatudomány alapvonalai.  Osiris Kiadó.  

4. Gallai Sándor – Török Gábor /szerk./ (2005 [2003]): Politika és politikatudomány. 

Budapest, Aula. 

 

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke (angol nyelven) 

Supplementary reading: 

Grigsby, E. (2015): Analyzing Politics: An Introduction to Political Science. 6th ed. Belmont, 

CA: Wadsworth. 

https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_Politologia.pdf

