DE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
PÉNZÜGYI JOG ÉS KÖZMENEDZSMENT TANSZÉK
Debrecen,
Kassai út 26.
4028

Záróvizsga-tételsor Közigazgatási menedzsmentből,
Igazgatásszervező szak
I. rész
1. A weberi bürokráciamodell és vele szemben a menedzser-igazgatás kihívása
2. Az ún. új közmenedzsment irányzata; az angolszász országok jellemzői
3. A magánszektor hagyományos szerepe a közfeladatok ellátásában a napoleoni államban
4. Német típusú menedzserigazgatási modellek
5. A közmenedzsment mozgalma és elterjedése
6. Közszolgáltatási feladatok delegálása magánszervezeteknek
7. Szabályozó hatóságok, szabályozó hatósági eszközök
8. Piacosítás és privatizáció a közszolgáltatásokban
9. Magánosítás a humán szolgáltatásokban
10. Közigazgatási szerződések köre, közös szabályai
11. Közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos eljárási kérdések
12. Közhasznú szervezetek tevékenysége, jogi szabályozása
13. Az egyházak közfeladat-ellátó tevékenysége
14. Az önkéntesség és jogi szabályozása
15. Az ún. alternatív közfeladat-ellátási formák fogalma
16. Társulások, feladatellátási megállapodások, utalványrendszer
17. Köz–magán fejlesztési megállapodások; A finanszírozás mint szolgáltatásszervezési
eszköz
18. A közmenedzsment alkalmazási szintjei a fejlett országokban
19. Közmenedzsment az Európai Unió politikáiban: kapacitásépítés, közérdekű gazdasági
szolgáltatások; egyes horizontális és ágazati politikák
20. A rendszerváltó országok közszektor-szervezési reformjai
II. rész
21. A kiszervezés jelentése és változása, szerződésmenedzsment fogalma, lépései
22. Közbeszerzési szabályozás jelentősége, fő elemei az EU-ban
23. A magyar közbeszerzési szabályozás (eljárásfajták, közbeszerzés tárgyai, jogorvoslat,
ellentmondások)
24. Humán erőforrás menedzsment, szerepe a közszektorban
25. A személyügyi igazgatás és a humán erőforrás menedzsment összevetése a közszektorban;
A közszolgálat szervezésének rendszere Magyarországon
26. Stratégiai tervezés és menedzsment
27. SWOT-analízis
28. Teljesítménymérés és –menedzsment a közszférában; A teljesítmény-menedzsment ciklus
29. Programmenedzsment és projektmenedzsment viszonya; Programozás és regionális
politika
30. Programmenedzsment jellemzői, programalkotás lépései
31. Projektmenedzsment jellemzői, lépései, a projekt jellemzése
32. A NUTS-rendszer lényege, szerepe
33. A stratégiai menedzsment fogalma és folyamata; A stratégiai menedzsment és a projektmenedzsment összevetése

34. Területfejlesztési politika és intézményrendszere
35. A minőség fogalma, minőségbiztosítási rendszerek a közszférában
36. ISO és fogyasztói karták szerepe a közszektorban
37. Közös Értékelési Keretrendszer (CAF)
38. A hagyományos pénzügyi igazgatás és pénzügyi menedzsment összevetése
39. Pénzügyi menedzsment fogalma, egyes területei: kiadáselemzés, programelemzés,
költség–haszon elemzés, a számvitel kiterjesztése
40. A teljesítményértékelés előfordulásainak formái a közmenedzsment körében
Debrecen, 2017. február 23.

Dr. Horváth M. Tamás
tszv. egyetemi tanár

