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Tételsor
1. A közszolgálat fogalma, a közszolgálati alkalmazottak csoportjai
2. A közszféra és a magánszféra területén alkalmazottak életviszonyainak eltérései
3. A közszolgálat alapelvei I.: a munkavégzés közös alapelvei
4. A közszolgálat alapelvei II.: a közszolgálat (közszolgálati tevékenység) speciális alapelvei
5. Átjárhatóság a közszolgálat egyes rétegei között
6. A közszolgálati személyzetpolitika fogalma
7. Személyzetpolitikai rendszerek I.: zárt- és nyitott rendszerek; karrier- és munkaköri
rendszerek
8. Személyzetpolitikai rendszerek II.: centralizált és decentralizált rendszerek
9. A közszolgálati személyi állomány kiválasztása I.: a kiválasztás funkciója; az alkalmazás
feltételei
10. A közszolgálati személyi állomány kiválasztása II.: a kiválasztás fázisai; a kiválasztás
módszerei; a kiválasztási eszközök; a magyar közigazgatás közszolgálati tisztviselőinek
kiválasztásáról

11. Az előmenetel (karrier) a közszolgálatban I.: a besorolásban történő, „rendes” előmenetel;
a címekben történő előmenetel
12. Az előmenetel (karrier) a közszolgálatban II.: a vezetői előmenetel; a szervezeti
hierarchiában történő előrelépés; egyéb karrierutak; a magyar közigazgatás közszolgálati
tisztviselőinek előmeneteléről
13. Díjazás a közszolgálatban I.: a közszolgálati díjazás általános jellemzői; az alapilletmény;
illetménykiegészítés
14. Díjazás a közszolgálatban II.: illetménypótlékok; az állami tisztviselők illetménye;
fejlődési tendenciák a díjazásban
15. A közszolgálati alkalmazottak jogai és kötelességei I.: a jogok és kötelességek a
közszférában és a magánszférában; a közszolgálati alkalmazottak jogai
16. A közszolgálati alkalmazottak jogai és kötelességei II.: a közszolgálati alkalmazottak
kötelezettségei
17. Képzés, továbbképzés a közszolgálatban I.: a képzés, továbbképzés szerepe; a
továbbképzések tartalma és formái
18. Képzés, továbbképzés a közszolgálatban II.: a közszolgálati képzések és továbbképzések
osztályozása, tipizálása; a magyar közigazgatás közszolgálati tisztviselőire jellemző képzési,
továbbképzési sajátosságokról
19. Minősítés és teljesítményértékelés I.: értékelés a közszolgálatban; az értékelés fogalma,
jelentősége a közszolgálatban; az értékelés közszolgálatban alkalmazott eszközei, módszerei;
a minősítés
20. Minősítés és teljesítményértékelés II.: az egyéni teljesítményértékelés; a kompetenciák és
fejlesztésük értékelése; a magyar közigazgatás közszolgálati tisztviselőinek értékeléséről
21. Felelősség a közszolgálatban I.: a felelősség általános fogalma; a jogi felelősség; a
közszolgálat összetett felelősségi rendszere
22. Felelősség a közszolgálatban II.: a fegyelmi felelősség; a kártérítési-anyagi felelősség
23. A közszolgálati pálya biztonsága
24. Közszolgálati hivatásetika
25. A magyar közszolgálat története
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