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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 

mellékleteként az Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján 

az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (a továbbiakban: Kar) szervezeti 

felépítését és feladatkörét az alábbiak szerint állapítja meg.  

 

I. A KAR RENDELTETÉSE ÉS FELADATA 

1. § 

A Kar feladata:  

a) az Egyetem alapító okiratának megfelelően olyan hazai és nemzetközi közigazgatási 

szakemberek felsőfokú képzése, akik szakmailag és erkölcsileg egyaránt méltók arra, 

hogy a nemzeti és nemzetközi közigazgatásban tisztséget tölthessenek be, továbbá 

magas szakmai színvonalon képesek a magyar közigazgatás megbecsülésének, 

elismerésének megerősítésére, és egyaránt kiemelkedően helytállnak a külképviseleti és 

európai uniós intézményekben történő diplomáciai és egyéb nemzetközi feladatok 

ellátása során,  

b) az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás művelése, a közigazgatási tisztviselői 

életpályára felkészítő államtudományi és alapképzési szakok, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó mesterképzési szakok, ideértve az államtudományi doktori cím használatára 

jogosító osztatlan szakot is, továbbá a közszolgálati életpályát támogató további alap- 

és mesterképzési szakok, illetve a közszolgálat nemzetközi feladatainak ellátására és 

diplomáciai feladatokra történő felkészítést célzó alap- és mesterképzések fejlesztése és 

szervezése,  

c) kutatások folytatása különösen az államtudomány, a közigazgatástudomány, 

politikatudomány, közgazdaságtan, biztonságpolitika, védelempolitika területén, 

továbbá a hadtudomány és a rendészettudomány nemzetközi vonatkozásaiban, valamint 

a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi jogtudomány, az Európa-tanulmányok, az 

európai uniós jog, a külügyi és külgazdasági-, valamint a nemzetközi közszolgálati 

kapcsolatok, a diplomácia történet és a modern diplomáciai ismeretek vonatkozásában. 

 

II.  A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

2. § 

A Kar szervezeti egységei: 

1. Oktatási, kutatási szervezeti egységek:  

a) Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék,  

b) Állam- és Jogtörténeti Tanszék,  

c) Civilisztikai Tanszék,  

d) Emberi Erőforrás Tanszék, 

e) Európai Köz- és Magánjogi Tanszék, 

f) Európa-tanulmányok Tanszék, 

g) Kína-tanulmányok Tanszék, 
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h) Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék, 

i) Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék, 

j) Közpénzügyi Tanszék,  

k) Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék,  

l) Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék, 

m) Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék, 

n) Nemzetközi Jogi Tanszék,  

o) Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, 

p) Társadalmi Kommunikáció Tanszék, 

q)  Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus.  

 

2. Sajátos jogállású szervezeti egység: 

a) Közigazgatási Nyelvvizsgaközpont 

 

3. Funkcionális szervezeti egységek:  

a) Dékáni Hivatal, 

aa) Igazgatási Osztály,  

ab) Nemzetközi Osztály, 

ac) Tanulmányi Osztály, 

ad) Oktatásszervezési Osztály. 

 

 

III. AZ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA 

 

Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék 

3.  § 

A Tanszék feladata az alkotmányjog, az összehasonlító alkotmányjog és az összehasonlító 

közjog témakörébe tartozó tárgyak oktatása, valamint tudományos kutatás folytatása.  

A Tanszék foglalkozik a nemzeti közjogi hagyományok és az európai alkotmányos örökség, 

valamint a demokratikus világ közjogi fejlődésének kérdéseivel is.  

Állam- és Jogtörténeti Tanszék 

4.  § 

A Tanszék feladata Magyarország történeti alkotmányának vívmányait, a politikatörténeti 

vonatkozásokat oktatni és kutatni, a magyar állam- és jogtörténet, a magyar 
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közigazgatástörténet ismereteit, mint a művelődéstörténet és a magyar közigazgatási és jogi 

kultúra alapjait bemutatni. A jogtörténet vizsgálja a jogban rejlő eszmék, elvi tételek, tételes 

jogszabályok változásának történetét és a különböző jogintézmények hatását a társadalomra, a 

bírói gyakorlatra, a közigazgatásra, a politikára és az erkölcsre. A Tanszék végzi az újkori és 

jelenkori államtudomány megértéséhez szükséges történeti megalapozás, így különösen az 

egyetemes és európai köz- és magánjogtörténet, államtörténet, kormányzás- és 

közigazgatástörténet és a kapcsolódó államtani irányzatok oktatását és kutatását.  

Civilisztikai Tanszék 

5.  § 

A Tanszék feladata a magánjog és határterületei, a társasági jog, a versenyjog és a közbeszerzés 

kérdéseinek, kiemelten az állami és közigazgatási feladatellátás aspektusából történő oktatása, 

kutatása, a jogi alapműveltség erősítése és a magánjog tudományának művelése.  

Emberi Erőforrás Tanszék  

6.  § 

A Tanszék feladata a közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodásának, igazgatásának és 

menedzsmentjének, a közszolgálat jogi szabályozásának és hivatásetikájának, az integritás és 

kompetencia-fejlesztés kérdéseinek oktatása és kutatása. A Tanszék feladata az összehangolt és 

tervezett közszolgálati utánpótlásképzés, valamint a közszolgálati életpályamodell és a 

közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság támogatása.  

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék 

7.  § 

A Tanszék feladata az európai közjog és a magánjog egységes szemléletű oktatása és kutatása.  

A Tanszék kiemelt oktatási és kutatási területe az Európai Unió jogalkotása, az uniós jog 

alapjai, bel- és igazságügyi együttműködés, az egységes belső piac joga, az uniós beruházás 

ösztönzés és védelem, az európai versenyjog, az európai fogyasztóvédelmi jog, az európai 

szerződési jog, az európai szellemi alkotások joga, az európai társasági jog, az Európai Unió 

tisztviselőinek közszolgálati joga, valamint az Európai Unió közigazgatási szabályrendszere. 

Európa-tanulmányok Tanszék 

8. § 

A Tanszék feladata a multidiszciplináris Európa-tanulmányok tudományterület oktatása és 

kutatása. A Tanszék oktatási és kutatási fókusza az európai integráció, ezen belül az európai 

eszmetörténet, az egységfolyamat és integráció története, az európai uniós intézményrendszer 

és döntéshozatal, tagállami és uniós politika, a szakpolitikák, a többsebességes és differenciált 

együttműködési formák, az európai egységesülés és a tagállami érdekérvényesítés mintái, 

valamint a többszintű, európai kormányzás. 

Kína-tanulmányok Tanszék 

9.  § 

A Tanszék feladata a kínai közigazgatás, gazdaság és társadalom témakörével, Kína nemzetközi 

kapcsolataival kapcsolatos tantárgyak oktatása. A Tanszék különös tekintettel a kínai 
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közigazgatás működésére, a gazdasági és társadalmi folyamatokra, valamint Kína nemzetközi 

kapcsolataira összpontosító tudományos kutatási tevékenységet is végez, továbbá előadásokat 

szervez, valamint nyelvi kurzusokat indít. 

Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék 

10. § 

A Tanszék feladata a kormányzás és a közpolitika-alkotás általános államtudományi, 

jogtudományi és politikatudományi összefüggéseinek interdiszciplináris kutatásával a 

kormányzástan kimunkálása, a közpolitikai folyamat mind elméleti, mind empirikus alapokon 

nyugvó gyakorlatorientált oktatása és kutatása.  

Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék 

11. § 

A Tanszék feladata a különböző közgazdaságtani tantárgyak, közöttük kiemelten a nemzetközi 

gazdaságtan oktatása, e stúdiumok átfogó, az élenjáró nemzetközi színvonalhoz illeszkedő 

fejlesztése, egyes hiányzó területek megerősítése és kifejlesztése, az érintett területek közötti 

szinergiák messzemenő kihasználása, a képzés hatékony közgazdasági (azon belül kiemelten 

nemzetközi gazdaságtani) megalapozása.  

Közpénzügyi Tanszék  

12. § 

A Tanszék feladata a költségvetési pénzügyek, az államháztartás jogi, igazgatási, gazdálkodási 

és ellenőrzési rendszerének, kiemelten az állam pénzügyi és adójogi kérdéseinek, valamint a 

fejlesztéspolitika és forrásmenedzsment oktatása és kutatása.  

Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

13. § 

A Tanszék feladata a közigazgatás szervezeti, irányítási és működési dogmatikája és 

hatékonysága, a vezetés- és szervezéstudomány, a közmenedzsment, a közszolgálatfejlesztés-

menedzsment (központi, területi, helyi) kérdéseinek oktatása és kutatása. A Tanszék kiemelten 

foglalkozik a települési önkormányzatok és a helyi területfejlesztés oktatásával és kutatásával. 

A Tanszék feladata a digitális kormányzás, az adatvédelem és információszabadság, a 

kiberbiztonság és a közigazgatási információrendszerek – illetve tágabb értelemben az 

infokommunikációs technológiák  közszolgálattal való kapcsolatának kutatása és oktatása.  

Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék 

14. § 

A Tanszék feladata a közigazgatási jogtudomány és a közigazgatás-tudomány körébe eső 

jogelméleti, szabályozási és jogalkalmazási témák oktatása és kutatása. A Tanszék műveli a 

jogállam közigazgatási jogának megértéséhez szükséges alkotmányos ismereteket, a 

közigazgatási jog általános részét, anyagi, alaki és eljárási jogát, elemzi az alkotmánybírósági 

és felsőbírósági gyakorlat és az európai közigazgatási jogfejlődés folyamatait. A Tanszék végzi 

a szakigazgatások hatósági, jogi és működési aspektusainak komplex oktatását és kutatását. A 
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Tanszék kiemelt feladata a Kar jogelődjének alapító tanára és egykori főigazgatója, Lőrincz 

Lajos akadémikus szellemi, tudományos hagyatékának ápolása, művelése. 

Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék 

15. § 

A Tanszék feladata a biztonság nemzetközi és hazai összefüggéseinek, a globális és regionális 

biztonság kérdéseinek oktatása és kutatása.  A Tanszék a nemzetközi biztonsági szervezetek – 

elsősorban az ENSZ, az EU, a NATO, az EBESZ – felépítésével, tevékenységével és 

működésével továbbá a biztonság és védelempolitika, a válságkezelés és a terrorizmus elleni 

harc nemzetközi és nemzeti kérdéseivel foglalkozik. 

Nemzetközi Jogi Tanszék 

16. § 

A Tanszék a nemzetközi jog, speciálisan az európai és Európán kívüli nemzetközi szervezetek 

joga, a háború és béke joga, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga valamint az emberi és 

kisebbségi jogok nemzetközi és európai védelme területén folytat oktatási és kutatási 

tevékenységet.  

Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék 

17. § 

A Tanszék feladata a multidiszciplináris nemzetközi kapcsolatok tudományterület oktatása és 

kutatása. A Tanszék a nemzetközi elméleti, történeti, regionális és civilizációs kurzusokat és 

kutatási témákat gondoz, különösen a diplomácia történet, a nemzetközi szervezetek és 

intézmények egyes kérdései, az államépítés, a politikai erőszakformák, illetve a magyar kül- és 

biztonságpolitika területén. 

Társadalmi Kommunikáció Tanszék 

18. § 

A Tanszék feladata a demokratikus társadalmi nyilvánosság működésének és szabályozásának, 

a közszolgálati kommunikáció értékeinek és eszközeinek, a kommunikációs képességfejlesztés 

módszereinek, valamint az újabb kommunikációs eszközök hatásainak oktatása és kutatása.  

Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus  

19. § 

Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus ellátja 

a) a Kar alap- és mesterképzési szakjain, nappali és levelező tagozaton a hallgatók idegen 

nyelvi és szaknyelvi képzését, 

b) a Kar feladatellátása során felmerülő fordítási és lektorálási feladatokat,  

c) közreműködik a Kar nemzetközi kapcsolatainak építésében, 

d) a feladatköréhez kapcsolódó kutatási és tananyag-fejlesztési tevékenységet folytat.  
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IV. SAJÁTOS JOGÁLLÁSÚ SZERVEZETI EGYSÉG 

Közigazgatási Nyelvvizsgaközpont 

20. § 

A Nyelvvizsgaközpont feladata az akkreditált közigazgatási nyelvvizsgarendszer működtetése 

az Oktatási Hivatal által meghatározott engedélyezési feltételrendszer alapján. 

 

V. A FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA 

Dékáni Hivatal 

21. § 

(1) A Hivatal a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges 

szervezési, igazgatási támogatást nyújtó funkcionális szervezeti egység.  

(2) A Hivatal felelős a Kar nemzetközi mobilitási és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal 

összefüggő feladatainak szervezéséért a Hivatalon belül működő Nemzetközi Osztály útján.  

(3) A Hivatal felelős a Kar oktatásszervezési feladatainak ellátásáért, valamint – a Hivatalon 

belül működő Tanulmányi Osztály útján – a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézéséért.  

 

A Hivatal szervezeti egységeinek feladata 

Igazgatási Osztály 

22. § 

(1) Az Osztály feladata a Kari Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 

végzése, a Kar szabályozásainak előkészítése, elkészült szabályozások véleményezése, a Kar 

szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra, az 

egyetemi szabályzatok, utasítások tervezeteinek véleményezése, valamint a kari rendezvények 

és kommunikáció szervezése.  

(2) Az Osztály humánigazgatási ügyekben együttműködik a Humán Irodával, és biztosítja a 

hallgatói karrierszolgáltatásokat.  

Nemzetközi Osztály 

23. § 

(1) Az Osztály feladata a Kar nemzetközi ismertségének és elismertségének előmozdítása, az 

ezzel kapcsolatos feladatok támogatása, a Kar diplomáciai, illetve nemzetközi kapcsolatainak 

alakítása, fenntartása, a Kar külföldi kiküldetéssel és külföldi vendégfogadással kapcsolatos 

feladatainak ellátása, nemzetközi vonatkozású rendezvények szervezése. 

(2) Az Osztály végzi a nemzetközi mobilitási programokban résztvevő hallgatók tanulmányi 

ügyeinek koordinálását, adminisztrálását. 
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Tanulmányi Osztály 

24. § 

(1) Az Osztály feladata a Kar hallgatói tanulmányi ügyeinek intézése, az Nftv. rendelkezéseinek 

megfelelő és az Nftv. 3. számú mellékletében szabályozott adattartalmú adatkezelés, a 

tanulmányi nyilvántartással, a Kar által meghirdetett képzések tekintetében a felvételi eljárással 

összefüggő feladatok ellátása, a hallgatók törzskönyvi vagy törzslapi adatainak az iratkezelési 

előírásoknak megfelelő kezelése és megőrzése.  

(2) Az Osztály közreműködik a Kar képzéseinek elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerben történő karbantartásában. 

Oktatásszervezési Osztály 

25. § 

Az Osztály feladata a Kar képzési erőforrásainak összehangolásával, az egyetem és az egyetem 

kívüli oktatási partnerek bevonásával, belső és külső koordinációval hatékony működési 

kereteket biztosítani a képzések minden területén, továbbá a magyar és külföldi hallgatók 

számára a minőségi oktatási szolgáltatások teljeskörű feltételrendszerét biztosítani.  

 


