SZÓBELI KÉRDÉSEK
(2021. március 15.)
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖTELEZŐ
VIZSGATÁRGY
IV. modul: KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI ISMERETEK
1.

Mi a vezetés, a szervezet és a szervezés rövid meghatározása, illetve hogyan viszonyul
a három fogalom egymáshoz? Mióta foglalkoznak e kérdésekkel tudományosan?
Tanulható-e a vezetés, s ha igen, hogyan?

2.

Hasonlítsa össze a klasszikus iskola és az emberközpontú irányzatok A) céljait, B)
emberképét, C) módszereit. Milyen különbségeket és azonosságokat tud megállapítani?

3.

Milyen integrációs törekvések voltak a vezetés- és szervezéstudományban a szervezetek
formális és humán megközelítéseinek összehangolására? Melyek a legújabb fejlődési
irányok?

4.

Milyen vezetői munkakörök léteznek egy szervezetben, és melyek a legkritikusabb
vezetői kompetenciák? Mik azok a vezetési rendszerek (vezetési koncepciók), illetve
melyek az erősségeik és a gyenge pontjaik?

5.

Miben különbözik egymástól a „menedzsment” és „leadership” szerepfelfogás? Milyen
további konkrétabb szerepeket tölthetnek be a vezetők egy szervezetben?

6.

Milyen külső és belső tényezők befolyásolják a szervezetek kialakítását, illetve milyen
főbb struktúradimenziókkal írhatók le a szervezetek?

7.

Hasonlítsa össze a lineáris, a törzskari és a lineáris-funkcionális szervezeti modelleket a
következő jellemzők mentén: A) struktúradimenziók, B) a vezetés túlterheltsége és a
szakmai irányítás erőssége (a szakértelem szintje), C) alkalmazkodóképesség!

8.

Hasonlítsa össze a lineáris-funkcionális, a divizionális és a mátrix szervezeti modelleket
a
következő
jellemzők
mentén:
A)
struktúradimenziók,
B)
részérdekek
érvényesülésének lehetősége (egoizmus), C) alkalmazkodóképesség!

9.

Hogyan jellemezhető a szervezeti kultúra, és melyek a tipikus kultúratípusok? Mit jelent
a szervezeti változás és a változásvezetés, kik a változások szereplői, melyek a
szervezeti változások kívánatos szakaszai?

10. Mi a tudásmenedzsment és milyen folyamaton keresztül valósul meg a tudáskörforgás
egy szervezetben?
11. Mit jelent a stratégiai tervezés, illetve milyen tipikus stratégiákat ismer? Melyek a
stratégiai tervezés lépései? Mi a projekt, melyek a szakaszai és az egyes szakaszokban
milyen projektvezetési feladatok adódnak?
12. Mit takar az elektronikus közigazgatás fogalma, milyen előnyei és veszélyei vannak?
Ismertesse a folyamatelemzés (ügymenetvizsgálat) célját és lényegét!
13. Hogyan fejlődött a minőségmenedzsment és mi az EFQM- és CAF-modellek lényege?
Hogyan tudja javítani a benchmarking a közigazgatási szolgáltatások minőségét?
14. Mutassa be a helyzetfelmérés eszközeit és fejtse ki, hogy adott szituációban mi alapján
választana közülük!

15. Ismertesse és értelmezze a közszolgálati menedzsment fogalmát, mutassa be a
napjainkban meghatározó jelentőséggel bíró közmenedzsment-irányzatokat, valamit a
közmenedzsment és az emberierőforrás-gazdálkodás kapcsolatát!
16. Ismertesse és mutassa be azokat a tényezőket, amelyek alapján a közfeladatokat ellátó
embert a közigazgatás vezetése a szervezetek számára rendelkezésre álló legfontosabb
erőforrásnak tekintheti!
17. Ismertesse a stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálati
rendszermodelljét, kiemelten annak alapfeladatát, humánfolyamatait, eredményét, és
mutassa be ezek egymásra gyakorolt hatását!
18. Milyen fő folyamatszabályozási elemekből épül fel a teljesítménymenedzsment humánfolyamata szervezeti teljesítménymérési, illetve egyéni teljesítményértékelési
szempontból?
19. Mutassa be a létszámgazdálkodás és a kiválasztás jogi eszközeit, különös tekintettel a
belső humán erőforrások átcsoportosítására, valamint egy másik közigazgatási szervtől
történő kirendelésre és áthelyezésre!
20. Ismertesse az emberierőforrás-áramlás és -fejlesztés humánfolyamatához tartozó
közigazgatásból történő kiáramlás jogi eszközei közül a közigazgatási szerv
szervezetével, feladataival, valamint a közszolgálati tisztviselő személyével összefüggő
jogviszony megszűnési, megszüntetési eseteit, okait!
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