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Mezey gyUL a •  A KÖZIGAZGATÁSI  TELJESÍTMÉNY- ÉS  MINŐSÉGMENEDZSMENT NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE

sengésével, esetleg (például zéróösszegű) politikai játszmájával (például gazdasági befolyás-
szerzés) is. Hoós János például hivatkozik a társadalomnak az ún. „kettős mozgás” (double 
movement) Polányi Károly definiálta jelenségére,14 vagyis arra, hogy az emberek, visszauta-
sítva azt, hogy alacsonyabb életszínvonalon éljenek, kormányuktól azt várják, hogy az ér-
dekükben cselekedjék. szóval nem olyan „passzívak”, mint a tőke többi eleme (például föld, 
pénz stb.). az erőviszonyok következtében kialakuló zérusösszegű játszmák pozitív összegű 
játékká alakítása – nemcsak a központi, hanem az önkormányzati szinten is – a kis országok 
közigazgatásának szép, de herkulesi feladata számos területen. 

14 HOós J.: Corporate governance, Bp., 2009, 28. o.

orbán Anna

A közigAzgAtÁsi infoRmAtikA 
oktAtÁsÁnAk egyes AspektusAi

A hazai közigazgatás-tudományi oktatás színvonalának megőrzése és javítása érdekében cél-
szerű lehet átgondolni, hogy milyen irányokban változott az információtechnológia, az infor-
matikai rendszerek, a hazai és nemzetközi követelmények rendszere, továbbá milyen irányban 
lenne indokolt a közigazgatási informatika hazai tantervét változtatni, fejleszteni. A szerző vá-
laszokat keres a „hogyan tovább?” kérdésre.
(Kulcsszavak: közigazgatás-tudomány, e-közigazgatás, informatika, közigazgatási informatika)

I. tUdOMáNy

a tudomány fogalmának a megértéséhez elég körülnézni. Mit is látunk? a tudomány bi-
zonyos értelemben az a tudás, amelyet a körülöttünk látható világról elsajátítottunk. a tu-
domány másrészt egy tanulási folyamat, amelynek során megismerjük a valóságot. a tudo-
mány fejlődését segíti a természetes kíváncsiság, amely minden emberre jellemző. a tudo-
mány ötletekre, feltevésekre épül, amelyeknek az ellenőrzéséhez bizonyítékokat gyűjtenek, 
tesztelve az elméleteket.

a tudományok fejlődéséhez hozzájárul a felsőoktatási intézményekben folyó kutató- és 
művészeti munka is. „a felsőoktatási intézmény feladata a tantervi követelményeket meg-
haladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint a hát-
rányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése és szak-
mai, tudományos, művészeti és sporttevékenységének elősegítése. a felsőoktatási intézmény 
önállóan vagy más felsőoktatási intézménnyel együttműködve tehetséggondozó és felzár-
kóztató rendszert, illetve programokat működtet: ennek keretében tudományos diákkörö-
ket, szakkollégiumokat, illetve roma szakkollégiumokat működtethet.”1

II. tUdOMáNyteRÜLeteK, tUdOMáNyágaK

a tudományokat rendszerezik, különböző csoportokba foglalják. a csoportosítás többféle 
szempont (például tudományterület, alkalmazás, módszer) szerint történhet.

1 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 54. §
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1. táblázat • Tudományterületek és tudományágak, művészeti ágak besorolása (részlet)

Tudományterületek
Tudományágak és művészeti ágak

Országos doktori tanács 169/2000. (IX. 29.) 
Kormányrendelet

Természettudományok
Matematika- és 

számítástudományok
…

Matematika- és 
számítástudományok 

… 

Műszaki tudományok
…

Informatikai tudományok
…

…
Informatikai tudományok

…

… … …

Társadalomtudományok

gazdálkodás- és 
szervezéstudományok

Közgazdaságtudományok
állam- és jogtudományok
Közigazgatás-tudományok
szociológiai tudományok 

Média- és 
kommunikációtudományok

Politikatudományok
Regionális tudományok
Rendészettudományok

Hadtudományok 

gazdálkodás- és 
szervezéstudományok 

Közgazdaságtudományok 
állam- és jogtudományok 
szociológiai tudományok 
Pszichológiai tudományok

Neveléstudományok
sporttudományok

Politikatudományok 
Hadtudományok 

Multidiszciplináris 
társadalomtudományok 

…
fORR ás:  ORsz ágOs d OKtORI taNáCs HONL aPJa (Ht tP:/ /WWW.d OKtORI .HU/) ,  vaL aMINt a 169/2000 .  ( IX .  29 . )  KOR-

MáNyReNdeLet az egyes tUd OMáNy teRÜLeteKHez taRtOzó tUd OMáNyágaK,  vaL aMINt a MűvÉszetI  ágaK 

FELSOROL ÁSÁRÓL.  MÓD OSÍT VA:  154/2004 .  (V.  14 . )  KORMÁNYRENDELET AZ EGYES TUD OMÁNY TERÜLETEKHEZ TARTO -

zó tUd OMáNyágaK,  vaL aMINt a MűvÉszetI  ágaK feLsOROL ásáRóL szóLó 169/2000 .  ( IX .  29 . )  KORMáNyReNde-

LET MÓD OSÍTÁSÁRÓL.

tudományterületek szerinti bontás:2

– természettudományok (élő és élettelen tudományok);
– műszaki tudományok;
– orvos- és egészségtudományok;
– agrártudományok;

2 a 2011. évi CCIv. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 108. § 46. pontja szerint „tudományterületek: a bölcsészet-
tudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok, 
a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak”. a 
Magyar tudományos akadémia ettől eltérő módon a tudományágakat tudományos osztályokba sorolja.

ORBáN aNNa •  a  KözIgazgatásI  INfORMatIKa OKtatásáNaK egyes asPeKtUsaI

– társadalomtudományok;
– bölcsészettudományok;
– művészetek;
– hittudományok.

a tudományterületek és tudományágak besorolásánál alapvető szempont meghatároz-
ni a tudomány tárgyát, elhatárolva azt más tudományok tárgyától. ez az elhatárolás azon-
ban nem túl egyszerű, ekkor beszélünk interdiszciplináris (szakmaközi, határterületi) vagy 
multidiszciplináris tudományokról. 

a tudományterületek és tudományágak besorolása nem egységes, időben is változó. Jól 
mutatja ezt az 1. sz. táblázat, amely az Országos doktori tanács és a jogi szabályozás beso-
rolását veti össze. 2004-ben a kormányrendelet módosításával a társadalomtudományok te-
rületéhez került a bölcsészettudományok három tudományága (pszichológiai, nevelés- és 
sporttudományok3). 2012-ben a Magyar akkreditációs Bizottság határozatot hozott a köz-
igazgatás-tudomány4 és a rendészettudomány5 külön tudományág létjogosultságáról, de ezt 
nem követte a jogszabály változása.

III. KözIgazgatás-tUdOMáNy

a közigazgatás sajátosságait a társadalomtudományok tárják fel. a közigazgatás törvénysze-
rűségeivel elsősorban az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a szociológia, illetve a 
ma már önálló tudományágként – részben – elfogadott közigazgatás-tudomány foglalkozik. 
Mindegyik tudomány a közigazgatás más és más jellemző vonását emeli ki.6

a jogtudományi megközelítések elsősorban a közigazgatás jogalkotási és jogalkalmazási 
feladatait hangsúlyozzák, gyakran a közigazgatási jogtudományt azonosítva a közigazgatás-
tudománnyal. Más felfogások szerint a közigazgatás nemcsak a jog oldaláról vizsgálható, de 
abban már nincs egyetértés, hogy melyik tudomány vagy tudományok nézőpontja a fontos.

egyes közigazgatás-tani irányzatok7 szerint a közigazgatást-tudomány két résztudomány-
ból, közigazgatási jogtudományból és közigazgatástanból áll. Más felfogások ezt kiegészítet-

3 az Odt szerint a sporttudomány az orvos- és egészségtudományok, a pszichológia és neveléstudomány pedig 
a bölcsészettudományok közé tartozik.

4 2012/10/v/1. sz. MaB-határozat (2012. 12. 07.). a MaB elismeri a közigazgatás-tudományt a doktori iskolák 
létesítése szempontjából új tudományágként.

5 2012/10/V/2. sz. MAB-határozat (2012. 12. 07.). A MAB elismeri a rendészettudományt a doktori iskolák léte-
sítése szempontjából új tudományágként, a következő megjegyzéssel: „A rendészettudomány tudományágban 
doktori iskola létesítése akkor támogatható, ha – az egyéb feltételek teljesítése mellett – létrejön a rendészetelméle-
ti mesterszak, és azon a képzés a MAB támogató szakvéleménye alapján elindul.”

6 a közigazgatással foglalkozó tudományos diszciplínák, a történelem során és napjainkban kialakult elméletek 
elemző összehasonlítása olvasható szaMeL Katalin (szerk.) Közigazgatás jegyzetében. (Nemzeti Közszolgála-
ti egyetem, Budapest, 2012)

7 a közigazgatás-tani irányzatok lényege, hogy a közigazgatástan tárgyának a közigazgatás valósága minősül, 
így a jogon túl egyéb területeit (személyzetet, szervezetet, gazdasági oldalt) is kell vizsgálni. a közigazgatástan 
egy ismert képviselője Lorenz von STEIN (Die Verwaltungslehre, 1956), aki elsőként különíti el a közigazgatá-
si jogtudományt – amely azzal foglalkozik, milyennek kellene lennie a közigazgatásnak – a közigazgatástantól, 
amely azzal, hogy milyen ténylegesen.
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ték harmadik résztudományként a közigazgatási politikával. a közigazgatással foglalkozó 
többi tudományt ezen irányzatok nem tekintik a közigazgatás-tudomány részének, csak in-
terdiszciplináris tudományterületeknek.

a közigazgatás modernizációja és az elektronikus közigazgatás kialakulása napjainkban 
újabb diszciplínák beépülését is szükségessé teszik. Ilyenek a menedzsment- és az informati-
katudományok. ezt mutatja az e-közigazgatás fogalma és tevékenységi köre is.

az e-közigazgatás8 az információtechnológia, a szervezeti változások és az új képességek 
kombinációjának felhasználását jelenti a közigazgatásban. (európai Bizottság, 2003)9

az e-közigazgatás az alábbi tevékenységek gyűjtőköre (európai Bizottság, 2003):
– infokommunikációs eszközök alkalmazása a közigazgatásban;
– a közigazgatás modernizációjával összefüggő munkafolyamatok és működési egységek át-

szervezése;
– a közigazgatásban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők, valamint az ügyfe-

leket jelentő állampolgárok képzése az új eszközök kezelésének elsajátítására.
A MAB 2013/3/VIII/2/2/538. sz. határozatában szerepel, hogy „a közigazgatás-tudomány 

sajátos, multidiszciplináris jellegű tudományág: a közigazgatást számos tudományterület és 
tudományág módszereivel lehet eredményesen vizsgálni”, de ezen tudományterületeket, tu-
dományágakat nem határozza meg.

A közigazgatás-tudományhoz a 2012/10/V/3. sz. MAB-határozat (2012. 12. 07.) és a 289/2005. 
(XII. 22.) kormányrendelet alapján a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek tar-
toznak. Jelenleg a közigazgatási képzési ágban két alapszakon (igazgatásszervező, nemzetközi 
igazgatás), két mesterszakon (közigazgatási, európai és nemzetközi igazgatás) folyik képzés, s 
ez 2013 áprilisától Közigazgatás-tudományi doktori Iskolával (KdI)10 egészült ki.

a Közigazgatás-tudományi doktori Iskola kutatási területei a tudomány multidiszciplináris 
jellegét tükrözik:11

– közjog és közigazgatás (közigazgatási alapok);
– állam és társadalom (közigazgatási reformok, államtan, politikatudomány);
– közmenedzsment (szervezés, közigazgatási menedzsment, szervezetszociológia, e-köz-

igazgatás, közszolgáltatások);
– állam és ökonómia (közpénzügyek, államháztartás, gazdasági kormányzás, állami tulaj-

don, magánjogi intézmények);

8 az e-közigazgatás és az e-kormányzat fogalmakat általában szinonimaként használják az e-közigazga-
tás gyűjtőfogalomként magában foglalja az e-államigazgatást (e-government) és ez e-önkormányzatot (local 
government).

9 COMMIssION Of tHe eUROPeaN COMMUNItIes (2003): Communication from the Commission to 
the Council, the european Parliament, the european economic and social Committee and the Committee of 
the Regions, The Role of egovernment for europe’s future, seC (2003) 1038, Brussels, pp. 7.

10 A MAB 2013/3/VIII/2/2/538. sz. határozata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 217-es azonosító számú köz-
igazgatás-tudományok besorolással kért doktori iskolájáról. a MaB a Bukovics István vezette doktori iskola 
akkreditációját – a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2018. II. 28-ig támogatja.

11 a doktori iskola képzési terve és mellékletei, 3. o.; http://ktk.uni-nke.hu/downloads/kepzes/doktori_kepzes/ 
szabalyzatok_dokumentumok/di_kepzesi_terv.pdf

– közigazgatás a nemzetközi és európai térben (biztonságpolitika, európai uniós jog, nem-
zetközi közigazgatási intézmények); 

– emberi erőforrás (életpálya, közszolgálati jog, humánerőforrás-menedzsment, vezetési el-
méletek és gyakorlatok).
továbbfejlesztésként szükséges az alap- és mesterszakok, valamint a doktori képzés összehan-

golása, a tantárgyi struktúrák, a tantervi háló felülvizsgálata,12 a képzési programokban jelenleg 
túlzottan hangsúlyos jogi megközelítés helyett a multidiszciplináris megközelítés felé nyitva.

Iv. INfORMatIKa – KözIgazgatásI INfORMatIKa

„Informatika: a tudományos információ, tájékoztatás problémáival foglalkozó tudományág. 
a tudományos információk kezelésének, gyűjtésének, tárolásának, keresésének, terjesztésé-
nek, a forrástól a felhasználóhoz való eljuttatásának törvényszerűségeit, az információs fo-
lyamatok ellátásához szükséges módszereket, eszközöket, szervezeteket, az információk op-
timális, dinamikus társadalmi hasznosításának feltételeit vizsgálja. tanulmányozza az infor-
mációk leírására, osztályozására szolgáló természetes és mesterséges eszközöket, nyelveket, 
a különféle kódok, kódrendszerek használatát, a leghatékonyabb információtárolási, keresé-
si, átviteli eljárásokat, technikákat.”13

az informatikai műveltség megteremtése fontos társadalmi igény, az információs társa-
dalomban való aktív részvétel nélkülözhetetlen eleme. „a digitális kompetencia felöleli az 
információs társadalom technológiáinak… magabiztos és kritikus használatát a munka, a 
kommunikáció és a szabadidő terén. ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 
információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; 
továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.” 14

a képzés az általános iskolától kezdődik. a közoktatás számára a Nemzeti alaptanterv 
(Nat)15 határozza meg az informatikai műveltséget érintő fejlesztési feladatokat:16

1. az informatikai eszközök használata;
2. alkalmazói ismeretek;
3. problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel;
4. infokommunikáció;
5. az információs társadalom;
6. könyvtári informatika.

12 Az NKE KTK-n az intézményfejlesztési terv (2012–2015) alapján a felülvizsgálat és az összehangolás folyamat-
ban van; http://www.uni-nke.hu/downloads/egyetem/Ift.pdf

13 vezetési, szervezési, információs és számítástechnikai értelmező szótár. az informatika a számítógépes infor-
máció-rendszerek tudománya. a számítógép-tudomány a matematika egyik önállósult ága, amely a számítási 
rendszerek és számítások módszeres vizsgálatával foglalkozik.

14 az európai Parlament és a tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, 
2006. december 18. (2006/962/eK)

15 110/2012. (vI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
16 Nat 2012, 181–182. o.
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a felsőoktatásban meg kell különböztetni az informatikusképzést a más területek (nem infor-
matikus) képzéseitől. Informatikusképzés (gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, prog-
ramtervező informatikus) 17 alapképzésben, mesterképzésben és több doktori iskolában is folyik. 

az informatikusképzésre jellemző több tudományág integritása:
– programtervező informatikus (PI): informatikai tudományok, matematikai- és számí-

tástudományok;
– mérnök-informatikus (MI): informatikai tudományok és műszaki tudományok;
– gazdaságinformatikus (gI): gazdálkodás- és szervezéstudományok, informatikai tudományok.

Más képzési területek esetén az elsajátítandó szakmai kompetenciák részét képezi a szaknak 
megfelelő informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs rendszer, szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, internet és az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos ismeretek).18

az informatikai képzések kialakításánál célszerű figyelembe venni a szakterületekre ki-
dolgozott mintatanterveket, amelyeket szakértői csoportok hoztak létre.19 Ilyen az Is201020 
tantervi irányelv (egyetemi képzésben részt vevők számára információs rendszerek képzési 
programjai), amelynek megalkotásában az association for Computing Machinery (aCM) és 
az association for Information systems (aIs) szakmai szervezetek vettek részt.

az irányelv szerint az informatikai képzés több területen (például üzleti élet, jog, 
egészségügy, oktatás, közigazgatás) szükséges. az információ-rendszerek összetett rend-
szerek, amelyeknek a tervezéséhez, fejlesztéséhez és kezeléséhez szükséges mind a tech-
nikai, mind az adott szakterületi tudás.21

az informatikai képzés alapja a nélkülözhetetlen technikai készségek (It használata) meg-
léte. számos alkalmazás ismerete hasznos a diákoknak és a diplomásoknak (például szöveg-
szerkesztés, webböngészés, elektronikus levelezés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, pre-
zentációs grafika, külső adatbázisok adatainak a visszakeresése).22 

a tanterv hét alapkurzust és számos választható kurzust (például üzletifolyamat-kezelés, 
kollaboratív eszközök, adatbányászat, üzleti intelligencia, nagyvállalati rendszerek, személy–
számítógép-interakció, információkeresés és -visszanyerés, It-audit és ellenőrzés, It-biztonság 

17 ez a felosztás eltér a nemzetközi viszonylatban használt informatikai szakoktól (computer engineering, com-
puter science, information systems, information technology, software engineering). Informatikai képzés más 
képzési ágakhoz rendelten is folyik (például informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, informatikus könyv-
tárosi, informatikus egészségügyi menedzseri képzés).

18 15/2006. (IV. 3.) OM-rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről, 5. §
19 MOLNáR István a gazdasági informatika oktatásának néhány kérdése című tanulmánya (acta agraria 

Kaposváriensis, 2004, vol. 8., No. 3.) a gazdaságinformatika oktatásával kapcsolatosan elemezte a mintatanter-
veket (171–181. o.), amelyeket azóta továbbfejlesztettek, kiterjesztve egyéb szakterületekre.

20 Is 2010, Curriculum guidelines for Undergraduate degree Programs in Information systems. 2002-es válto-
zata még csak a gazdaságinformatikai képzést célozta meg, de 2010-ben kiterjesztették egyéb alkalmazási terü-
letekre is; http://www.acm.org/education/curricula/Is%202010%20aCM%20final.pdf

21 Is 2010, 1. o.
22 ezen készségek egy részére szert tesznek a diákok középiskolában, egyéb képzéseken vagy személyes tapaszta-

latok alapján. az intézményeknek arról kell gondoskodniuk, hogy ez a tudásanyag kiegyenlítődjön (felzárkó-
zás), a diákok a hiányokat pótolják.

és -kockázatkezelés, tudásmenedzsment) tartalmaz. az alapkurzusok közül az információrend-
szerek alapjait minden diákhoz, a többi kurzust pedig a képzés adott csoportjaihoz23 rendelték.

2. táblázat • IS2010 alapkurzusai

Diákcsoport Tantervmodell

Minden diáknak 1. Információ-rendszerek alapjai

Informatika minor- és 
majorképzésen

2. adat és információmenedzsment

3. vállalati architektúrák

7. stratégia, menedzsment és beszerzés

Informatika majorképzésen

4. Projektmenedzsment

5. IT-infrastruktúra

6. Rendszerelemzés és -tervezés
FORR ÁS:  IS2010 ,  15 .  O.

az informatikai alkalmazások általánosan elfogadott felosztása alapján gazdasági, műsza-
ki, jogi, közigazgatási, orvos-egészségügyi, valamint egyéb alkalmazásokról beszélhetünk. 
ez alapján az alkalmazott informatika nagyobb körére kell kiterjeszteni az informatikuskép-
zést is, megszüntetve a gazdasági terület kizárólagosságát.

Jelenleg a közigazgatásban a számítógépes, informatikai feladatok elvégzéséhez az I. besorolá-
si osztályban más szakterületek képesítései fogadhatók el: egyetemi szintű rendszer-informatikai 
mérnöki szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikusi, informa-
tikatanári, számítástechnika-tanári, programozó matematikusi, mérnök-informatikusi vagy vil-
lamosmérnöki szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitel-szervezői, 
programtervezői, számítógép-programozói, rendszerszervezői felsőfokú szakképesítés.24

a digitális Megújulás Cselekvési terv 3.3.3.2 új humán erőforrás pontjában az informati-
kai képzés igénye két területen jelentkezik:25

1. A közigazgatásban dolgozó felhasználók képességfejlesztése: gondoskodni kell a közigaz-
gatásban dolgozók felhasználói szintű képzéséről, az informatikai tudásuk továbbfejleszté-
séről egy modulrendszerű, több, egymást kiegészítő részképzés sorozatára épülő oktatási és 
távoktatási rendszer kialakításával.

2. Közigazgatási informatikai szakemberek szaktudásának, képzettségének növelése: elenged-
hetetlen egy közigazgatási informatikusi (vagy azzal egyenértékű, például közszolgálati gazda-
ságinformatikusi) végzettségű szakinformatikusi gárda megteremtése, amelynek tagjai infor-

23 Minorképzés lehet a szak egy specializációja vagy egy másik szakterület.
24 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
25 digitális Megújulás Cselekvési terv 2010–2014, 69–70. o.
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matikusi végzettségük mellett ily módon birtokában vannak a megfelelő közigazgatási ismere-
teknek, képesek átlátni, megérteni és alkalmazni a közigazgatás speciális szempontjait.

Posztgraduális képzésben a magas szintű informatikai képességekre alapozva, az informa-
tika specifikus, az alapozó ismeretek és készségek, a szakterületi alapismeretek együttesét fi-
gyelembe vevő kurzuskínálattal igazodhat a képzés az adott szakterület igényeihez.

3. táblázat • Az MSIS2006 mintatanterv ajánlott kurzusai 24 jellemző területhez

Akadémia (PhD-hez vezető út)
– Kutatási elvek
– tanítási készségek
– statisztikai kutatási módszerek
– Haladó választható tárgy az oktatás terü-

letéről

Tudásmenedzsment
– tudásmenedzsment és tanulói szervezet
– dokumentummenedzsment
– adattárházak
– adatbányászat és adatszerzés

Bírósági informatika 
– Büntetőjog
– Információbiztonság és -védelem
– Bírósági informatika
– Bírósági hálózat

Informatikai funkciók menedzselése 
(belső)

– informatikai vezető szerepe
– számítógépes személyzet működésének 

a menedzsmentje
– telekommunikációs erőforrások me-

nedzsmentje
– informatikai biztonság

Tanácsadás
– Üzleti tanácsadás
– Informatikai tanácsadás 
– Haladó projektmenedzsment vagy haladó 

változásmenedzsment
– választható tantárgy a tanácsadás terüle-

téről (pl. tudásmenedzsment, eRP, tele-
kommunikáció)

Informatikai funkciók menedzselése 
(belső)

– Hálózatkezelés
– átható és mindenütt jelenlevő rendsze-

rek
– Mobil szolgáltatások
– Mobil üzlet

Adatkezelés és adattárház
– adatbázis-adminisztráció
– adatbázisrendszer-tervezés
– adattárházak
– tudásmenedzsment

Mobil számítástechnika (technikai)
– vezeték nélküli hálózatok
– átható és mindenütt jelenlevő rendsze-

rek
– Infrastruktúratervezés
– Hálózatkezelés

Adattárház és adatbányászat
– adattárházak tervezése és megvalósítása
– adattárházinformáció-hozzáférés és 

adatminőség
– adattárház-tervezési és -elemzési tech-

nikák
– adatbányászat

Mobil számítástechnika II (kezelői)
– Hálózatkezelés
– átható és mindenütt jelen lévő rend-

szerek
– Mobilszolgáltatások
– Mobilüzlet

Adatbázis és többrétegű rendszerek
– adatbázisrendszerek
– architektúrák és többrétegű rendszerek 

tervezése
– Üzleti adatátvitel és hálózatok
– Haladó adatbázisrendszerek

A munkavégzés új útjai
– távmunka és virtuális szervezetek
Munkafolyamatok és együttműködés
– Multimédia
– Internet, intranet és extranet

Döntéstámogatás
– döntéstámogató és vezetői információs 

rendszerek
– adattárházak
– szimuláció és modellezés
– ember-számítógép kommunikáció

Projektmenedzsment
– Haladó projektmenedzsment
– Haladó változásmenedzsment
– Beszerzés
– virtuális szervezet vagy távmunka

Elektronikus kereskedelem (1-es változat)
– Internet, intranet és extranet
– elektronikus kereskedelem
– WWW és értéklánc
– Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

Biztonság
– adatátvitel, operációs rendszerek, 

webszerverek
– Hálózatkezelés és számítógépes bizton-

ság
– Információs rendszerek biztonsága
adatbázisok és biztonság

Elektronikus kereskedelem (2-es változat)
– e-business és e-kereskedelem
– Web technológiák és nyelvek
– Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
– adat és tranzakció biztonság

Rendszerelemzés és -tervezés
– Haladó tervezési módszerek (pl. objek-

tumorientált, Rad)
– Haladó projektmenedzsment
– Rendszer-integráció
– Informatikai tanácsadás

Vállalati erőforrások tervezése (ERP)
– eRP-rendszerek
– Üzletifolyamat-menedzsment
– Internet, intranet és extranet
– Rendszer-integráció

Technológiamenedzsment
– új technológiák és technológia-előre-

jelzések
– globalizáció
– Haladó Projekt-menedzsment
– technológiamenedzsment szervezési 

vonatkozásai
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Globális IT-menedzsment
– Határokon átnyúló elektronikus adatcse-

re (edI) és adatfolyamok
– virtuális szervezetek
– tudásmenedzsment
– Informatika globális kulturális jelentő-

sége

Telekommunikáció (1-es változat)
– telekommunikációs technológia
– telekommunikációs erőforrások me-

nedzsmentje
– Internet, intranet és extranet
– elektronikus kereskedelem

Emberi tényezők
– számítógépek ergonómiája
– Interfész tervezése
– felhasználhatóság-elemzés és -tesztelés
– Multimédia-tervezés és -megvalósítás

Telekommunikáció (2-es változat)
– Kommunikáció és számítógép-hálózat-

ok
– telekommunikációs ipar üzleti szerke-

zete és stratégiája
– telekommunikáció műszaki alapjai
– globális hálózatok stratégiai menedzs-

mentje és szabályozása
fORR ás:  MsIs ,  2006 26

a mintatantervek – az Usa piacorientált oktatási környezetéhez igazodva – jól bevált 
módszereket és eszközöket nyújtanak a szakterületek minőségi követelményeinek az érvé-
nyesítéséhez. a mintatanterveket folyamatosan felülvizsgálják és fejlesztik. Célszerű lenne 
Magyarországon is a minőségi és egységes képzés érdekében hasonló módon átgondolni és 
megtervezni az egyes képzési területek kurzusait.

összegzÉs

a közigazgatás-tudomány önálló tudományágként való elfogadása pozitív hatással lehet 
mind a kutatásokat, mind az oktatást tekintve. gondoskodni kell a jogszabályi környezet 
frissítéséről is. a közigazgatás-tudomány multidiszciplináris jellegének megfelelően célsze-
rű a jövőben meghatározni azon tudományterületeket, amelyeknek tárgya a közigazgatás. 
az egyik ilyen terület a közigazgatási informatika, amely a közigazgatás-tudomány és az in-
formatika integrálása. a közigazgatás-tudomány diszciplináris jellegének megfelelően cél-
szerű továbbfejleszteni a közigazgatási képzési terület alap- és mesterképzéseit, nagyobb 
hangsúlyt adva a nem jogi tárgyaknak. a közigazgatási informatika elismerése, teljes spekt-
rumú képzésének a kidolgozása és akkreditálása hozzájárulhat az e-közigazgatási célok ma-
gas színvonalú megvalósításához.

26 MsIs 2006, Model Curriculum and guidelines for graduate degree Programs in Information systems, 186–
187. o.; http://www.acm.org/education/education/curric_vols/ MsIs%202006.pdf
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szemelvények A minőségbiztosítÁsi 
RendszeRek megjelenéséRől 

A közigAzgAtÁsbAn

A kilencvenes évek óta Magyarországon is megfogalmazódott az igény a közigazgatás működé-
sének szabályok közé szorítására, egységesítésére. Elsőként az 1992-ben elkészült közigazgatás 
korszerűsítését célzó programban jelent meg az igény arra, hogy egy olyan közigazgatási rend-
szert alakítsanak ki, amely a mindennapi működése során a minőség, eredményesség és haté-
konyság elveit tartja szem előtt. A kilencvenes évek végén kiadott kétéves kormányzati feladat-
tervek (mint például a 1052/1999. [V. 21.] kormányhatározat) már elvárásként fogalmazták 
meg a minőségbiztosítási rendszerek bevezetését a közigazgatásban is. Jelen írás ezen rendsze-
rek bevezetésének néhány hazai példáját kívánja bemutatni, ehhez azonban először szükséges 
röviden tisztázni a minőség fogalmát, a minőségirányítás kialakulásának és elterjedésének oka-
it, valamint a közigazgatásban használatos minőségértékelési rendszerek jellemzőit.

a minőség fogalmát az évek során sokan sokféleképpen megfogalmazták, amely meghatáro-
zásokat nagyban befolyásolták az adott kor elvárásai. ezeknek a minőségfogalmaknak visz-
szatérő elemei a vevők elvárásainak való megfelelés, a szabványoknak való megfelelés, illet-
ve a használatra való alkalmasság, az adott funkciónak való megfelelés.

Korunk elvárásainak leginkább a teljes körű minőségmenedzsment (továbbiakban: tQM) 
által meghatározott minőségfogalom felel meg. a tQM olyan vezetési filozófia és vállala-
ti gyakorlat, amelynek célja egy szervezet emberi és anyagi erőforrásainak leghatékonyabb 
módon való felhasználása a szervezet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.1 ennek az 
irányítási koncepciónak az egyik újítása, hogy a folyamat minden részét ellenőrizni kell ah-
hoz, hogy minőségi terméket állítsunk elő, illetve, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk. a 
másik fontos jellemző pedig, hogy a vevőre, a szolgáltatást igénybe vevőre helyezi a hang-
súlyt, őt állítja a középpontba.

a közigazgatás és a minőség fogalmainak összekapcsolása során legtöbbször a szolgáltatás 
minőségét értik, vagyis azt, hogy az adott eljárás a megadott határidőn belül, a jogszabályi elő-
írások alapján menjen végbe, valamint fontos tényező, hogy az ügyfél elégedetten távozzon. 

1 aLMásy gyula–CsUtH sándor: Minőségmenedzsment a közigazgatásban, Bp., Wekerle alapítvány, 2012


