DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ

Közigazgatási
továbbképzések
a kompetenciafejlesztés tükrében

Belényesi Emese

2009.

2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Doktori Iskola
Neveléstudományi kutatások doktori programja
Dr. Bábosik István, DSc

Belényesi Emese
Közigazgatási továbbképzések – a kompetenciafejlesztés
tükrében

Témavezető:

Dr. Mikonya György, PhD, habil, egyetemi docens

Bíráló bizottság
Elnök:
Dr. Halász Gábor, PhD, habil, egyetemi tanár
Belső bíráló: Dr. Mann Miklós, prof, MTA doktora
Külső bíráló: Dr. Kálmán Anikó, PhD, habil, egyetemi docens
Tagok:
Dr. Molnár Anna, PhD, egyetemi docens
Dr. Tózsa István, PhD, habil, főiskolai tanár
Dr. Borosán Lívia PhD, egyetemi docens
Dr. Varga László, PhD, egyetemi docens

Budapest
2009.
3

4

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés ............................................................................................................................................................ 7
1. Közigazgatási képzések, továbbképzések a XX. századtól napjainkig................................. 13
1.2 A közigazgatási képzések, továbbképzések értelmezési kerete .................................... 14
1.2 Az előzmények ................................................................................................................................... 18
1.3 A századfordulótól az első világháborúig ............................................................................... 21
1.4 A két világháború között................................................................................................................ 23
1.5 A második világháborútól a rendszerváltásig ....................................................................... 26
1.6 A rendszerváltás után ..................................................................................................................... 30
1.7 A közigazgatási továbbképzési rendszer a hazai jogforrások tükrében ..................... 33
1.8 Nemzetközi közigazgatási képzési, továbbképzési trendek és modellek................... 37
1.9 Összegzés ............................................................................................................................................. 44
2. Kompetenciák a közigazgatásban ..................................................................................................... 47
2.1 A kompetenciák értelmezési kerete a közigazgatásban .................................................... 48
2.2 Kompetenciák az Európai Unió tagállamainak közigazgatásában ................................ 56
2.3 Közigazgatási kompetenciák a hazai jogforrások tükrében ............................................ 59
2.4 Kompetenciák a magyar közigazgatási gyakorlatban ........................................................ 63
2.5 Összegzés ............................................................................................................................................. 68
3. Képzési módszerek a közigazgatásban ........................................................................................... 70
3.1 A közigazgatás személyi állománya, mint a továbbképzések célcsoportja................ 71
3.2 Kompetenciafejlesztés továbbképzéssel a közigazgatásban ........................................... 76
3.3 Paradigmaváltás a közigazgatási továbbképzési módszerekben .................................. 80
3.4 Az SSDL modell adaptálása a közigazgatási továbbképzési módszerekbe ................ 83
3.5 Összegzés ............................................................................................................................................. 85
4. Kompetenciafejlesztés és továbbképzés a közigazgatásban................................................... 87
4.1 A továbbképzés értelmezési kerete a hazai közigazgatásban......................................... 88
4.2 A kvalitatív kutatás célja, módszerek, kérdések, hipotézisek ......................................... 89
4.3 Az információk feldolgozása és értékelése ............................................................................. 93
4.4 Az eredmények összegzése ........................................................................................................114
5. Kompetencia alapú közigazgatási továbbképzések hatásvizsgálata .................................125
5.1 Az ÁTI felnőttképzési tanfolyamai, képzéstípusok ...........................................................129
5.2 A kvantitatív kutatás célja, módszerek, kérdések, hipotézisek ....................................131
5.3 Az adatok elemzése és értékelése ............................................................................................133
5.4 Az eredmények összegzése ........................................................................................................203
Összegzés .......................................................................................................................................................213
5

Felhasznált források ..................................................................................................................................219
Melléklet.........................................................................................................................................................230
Jegyzetek ........................................................................................................................................................292

6

Bevezetés

A téma indoklása, problémafelvetés
A rendszerváltozás utáni időszak új kihívásokat jelentett és jelent még ma is a hazai
közigazgatás számára. Az első intézkedés az előző rendszer államapparátusának
lebontása és a demokratikus alapon működő államigazgatási és önkormányzati
szervezetek kiépítése volt. A deklarált célok között szerepelt a korábbi tekintélyelvű,
döntően közhatalmi funkciókat ellátó, bürokratikus szervezeti kultúrával rendelkező
hivatalok ügyfélbarát, közszolgáltatási funkciókat is ellátó szervezetekké alakítása, és a
klasszikus bürokratikus közigazgatás szemléletének felváltása az új közmenedzsment
irányzatával.1 Ezen szándék az azóta eltelt időszakban csak részben valósult meg. Az
okok között szerepelnek az előző rendszer hagyományainak részleges továbbélése, a
jogszabályi környezet, sőt maga a tevékenység ellentmondásos jellege2 is, melyek
részben fenntartották az előző állapotokat, illetve lassították a változás folyamatát.
Mindezek nyomán rengeteg bírálat érte, éri a hazai közigazgatást. A globalizáció, az
európai integráció, a gazdasági válság kihívást jelent az ország közigazgatási
rendszerének, hiszen csak az közigazgatás lehet sikeres, amely a társadalom és a
gazdaság hatékony támogatója. Az elvárt output – a korszerű, költségtakarékos állam, és
az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás – fontos szerepet játszik az ország tőkevonzó
képességének megtartásában, a gazdasági válság hatásainak csökkentésében. A humán
erőforrás a közigazgatás egyik inputját képezi, ezért a változtatások fókuszában a
szakmailag kompetens személyi állomány megteremtése áll.
A képzés egyszerre tárgya és eszköze a fent említett változásnak, egyszerre determinált
és determináló jellegű. A köztisztviselők megfelelő továbbképzése olyan fejlesztési
lehetőség, mely az ismeretközvetítés mellett, képesség- és készségfejlesztést, valamint
attitűdváltozást

eredményez,

áttételesen

pedig

a

közigazgatási

tevékenység

eredményességét növeli.
A továbbképzés terén alapvető igényként merül fel az általános mellett olyan speciális
kompetenciák fejlesztése, amelyek a magas szintű szakmaiságon kívül, képessé teszik a
köztisztviselőt új típusú magatartási formákra. Ehhez természetesen szükség van a
kompetencia-szükségletek feltárására, mérési-értékelési rendszerének kialakítására,
illetve a közigazgatás teljesítmény-menedzsment rendszerébe való beépítésére.
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A fenti témaválasztás személyes indítatása a saját pályámon bekövetkezett markáns
szakmai váltás: tíz évvel ezelőtt, tizenöt év versenyszektorban eltöltött munka után a
közigazgatásban folytattam tevékenységemet. Az igazi változás felkészületlenül ért: a
korábban bevált, sikeres stratégiák, sorra kudarcot vallottak az új helyzetben.
Hozzávetőlegesen egy év telt el, mire tudatosodott bennem: ez a szektor más, mint ahol
előzőleg munkavégzőként szocializálódtam, és ez a „másság” elsősorban a céljában
keresendő. Ebből fakadóan, a környezeti tényezők hatása mást eredményez, ez másfajta
stratégiát determinál, ami – természetszerűleg – más szervezeti struktúrát és –kultúrát
indukál. E felismerés, valamint az ebben a szektorban kifejtett szakmai tevékenységem –
a közigazgatási továbbképzésekben való közreműködés – indította el bennem a témáról
való gondolkodást, ami végül a dolgozat megszületéséhez vezetett.

A kutatás előzményei
A hazai közigazgatás történetét feldolgozó szakirodalom3 és az intézményrendszer egyes
alrendszereinek problematikáját kutató munkák4 részben már feltárták és elemezték a
közigazgatási továbbképzések intézménytörténetének egyes területeit, ám ez az adott
dokumentumokban marginális szerepet kapott. A feldolgozások köréből mindezidáig
hiányzott egy olyan átfogó jellegű munka, amelyben e téma vizsgálata központi kérdéssé
válik, és – a közigazgatás rendszeréből nem kiragadva, hanem annak részeként,
fejlődéstörténetének kontextusában – önálló témává lép elő.
A kompetencia- és az képzésmódszertani szakirodalom5 is bőséges forrással szolgált a
kutatáshoz. Ebben a feldolgozásban új elem a hazai közigazgatás és a közigazgatási
továbbképzések keretében történő értelmezésük, adaptálásuk.
Ami a kompetenciafejlesztés és a továbbképzés összefüggéseinek vizsgálatát illeti, a
nemzetközi munkákon túl, előzménynek tekinthető, a Magyar Közigazgatási Intézet
(MKI) 2003-ban, az EU csatlakozást megelőzően köztisztviselők körében végzett, az
ismeretek (a kompetenciák egyes összetevői) szerepének jelentőségét vizsgáló
felmérése, a munkavégzés, illetve az előmenetel szempontjából.6 Emellett a
közigazgatási személyzetpolitika alrendszerének egyes elemeit vizsgálva, főként a
teljesítményértékelés

kapcsán

készültek

a

kompetenciák

kérdéskörét

érintő

összehasonlító tanulmányok7 az MKI keretében.
A kompetencia alapú közigazgatási továbbképzések hatásvizsgálata csak hazánkban
jelent viszonylag újdonságot. Az ilyen jellegű értékelő kutatások, un. evalvációkutatás
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(evaluation research) a közpénzekből finanszírozott tevékenységek esetében a fejlett
országok, illetve az EU gyakorlatában általánosan, sőt nem egyszer – bizonyos
összeghatár fölött – kötelezően alkalmazott eljárásnak számítanak.8 Ennek egy igen
fontos oka az, hogy az értékelő kutatások a közpénzekből folytatott tevékenységek
elszámoltathatóságát és átláthatóságát biztosító talán legfontosabb mechanizmusnak,
tekinthetők. Csakis az adott program tényleges eredményességét, célelérésének fokát és
esetleges programtervezési vagy működési hibáit viszonylag objektív és szisztematikus,
tudományos eszközökkel feltáró kutatómunka képes ugyanis választ adni arra az
alapvető fontosságú kérdésre, hogy az adófizetők adott programra, tevékenységre
költött pénze végül is, mindent megfontolva, jó helyre került-e.9 A hazai közigazgatási
továbbképzések tekintetében, szintén az MKI keretében, az ilyen jellegű vizsgálatok10 tíz
éve kezdődtek, időszakonként megismétlődtek, de nem működtek folyamatosan.11 Jelen
kutatással párhuzamosan, a ROP 3.1.1 program keretében zajlott – ugyan más célok és
szempontok alapján, de módszertanilag hasonló – evalvációkutatás.12
Végezetül a kutatás szorosan vett előzményének tekinthető egy tíz éve készült doktori
kutatás és disszertáció,13 mely úttörő szerepet töltött be e témakörben. Ez utóbbi munka
nyomdokain haladva és hagyományát folytatva, az eltelt időszak eredményeit és
problémáit figyelembe véve, igyekszem a vizsgálatot lefolytatni, feldolgozni, bemutatni.

A kutatás célja, kérdései és hipotézisei
A sokféle elméleti modell és gyakorlati tapasztalat mellett, mely a nemzetközi és hazai
szakirodalomból, illetve a főként nyugat-európai bürokráciák és a hazai kezdeti
próbálkozásokból fakadnak, szükségesnek vélek egy átfogó jellegű kutatást, amely
A. az elméleti kutatás keretében:
1. áttekinti

és

összegzi

a

hazai

közigazgatási

képzések,

továbbképzések

intézménytörténetét, elemzi és értelmezi annak jogszabályi hátterét, illetve
összehasonlítja azt egyes nemzetközi trendekkel és modellekkel (1. fejezet);
2. elemzi

a

hazai

közigazgatási

kompetenciák

értelmezési

keretét,

jogi

szabályozását, gyakorlati kérdéseit, és összehasonlítja azt az EU közigazgatási
kompetencia-kereteivel (2. fejezet);
3. a hazai köztisztviselői állományt, mint a továbbképzések célcsoportját vizsgálja,
illetve a képzések során alkalmazott pedagógiai/andragógiai módszerek típusait,
azok differenciálását és változásait térképezi fel (3. fejezet).
9

B. az empirikus kutatás keretében:
4. kvalitatív vizsgálat révén elemzi a kompetenciák és a továbbképzések
kongruenciáját a hazai közigazgatásban, és összehasonlítja azt egy brit kutatás
eredményeivel (4. fejezet);
5. kvantitatív kutatás révén vizsgálja a közigazgatási továbbképzések hatásait, a
képzésre ható tényezők közötti összefüggéseket, a különböző képzéstípusok és
oktatási módszerek függvényében (5. fejezet).
A kutatás célja tehát kettős: (1) egyrészt egy elemző-összefoglaló, az elméleti
megalapozást segítő anyag elkészítése, (2) másrészt olyan gyakorlati kérdések feltárása
és vizsgálata, amelyek segítségével választ kaphatunk a közigazgatási továbbképzések
állandó és aktuális kérdéseire, illetve általuk további felvetések, javaslatok
fogalmazhatók meg.
Az elméleti megalapozáson túl, a kutatás kérdései két nagy csoportban foglalhatók össze:
1. a

kvalitatív

vizsgálat

hat

kérdése

a

közigazgatási

kompetenciák

és

továbbképzések kapcsolatát kutatja (a negyedik fejezet elején a 4.2 pontban
kerülnek részletes bemutatásra);
2. a kvantitatív kutatás négy kérdése a kompetencia alapú közigazgatási
továbbképzések hatásvizsgálatát, képzéstípusonkénti összehasonlító vizsgálatát
célozza meg (az ötödik fejezet elején az 5.2 pontban kerülnek részletes
bemutatásra).
A hipotézisek, a fenti kérdések mentén, szintén két nagy csoportban foglalhatók össze:
1. a kvalitatív vizsgálat hat hipotézise az elméleti feltáró munka valamint a saját,
szektorbéli szakmai tapasztalatok alapján, a közigazgatási kompetenciák és
továbbképzések kapcsolatára vonatkozóan fogalmaz meg feltételezéseket, ezek
szintén a negyedik fejezet elején a 4.2 pontban kerülnek részletes bemutatásra;
2. a kvantitatív kutatás négy hipotézise az elméleti feltáró munka valamint a saját
oktatói szakmai tapasztalatok alapján, a képzésre ható tényezők közötti
összefüggések, a különböző képzéstípusok és az alkalmazott oktatási módszerek
tekintetében fogalmaz meg feltételezéseket, ezek szintén az ötödik fejezet elején
az 5.2 pontban kerülnek részletes bemutatásra.
Bár első látásra a két kérdés- és hipotéziscsoport egymástól elkülönülni tűnik,
mindkettő szorosan összefügg a továbbképzések fejlesztési céljaival és eszközeivel: a mit
és hogyan problematikáját kutatja.
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A kutatás módszerei
A kutatás interdiszciplináris jellegű, rendszerszemléletű, makroszintű14 ahogyan az 1.
számú ábra bemutatja. Az ábrán15 látható, hogy a közigazgatási továbbképzések jelen
vizsgálata alapvetően három tudományterület határán jött létre: közigazgatás-tudomány
–pedagógia/andragógia tudománya – szervezés-vezetéstudomány. Mindhárom pillére
egyformán stabil és nélkülözhetetlen, bármelyiket elhagyjuk, a kutatás integrált jellege
sérül. A központi háromszög körül más tudományterületek is megjelennek: mint a
jogtudomány, szociológia/pszichológia, közgazdaságtan, melyek csak érintőlegesen
kapcsolódnak a vizsgálati módszertanhoz, de figyelembevételük támogatja azt. Az így
kialakult háromszög és a köré írt területek bejárásának iránya mutatja a kutatás
szemléletét, mely olyan ciklust követ, ahol a tudományterületek kölcsönhatásai
folyamatosan és ismétlődően megjelennek. Ezeket a hatásokat és kölcsönhatásokat
jelölik az ábrán található nyilak.

1. ábra A közigazgatási továbbképzések kapcsolódó tudományterületei. Forrás: Budai, 2009. Adaptálta:
Belényesi, 2009.
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A vizsgálat stratégiája kettős: (1) egyrészt érvényesül a deduktív stratégia: a kontextustisztázó elméleti megalapozás során a leíró- értelmező-elemző jellegű modell a
közigazgatási továbbképzéseket a fent említett tudományterületek összefüggéseiben
vizsgálja, (2) másrészt az induktív stratégia is érvényesül: az empirikus vizsgálat során a
félig strukturált mélyinterjúk, illetve a kérdőíves felmérés módszerinek alkalmazásával,
a konkrét vizsgálatok eredményei vezetnek el az általános következtetésig.
Az elméleti vizsgálat során, a kutatás céljának megfelelően kiemelt szerepet kap a
szakirodalom feldolgozása, a dokumentum- és jogszabályelemzés, a statisztikai adatok
téma-centrikus értelmezése. Ezek a magyar közigazgatási továbbképzésekkel foglalkozó
történeti és jelenkori problémakör, a kompetenciairodalom közigazgatást érintő
vonatkozásai és egy átfogó, a közigazgatási továbbképzésekben alkalmazható
képzésmódszertani modell feltárására szolgálnak. A kutatás kiterjed a nemzetközi
tapasztalatokkal való komparatív elemzésre is.
Az empirikus vizsgálat (1) egyrészt a kvalitatív módszertanon16 alapul, amelyhez jól
illeszkedik az interpretatív megközelítés, ennek leírását a negyedik fejezet elején, a 4.2
pont tartalmazza; (2) másrészt a kvantitatív módszertanon17 alapul, amelyhez igénybe
kell venni a kérdőívek statisztikai feldolgozásának eszköztárát, ennek leírását az ötödik
fejezet elején, az 5.2 pont tartalmazza.
A

kutatás

tapasztalatainak

feldolgozása

hermeneutikai

eszközökkel,

jelentés-

interpretáción keresztül történik18. A vizsgálat kutatásmetodikailag (1) részben
keresztmetszeti – a jelen állapotot tükröző – a közigazgatási kompetenciák tekintetében,
(2) részben longitudinális (rövid idő-intervallumú), mivel időbeli – képzés előtti és
képzés

utáni

–

összehasonlítást

alkalmaz

a

közigazgatási

továbbképzések

hatásvizsgálata tekintetében. Az eredményeket – valamennyi hipotézis esetében –
szintetizáló táblázatok összegzik. A dolgozat egészét átszövi a pragmatikus
szemléletmód: mindenkor az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának
feltárására, bemutatására törekszik.
A kutatás eredményeként – szándékaim szerint – a közigazgatási továbbképzések
problémakörében érvényes következtetések levonására nyílik lehetőség, melyek
érvanyagot nyújthatnak azon döntések megalapozásához, hogy a közigazgatási
szektorhoz

milyen

fejlesztő

program

és

módszer

illeszkedik

a

legnagyobb

hatékonysággal – ezzel is támogatva azok elterjedését, aktív beépülését a közigazgatás
modernizációs folyamatába.
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1. Közigazgatási képzések, továbbképzések a XX. századtól napjainkig
A közigazgatásiban régóta tért nyert a folyamatos képzés, továbbképzés szükségessége.
Létjogosultságát illetően alapvetően három okot lehet megemlíteni. Az első ok, az
ismeretek gyors elavulása, ugyanis a jogszabályok gyakran változnak, és nagyon fontos,
hogy a közigazgatási szakemberek értesüljenek ezekről a változásokról, tudásuk
naprakész legyen. A második oka az igazgatástechnika folyamatos átalakulása.
Évszázadokon keresztül a közigazgatásban a határozatokat kézzel írták, később a
nyomtatványok kitöltése is kézzel történt. Ez azonban megváltozott előbb az írógépek, a
számítógépek, fénymásolók, majd az internet, az e-közigazgatás megjelenésével,
amelyek forradalmi változást okoztak a közigazgatásban. Végül a harmadik ok a
közigazgatási humánerőforrás álladó fejlesztésének szükségessége. A fent említett
három érven kívül fontos megemlíteni, hogy az állampolgári igényesség is erősen hat a
köztisztviselők felkészültségének javítására.19
A képzésen, továbbképzésen kívül a humánerőforrás fejlesztésnek számos más eszköze
is van.20 Ezek összekapcsolódhatnak a továbbképzéssel, de alkalmazhatóak önmagukban
is. Például egyes országok közszolgálatában a gyakornoki időszak aktív, jól tervezett
tanulási folyamat, melyben a gyakornok előbb a tapasztalt kollégák felügyelete alatt,
majd egyre nagyobb önállóságot kapva végzi munkáját. A mentorálás mellett, a
munkavégzés folyamatosan továbbképzéssel kombinálódik.21
Több mint száz éve a közigazgatásban is alkalmazott módszer a rotáció, ami azt jelenti,
hogy a köztisztviselő több munkahelyen, munkakörben is eltölt hosszabb-rövidebb időt.
Így megismerkedik az egyes feladatok (munkakörök) sajátosságival, megszerezheti az
azokhoz szükséges ismereteket és készségeket. Ezen kívül megismeri a hivatal
szervezeti egységeit és az adott szervezeti egységben dolgozókat is. Végső soron képet
kap a szervezet tevékenységének egészéről, ami elősegítni, hogy a későbbiekben
munkáját annak ismeretében, arra tekintettel hatékonyabban végezze.22
Bár látható, hogy a képzés, továbbképzés csak egyik eszköze a humánerőforrás
fejlesztésnek, mégis érdemes külön kezelni, mert (1) a képzés, továbbképzés a leginkább
strukturált, önmagában is elemezhető módszer, (2) a közigazgatásban a továbbképzés
intézményesülten működik e szektor sajátos igényeinek kielégítésére, (3) a hazai
közigazgatási szakirodalom is főként ezzel a fejlesztési módszerrel foglalkozik.23 Először
tehát a közigazgatási képzések, továbbképzések értelmezési keretét vizsgálom meg.
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1.2 A közigazgatási képzések, továbbképzések értelmezési kerete
A hazai közszolgálati szakirodalom
szakirodalomban24 a képzés, továbbképzés témáját általában
együttesen tárgyalják, mint a közszolgálat egyik alrendszerét (2 számú ábra). Az
iskolarendszerű oktatást tekintik képzésnek,, míg a munkába állást követően, tanfolyami
jelleggel folyó, tipikusan rövidebb időtartamú, és gyakorlatias
gyakorlatias orientáltságú oktatást
nevezik továbbképzésnek.
Közigazgatás
rendszere

Közigazgatási
személyzetpolitik
a alrendszere

Közigazgatási
továbbképzések
alrendszere

2.. ábra A továbbképzések helye a közigazgatás intézményrendszerében
rendszerében

Mindenekelőtt érdemes megvizsgálni a közigazgatási képzések, továbbképzések
értelmezési keretét a fogalomhasználat és a jogi személet dichotonómiájában.
A fogalomhasználat tekintetében – a Felnőttoktatási és –képzési
képzési lexikon szerint – a
képzés a gondolkodási és cselekvési műveletek, jártasságok, készségek kialakítását,
képességek kifejlesztését jelenti, tágabb értelemben viszont meghatározott életpályára,
szakmára, tevékenységi területre vonatkozó elméleti és gyakorlati felkészítést jelent; a
továbbképzés pedig a meglévő képzettséget kiegészítő vagy magasabb szintre emelő
képzés.25 Egyes nyelvterületeken
nyelvterü
(pl. német) a felnőttoktatás szinonimájaként
alkalmazzák, ami azon terület, amelyben a nevelés döntően ismeretnyújtáson és
elsajátításon keresztül valósul meg. További felosztás szerint a felnőttoktatás
felnőttképzésre (amikor a nevelés, oktatás dominánsan
dominánsan a személyiség képességeinek,
jártasságainak a formálására koncentrálódik) és felnőttnevelésre (amikor a felnőtt
személyiségi sajátosságainak, tulajdonságainak, jellemének, erkölcsének céltudatos
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alakítása áll a nevelési tevékenység középpontjában) tagolódik,26 Ez az értelmezés
felveti a kérdést, hogy a közigazgatási képzés, továbbképzés felnőttképzésnek
tekinthető-e.
A

felnőttképzés

a

felnőttek

céltudatos

és

tervszerű

fejlesztésére

irányuló

tevékenységének azt a komplexumát foglalja magában, melyben meghatározott
kompetenciák kiművelése kap hangsúlyt.27 Szűkített értelemben felnőttképzésnek a
felnőttek – rendszerint hivatalosan elismert végzettséget is kínáló – szakmai kiképzését,
továbbképzését és átképzését nevezik.
A felnőttek szakmai képzésének két formája az iskolarendszerű felnőttképzés, ahol a
szakképzés az iskolai szakképzésben alkalmazott képzési programok alapján történik, és
az iskolarendszeren kívüli, ahol a képzési programot a képző szervezet állítja össze28.
Ezen értelmezés szerint tehát a közigazgatási továbbképzés iskolarendszeren kívüli
szakmai képzésnek minősülhet.
Ami a jogi szemléletet illeti, a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről megemlíti ugyan,
de belső képzésnek minősíti a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői
továbbképzést.
A fentiekből következik, hogy a közigazgatási képzést, továbbképzést nem lehet
egyszerűen a felnőttképzések kategóriájába sorolni, és az is tény, hogy e szektor
fogalomhasználata részben különbözik a

pedagógiában és az andragógiában

megszokottól, érdemes tehát a továbbiakban külön kategóriaként kezelni a témakört.
Szükséges még megvizsgálni a képzés és továbbképzés viszonyát. Egymással szoros
kapcsolatban álló fogalom, nehéz meghúzni a határvonalat a két értelmezés között. A
képzés alatt azt a folyamatot kell érteni, amelynek révén a közszolgálatban elhelyezkedőt
alkalmassá teszik annak a feladatnak az ellátására, amelyre alkalmazták29. A képzés
iskolarendszerű oktatás, amelyben való részvételre a közszolgálatba lépés előtt kerül
sor. Ez a magyar közigazgatásban a felsőfokú tanintézetben történő diplomaszerzést
jelenti30. A továbbképzés a már megszerzett ismeretekre épül, amelyet elmélyít, kiegészít,
vagy felfrissít. A továbbképzés célra irányult ismeretet ad, azaz nem törekszik az
oktatandó ismeretanyag összes vonatkozását megadni.31 A továbbképzés a munkába
állást követően, tanfolyam jelleggel folyó, rövidebb időtartamú, és gyakorlatias
orientáltságú oktatás.32
A közigazgatásban az iskolarendszerű képzésben való részvételnek fő szabályként meg
kell előznie a közigazgatásba való belépést. Ez a szempont tehát már a kiválasztásnál
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érvényesül. Kivételnek tekinthető, hogy az iskolarendszerű képzésben való részvétel
már a munkába állás után történik esti vagy levelező tagozaton, esetleg szakképzés vagy
távoktatás formájában.
Az iskolarendszerű képzést követi a továbbképzés, amely azonban már a köztisztviselői
státuszhoz kapcsolódik. A továbbképzés így kifejezetten a köztisztviselői karrier része.
Egyes továbbképzések vizsgával végződnek, és a megfelelő vizsgaeredmény előfeltétele
a ranglétrán (besorolásban) való előrelépésnek is. Mindamellett a továbbképzést a
képzésekkel összevetve, előbbi gyakorlatiasabb, kevésbé elméleti orientáltságú és
általában közvetlenül kapcsolódik az adott munka-, illetve feladatkörhöz.33
A továbbképzések különféle típusai között – a hazai szakirodalomban a jogi szemléletet
követve – mindenekelőtt a kötelező és a nem kötelező típust szokás elkülöníteni. A
képzés tartalma szerint pedig elsősorban az általános közigazgatási, valamint a speciális
tudástartalmakat átadó képzéseket különítik el a szerzők. 34
Képzés és továbbképzés között jelentős különbség lehet nemcsak a tartalomban, hanem
a módszerben is. A képzés esetében elsősorban az előadó-központú ismeretátadó
frontális módszerekkel találkozunk, míg a továbbképzés elsősorban nem, vagy nem csak
tudásátadásra, hanem készségfejlesztésre, és estlegesen attitűd-változásra szolgál.35 Ez
utóbbi rendszerint résztvevő-központú interaktív módszerekkel történik.
A dolgozatban – az intézménytörténeti áttekintés kivételével, a képzést és a
továbbképzést külön tárgyalom. Képzés alatt az iskolarendszerű képzést, más szóval az
oktatást értem, amelyben való részvételre főszabályként a közszolgálatba lépés előtt
kerül sor. Ez a magyar közigazgatásban lényegében a felsőfokú oktatásban történő
diplomaszerzést vagy középfokú szakképzést jelenti. A továbbképzés fogalmi eleme ezzel
szemben a dolgozatban az, hogy (1) mindig a közszolgálat tartama alatt kerül rá sor, és
(2) nem iskolarendszerű képzést jelent.
Képzés és továbbképzés határozott szétválasztását más tényező is indokolja. Ezek közül
– a téma megközelítésének rendszerjellegéből adódóan – az érdemel kiemelést, hogy
más a képzés és egészen más a továbbképzés szerepe a közigazgatás személyzetpolitika
rendszerén belül. A képzés a személyzetpolitika rendszerén belül a kiválasztáshoz
kapcsolódik szorosan. Ezzel szemben a továbbképzés az előmenetelhez, illetve az utóbbi
időben a teljesítményértékeléshez és áttételesen a minősítéshez is kapcsolódik. Ha
kifejezetten általános HR terminológiát használunk, akkor a továbbképzés, mint az
emberi erőforrás-fejlesztés talán legmeghatározóbb eszköze jelenik meg.36
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A személyügyi tevékenység a szervezési funkció fontos része, amely követi a szervezet
általános
talános struktúrájának a megtervezését. Lényegét tekintve,
tekintve a szervezeti célok
eléréséhez szükséges személyi állomány biztosításának és a vele való gazdálkodásának a
folyamata.37 Magában foglalja:
foglalja az: emberi erőforrás tervezést, a toborzást, kiválasztást, a
képzést, továbbképzést, a teljesítményértékelést,
teljesítményértékelést valamint a kompenzációt.
A fenti általános modellből
ből kiindulva,
kiindulva, a közigazgatási személyzetpolitika rendszere az
alábbi,, egymással összefüggő alrendszereket tartalmazza: kiválasztás (képesítési
előírások, versenyvizsga),, előmenetel, illetmény, minősítés, teljesítményértékelés,
teljesítményértékelés
továbbképzés (3 számú ábra).
ábra) Szem előtt tartva,, hogy mindezek egymással
összefüggnek,

a

továbbiakban

csak

a

továbbképzés

területét

kiemelve,

jellegzetességeinek és feladatának bemutatására
bemutatás
törekszem – a közigazgatásban.
közigazgatás

Toborzás,
kiválasztás

TovábbTovább
képzés

Előmenetel,
illetmény

Személyzetpolitika

Teljeítményértékelés

Minősítés

3.. ábra A továbbképzések helye a közigazgatási személyzetpolitika alrendszerében
endszerében

A továbbiakban,, a kutatás kérdéseinek megalapozásaként, a közigazgatási képzések,
továbbképzések alig több mint százéves intézménytörténetének főbb
őbb jellegzetességeit
vizsgálom, melynek keretében a közigazgatási képzés, továbbképzés adja a függő
változókat, maga a közigazgatási rendszer pedig a független változókat. A kapcsolatuk
azonban nem egyirányú, hiszen a közigazgatás működése, teljesítménye, fejlődése
nagyban függ a képzés által szállított szakismerettől.38
A hazai felnőttképzés intézménytörténetét feldolgozó szakirodalom39 nem tesz említést
a közigazgatási képzésekről, továbbképzésekről,
to
így a követezőkben bemutatásra
bemutat
kerülő
vizsgálati eredmények ezzel nem összevethetőek.
összevethetőek
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1.2 Az előzmények
Egyes szerzők40 szerint a magyar közigazgatás-tudomány és képzés fejlődésének
szakaszolására három mérföldkő kínálkozik: 1850, 1945 és 1990, az alábbiak szerint:41
− a gyakorlati közigazgatás-tudomány kora (a középkortól 1850-ig)
− a jogpozitivizmus kora (1850 – 1945)
− közigazgatás-tudomány a szocializmusban (1945 – 1990)
− közigazgatás-tudomány a történeti jelenkorban (1990-től)
A dolgozat szempontjából, ahogyan az a későbbiekben részletes tárgyalásra kerül, a
jogpozitivizmus kora jelenti a kezdeteket, a mérföldköveket pedig a századforduló, az
első világháború, majd a második világháború, végül pedig a rendszerváltás. A
továbbiakban tehát ez utóbbi felosztást követve elemzem a közigazgatási képzések,
továbbképzések magyarországi történetét.
A „szakértő közigazgatás” eszméje és gyakorlata a XVIII. században, Mária Terézia
uralkodása alatt a feudális abszolutizmushoz kapcsolódva jelent meg. Ezt a folyamatot
leginkább az 1763–1776 között Szempcen működő „Collegium scientiarum politicooeconomico-cameralium”, illetve – ezt követően – a közigazgatási képzést folytató négy, a
Pázmány Péter Egyetem jogi fakultása által felügyelt akadémia megalakítása fémjelezte.
Tartalmi szempontból az oktatás irányát az osztrák kameralisztika szinte kizárólagos
befolyása jellemezte. Ez a korszakra jellemző megközelítés – csakúgy, mint általában a
kameralisztika – első sorban a közigazgatás, a népesedési, adózási, kereskedelmi stb.
kérdések

hatékony

és

eredményes

megoldásának

mikéntjét

hangsúlyozta;

a

(közigazgatási) jog e megközelítésben mint meglehetősen marginális keretfeltétel jelent
csak meg.42
A majdani közigazgatási képzések gyökerét tehát a politico-cameralis tudományok
oktatása jelentette, melyet 1777-ben rendelt el Mária Terézia. Az uralkodó ugyanebben
az esztendőben helyezte el át a „tanintézetek koronáját”, az egyetemet Nagyszombatról
Budára, és gondoskodott a működéshez szükséges bőkezű alapítványokról. A képzés
kettős célrendszert szolgált: (1) egyfelől az egyház állami és világi igazgatás oktatását,
(2) másfelől a tudományos és művészeti oktatást.43
Az oktatásban egyértelműen a nyugati (tipikusan osztrák) hatás volt döntő; a
közigazgatási jellegű problémák szisztematikus – tudományos – tanulmányozása
azonban döntően kimerült a külföldi eredmények átvételében és interpretálásában. A
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minimális számban megszülető hazai munkák pedig gyakorlati orientációjuk miatt
nemigen tekinthetők tudományos értékűnek. A francia közigazgatás közismert
klasszikus tételének “kormányozni lehet távolból is, de jól igazgatni csak a helyszínen
lehet” konzekvenciáit a magyar törvényhozás csak megkésve vonta le. Az egyetemen a
közigazgatási és jogi képzés – a XIX. századra egy intézményi keretben, mégpedig az
Állam és Jogtudományi Karok rendszerében konzerválódott.44
A közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztásával a jogi képzettséggel rendelkezők
jelentős része kikerült a közigazgatásból A törvényhatósági tisztviselői állások közül a
külön szakképzettségre kötelezett orvoson, állatorvoson, mérnökön kívül csak a
főjegyzői, árvaszéki elnöki, a tiszti ügyészi állást kötötte törvény jogi minősítéshez.
Kedvezőbb volt a községi törvény (1871. évi XVIII. tc.) amely a jegyzői állást a
törvényhatóság által kiküldött állandó szakbizottság előtt teendő jegyzői szigorlathoz
kötötte.45
Már az 1867-es kiegyezés után felmerült az igény arra vonatkozóan, hogy az – akkori
definícióval élve – állami (mai közszolgálati) jogviszonyt az egyéb munkajogi
jogviszonyoktól eltérően kellene szabályozni. Az átfogó törvényi szabályozás igénye
ellenére nem született kódex a közszolgálati jogviszony szabályozására; ezzel
ellentétben, számos külön törvényben, de főleg rendeleti szinten szabályozták a
különböző jellegű közszolgálati jogviszonyokat, sőt külön-külön azoknak egy-egy
jogintézményét:46
–

A magyar közszolgálati személyzetpolitika első írásos nyomát a Pénzügyi
Szolgálati Szabályzat képezi, amely egyben a zártrendszerű közszolgálat
kiépülésének első lépését is jelentette – és az állami szolgálat valamennyi ágára
kiterjedően tartalmazott rendelkezéseket (korszerűsítése 1896-ban történt
meg);

–

Az 1883. évi I. törvénycikkbe foglalt minősítési törvény;

–

az 1885. évi XI. törvénycikkbe foglalt nyugdíjtörvény;

–

az 1893. évi IV. törvénycikkbe foglalt illetménytörvény;

–

az 1912. évi LXV. törvénycikkbe foglalt újabb nyugdíjtörvény;

–

az 1934. évi I. törvénycikkbe foglalt nyugdíjnovella;

mind az átfogó törvényi szabályozás igényét hordozták magukban, de egységes, nyomon
követhető koncepciót nem alakítottak ki.
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A közigazgatásban alkalmazottak szakképzettsége hiányában rejlő gondokat a
köztisztviselők minősítéséről szóló 1883 évi I. tc kívánta orvosolni:
-

az

általános

közigazgatásban

a

központi

szervek

fogalmazási

szakában

alkalmazottak,
-

a vármegyékben az alispánok, a jegyzők és a szolgabírák, a törvényhatósági jogú
városokban a polgármester, a rendőrkapitányok és a jegyzők,

-

a rendezett tanácsú városokban a polgármester

számára – képesítési követelményként – az államtudományi államvizsgát, illetve ezzel
egyenrangúan az államtudományi, vagy jogtudományi tudorságot, az ügyvédi oklevél
megszerzését írta elő.
A képestést rendező törvény a közszolgálati alkalmazás általános feltételeként a magyar
állampolgárságot, a büntetlenséget és az erkölcsi megbízhatóságot írta elő. Az
ismertetett kvalifikáción túl, egyes állások betöltéséhez még külön kondíciókat, kétévi
gyakorlatot, továbbá gyakorlati közigazgatási vizsgát határozott meg.
Egy tipikusnak mondható századvégi – de talán ma is aktuális – probléma volt a jogásztúlképzés

és

a

közigazgatásban

betöltött

szinte

hegemonikus

szerepük.

A

minisztériumokban többségben voltak a jogászok, és a többi szakember álláspontja
általában nem érvényesülhetett. Például a közoktatási pálya impériummal egybekötött
része csak végzett jogászok számára volt fenntartva.47

20

1.3 A századfordulótól az első világháborúig
Az egységes törvényi szabályozás iránti, mintegy egy évszázada folyamatosan felmerülő
igényt többek között azt indokolta, hogy a közigazgatásban dolgozók az állam és az
önkormányzatok nevében végrehajtó funkciót látnak el, amelynek során közhatalmat
gyakorolnak, szolgáltatást nyújtanak, biztosítják a társadalom, az állam működéséhez
elengedhetetlen alapvető feltételeket, körülményeket. A köztisztviselők tevékenységük
során az általuk alkalmazott aktusokkal, intézkedésekkel, eszközökkel közvetlenül
érintik, befolyásolják az állampolgárok életviszonyait, körülményeit.48
Az 1871. évi községi törvény vizsgabizottsági rendszerének meghaladására időközben
már egyes törvényhatóságok tettek kísérletet rövid életű jegyzői tanfolyamok
beindításával. A törvényhozás e kezdeményezések tanulságait értékelve határozott az
állami jellegű közigazgatási tanfolyamokról. A feltételt gimnáziumi érettségihez, vagy
ezzel egyenrangú középiskolai végzettséghez, továbbá jegyzői irodában eltöltött 1 éves
gyakorlathoz kötötte. Országos érvényű jegyzői oklevelet csak az szerezhetett, aki a
tanfolyamot elvégezte és a községi közigazgatási vizsgát sikeresen letette. A
közigazgatási szakvizsga írásbeli és szóbeli részből állt.49
Azonban szervezeti változást csak az 1900. évi XX. tc., a jegyzőképzési törvény jelentett.
Egy sajátos képzési modellt honosított meg, a nem átjárható, párhuzamos, kétszintű (az
egyetemi képzés mellett a községi, városi és megyei igazgatási állásokra képző)
intézményrendszert.

Miniszterelnöksége

idején

Széll

Kálmán

országos

jellegű

közigazgatási tanfolyamokat szervezett. Azelőtt minden vármegye maga képesítette a
jegyzőket; két tanfolyam volt az országban: Nagybecskeren és Pozsonyban; ezek
elvégzése nem volt kötelező; egyik törvényhatóság nem respektálta a másiknak
képestését, vagyis a jegyzők törvényhatóságokhoz voltak kötve, egyikből a másikba át
nem mehettek. A községi jegyzők képzése a községi közigazgatási tanfolyamokat
rendszeresítő törvénnyel tehát megfelelő megoldásra talált.50
A közigazgatási tanfolyamok országos szervezése alkalmával 6 középiskolai osztály és
egy év irodai gyakorlat volt a megkívánt minősítés, hogy valakit ilyen tanfolyamra
felvegyenek; 3 év múlva, fokozatosan életbe léptetve, érettségit kellett produkálni. A
tanfolyamok népszerűek voltak, mert az első tervezet szerint az érettségizett ifjak előtt,
ha a közigazgatási tanfolyamot elvégezték (a tanfolyamnak utóbb 2 évre kellett volna
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terjednie), meg kellett volna nyitni nemcsak a községi, hanem a közjegyzőségi, járási,
törvényhatósági, szóval az összes közigazgatási állást.51
Azonban a jogi szakma ellenlobbyt indított, azzal az indoklással, hogy e tanfolyamok a
jogakadémiák felesleges versenyintézményei, hiszen az minden jogi pályára, így a
közigazgatásra is felkészít. Végül is a közigazgatási tanfolyamok megmaradtak
körjegyzői tanfolyamnak; mondván, hogy még az esetleg jobb jegyzői fizetés sem kellett,
ha nem fűződött az álláshoz impérium, joghatóság.52
A közigazgatási képzési kísérletek költséghatékonysági tanulságaként, Széll Kálmán,
szervezett 10 közigazgatási intézetet, jogi szakiskolákat. A törvényhatóságok főbb
tisztviselői, ahol jogi akadémia volt, annak tanárai egy kis tiszteletdíjért vállalkoztak az
előadások

megtartására,

így

a

tanárok

pedagógiai

kiképzésével,

fizetésével,

státuszrendezésével nem kellett a költségvetést megterhelni. Érdekesség még a
kiegészítő szakos képzés, például a mérnöki végzettségűek kétéves jogi képzéssel
hatósági (pl. bányamérnöki, bányahatósági) képesítést szerezhettek.53
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1.4 A két világháború között
A viszonylagos gazdasági konszolidáció indokolttá tette az önkormányzatokra
vonatkozó közigazgatási reformokat. Ez vezetett a közigazgatás rendezéséről szóló
1929. XXX. tc.-hez, amely az önkormányzatok alapszerkezetét érintetlenül hagyva a
belső összetételen és a hatáskörökön jelentős változtatásokat vezetett be. A tc. harmadik
része az egyes önkormányzati tisztségviselők és alkalmazottak személyi és szolgálati
viszonyáról rendelkezik. Emelni akarták a vármegyei tisztviselők szellemi színvonalát,
alaposabbá tenni a képzést. A törvény bevezette a fogalmazók számára a közigazgatási
gyakorlati vizsgát, kötelezővé tette az államtudományi doktorátus letételét. Kisebb
változtatások

a

jegyzőképzésben

is

voltak.

A

század

elején

felállított

jegyzőtanfolyamoknál az 1930-as években tovább emelték a követelményeket, és a
felvételi vizsgát is megkívánták.54
A XIX. század végére gyakorlatilag kizárólagossá váló jogtudományi megközelítés
primátusa 1930-ig, a Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a
közigazgatási program beindulásáig töretlenül jellemezte a magyar közigazgatástudományi gondolkodást. Az ekkortájt létrejövő, a Magyary Zoltán – és az általa
megalapított

Magyar

Közigazgatás-tudományi

Intézet

–

körül

összpontosuló

tudományos iskola a kor legmodernebb, elsősorban amerikai eredményeinek hazai
interpretálását és alkalmazását hozta magával.55
A közigazgatás-racionalizálási mozgalom során, Magyary Zoltán tervezetei a polgári
állam közigazgatásának megerősítését célozták. Megvalósításukhoz nem kapott elég
segítséget így 1933-ben visszaadta megbízatását. A racionalizálás hivatalos irányítása
ezután a belügyminisztériumban életre hívott közigazgatási Racionalizálási Bizottság
keretében folyt tovább. Itt az adminisztratív vezetést Mártonffy Károly miniszteri
tanácsos látta el. Mivel a Racionalizálási Bizottság úgy látta, hogy az államigazgatás egész
területét egyszerre feldolgozni lehetetlen, munkásságát a közigazgatás négy területére
szorította: a szervezetre, az ügyintézésre, a jogszabályrendezésre és köztisztviselői
képzésre.56
A közigazgatás kezdeti, szinte „rendőri” jellegű funkciójából sokrétű funkciót ellátó
tevékenységgé fejlődött, egyre inkább átvéve gazdasági, közlekedési, egészségügyi,
oktatási stb. feladatokat is. Erdei Ferenc a két világháború közötti a magyar
közigazgatásban dolgozó középosztályról írva, joggal hangsúlyozta, hogy ebben az
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értelmiségben a jogászság játszott kiemelkedő szerepet, azaz a közigazgatás egyetemet
végzett alkalmazottai túlnyomó többségükben jogászok voltak. A magyar közigazgatás
egyik nagy problémáját, tulajdonképpen elmaradottságát látta abban, hogy a
megváltozott funkciójú közigazgatást is jogászok, jogászi képzettséggel, jogászi módon
látták el.57
Ez az adott történelmi helyzetben azért volt problematikus, mert az államhatalommal a
jogászi szerepek úrisága a szakelem feletti hatalmi elem dominanciáját jelentette. A
jogászság az akkori Magyarországon valóban úgy kötődött a hatalomhoz, olyan módon
képződött és olyan gyakorlatot folytatott, amely a közigazgatás szempontjait a
mindennapi működésben is háttérbe szorította (bár a szakmai szempontok háttérbe
szorítása nem jelentette egyúttal a jogi szakszerűség mellőzését is).58
Az elméleti képesítés ekkor vagy a Jog – és államtudományi tudori cím, vagy a
Közgazdaságtudományi Karon szerzett közgazdász oklevél által volt biztosított a
közigazgatási pályákon. (Ennek hagyományai a ma még érvényben lévő közigazgatási
alapvizsgában öröklődött azzal, hogy az okleveles jogász és közgazdász végzettségűek e
vizsga alól mentességet élveznek.) A gyakorlati képesítést, a közszolgálatban eltöltött
három évet követő, gyakorlati közigazgatási vizsga igazolta.59 (Ez utóbbi hagyományai
pedig a közigazgatási szakvizsgában öröklődött, mely 3 év közszolgálati jogviszonyhoz
vagy vezetői kinevezéshez kötött.)
A közigazgatási vizsgát az egységes bírói és az ügyvédi vizsga mintájára alakították ki.
Fontos, hogy a korban a jogtudományi és az államtudományi doktorátust szerzők a jog –
és államtudományi karokon ugyanazt tanulták, de a közigazgatási pályára törekvő,
államtudományból doktorálók a kereskedelmi és váltójogból, valamint a polgári peres
eljárásból nem vizsgáztak.60 A vizsga két részből állt: általános vizsgából és a szűkebb
szakvizsgából. Az általános vizsga tárgyai: a magyar közigazgatási jog általános része,
magyar közjog, magyar magánjog, büntetőjog, polgári eljárási és büntető eljárási jognak
a közigazgatással foglalkozó részei. A szűkebb szakvizsga lehetett belügyi; pénzügyi;
vallás – és közoktatásügyi, valamint nevelési igazgatási; illetve közgazdasági és
közlekedésügyi szakigazgatási szakra vonatkozó vizsga.61
Érdekesség, hogy ekkoriban a Közgazdaságtudományi Kar is működtetett egy
„közigazgatási osztályt” ahol a jogászok által tanult tárgyakon felül kötelező volt a
mezőgazdasági közigazgatás, az ipari közigazgatás, a közlekedési jog, a népjóléti
igazgatás, vallás– és közoktatásügyi igazgatás, közszolgálati jog, közigazgatástan,
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közigazgatási

jogi

szeminárium

és

további

nagyszámú

szaktárgy.62

A

kor

közszolgálatának egyénítő vonása ez, mintegy áttörése a jogászuralomnak. A gyakorlati
közigazgatási vizsgát külön felkészítő tanfolyam nem előzte meg, így a jelöltek egyetemi
tudásukra kellett, hogy támaszkodjanak, gyakorlati tudásukon túl. Fontosnak tartották,
hogy a jogászok is hallgathassák a Közgazdasági Kar közigazgatási szaktárgyait.63
Ezen kívül, vitát váltott ki az is, hogy az általános közigazgatásba a belépőt a jogi diploma
jelentette. Műszaki képzettségű személyeket csak műszaki teendőkkel összefüggő
szolgálatra lehetett a helyi vagy a központi igazgatásban alkalmazni. Az általános
közigazgatásban mérnöki diplomával még fogalmazó sem lehetett senki. A József Nádor
Gazdaság- és Műszaki Egyetem ezért szerette volna, ha ezen szemlélet (ti. a
jogászuralom túltengése) megváltozik, ami oda vezetett, hogy a mérnökképzésben a
közigazgatással összefüggő tudományok oktatásának hangsúlyosabbá tétele megnyitotta
az általános közigazgatási pályát a mérnökök előtt, majd 1934-től létrehozták a
közgazdasági-közigazgatási szakot is.64
Azonban az államkormányzás és igazgatás hivatalnokrétege ebben a korszakban sem
alakult át szakszerű polgári hivatalnokosztállyá, hanem továbbra is úri középosztály
maradt. A hatalmi-politikai, illetve világnézeti és tárgyi szakszerűségi elemek
aránytalanul egyesültnek ezekben a közigazgatási tevékenységi ágakban, mindenütt a
politikai elemek túlsúlyával. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a szakszerűség
alárendelődött a hatalmi-politikai szempontoknak, és nem engedte szabad és tárgyilagos
fejlődését.65
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1.5 A második világháborútól a rendszerváltásig
A második világháborút követő években a koalíciós pártharcok nyomták rá bélyegüket a
közszolgálati rendszer fejlődésére; a zárt rendszer fellazulása következtében a
zsákmányrendszerre jellemző vonások kezdtek elterjedni, mivel a pártok bizalmi
embereiket igyekeztek a fontosabb állásokhoz juttatni. Az egypártrendszer kiteljesedése
következtében a közszolgálati alkalmazottakkal szembeni képesítési követelmények
fokozatos lebontása és teljes felszámolása valósult meg; a szakmai követelmények
helyébe a politikai megbízhatóság lépett.66
A politikai elem előtérbe kerülése megmutatkozott a közigazgatás új személyi
állományának kialakításában először vezetői, majd alsóbb szinteken is, amikor a
szakismereteknek szinte már alig volt jelentősége. Ezt a hiányzó szakértelmet próbálták
pótolni a különböző tanfolyamokkal, később a tanácsakadémiai képzéssel, a levelező
oktatással.
Különösen a fordulat évét követően, az új közigazgatás kiépítése során, tudatosan
háttérbe szorították a jogászságot (és a jogi szakszerűséget is), inkább valamiféle sajátos
funkcionális szakszerűség jutott szerephez a hatalmi elem mellett. Ez a funkcionális
szakszerűség a specialistáknak kedvezett, így – természetesen hosszabb idő múltán,
hiszen az általános fenntartás a szakelemmel szemben is megmutatkozott – a
közigazgatási szakszerűség azonosult a funkcionális szakszerűséggel. Műszaki,
egészségügyi, pedagógiai, közigazgatási stb. szakszerűség vált túlnyomóvá, a jogászi
szakszerűség pedig a legjobb esetben az ún. igazgatási osztályokra „vonult vissza”, tehát
maga is szűk értelemben vált funkcionálissá.67
A tanácsok megalakulásakor 1950-ben túlnyomó részt munkások és dolgozó parasztok
kerültek a Végrehajtó Bizottságok (VB) tisztségeibe és más jelentős beosztásokba.
Tekintettel arra, hogy ezek az emberek közvetlenül az üzemekből, mezőgazdaságból
kerültek

vezetői

tisztségbe,

nem

rendelkeztek

megfelelő

szakmai

tudással,

államigazgatási ismeretekkel. A tisztségek és a munkakörök ellátásához szükséges
alapismeretek biztosítására káderképző tanfolyamokat szerveztek. Ezt követően a városi
tanács végrehajtó bizottságok elnökei, elnökhelyettesei és titkárai, valamint más vezetői
beosztású dolgozók gyorsabb ütemű és magasabb szintű képzése érdekében 1953-ban
létrehozták a Tanácsakadémiát.68 A Tanácsakadémia fő feladata a tanácsok és szerveik
számára a vezetők és más szakemberek képzése, továbbá a vezetők rendszeres
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továbbképzése, a továbbképzés gyakorlati és módszerbeli támogatása és a tanácsi
munka tudományos vizsgálata volt. A Tanácsakadémia a fenti feladatokat a budapesti,
veszprémi és szombathelyi oktatási intézet által, valamint a Tanácsigazgatási Szervezési
Intézete révén látta el.69
A tanácsakadémiai képzésnek három szakaszát különíthetjük el, tekintettel a képzendők
körére és a képzés idejére:
1. Az első szakaszt 1953. és 1963. közé tehetjük. Ebben az időszakban a járási és
városi tanács végrehajtó bizottságok tisztségviselőinek képzését látta el a
Tanácsakadémia. Eleinte egyéves bentlakásos és kétéves levelező tanfolyamok
voltak, később pedig az önálló levelező tagozat megszüntetésével kétéves
kombinált, egyéves bentlakásos plusz egyéves levelező képzés folyt.70 A járási és
városi tanácsi vezetők képzésében jelentkezett számszerű előrehaladás lehetővé
tette, hogy megkezdődjön a nagyobb községek tanácsi vezetők tanácsakadémiai
képzése. E cél megvalósításához azonban szükség volt a tanácsakadémiai képzés
feltételeinek

bővítésére.

Ennek

érdekében

1960-ban

megszervezték

a

szombathelyi tanácsakadémiát, amely révén felgyorsult és szélesebb körűvé vált
a képzés, így a tanácsakadémiai képzés 1953. és 1963. között két intézetben, - a
budapesti és a szombathelyi – folyt. 71
2. A második szakasz 1963-tól 1970-ig tartott. Ebben az időszakban a községi
tanácsok végrehajtó bizottság elnökeinek, elnökhelyetteseinek és titkárainak
államigazgatási és gazdasági képzése egy éves bentlakásos oktatás keretében
történt.

1963-ban

létrehozták

a

veszprémi

tanácsakadémiát,

amelynek

következtében felgyorsult a községi tanácsi vezetők képzése, és a képzési idő 5
hónapról 10 hónapra emelkedett.72
3. A harmadik szakasz 1970-től, működésének befejezéséig, 1978 augusztusáig
tartott. 1970-től a három intézményt szervezetileg összevonták, és a tanulmányi
idő kétéves lett a nappali tagozaton. A Tanácsakadémia gondoskodott a községi,
nagyközségi tanácsok vb-titkárainak és más tanácsi igazgatási szakembereknek a
szakoktatásáról, a tanácsi vezetők továbbképzéséről és a nagyközségi
tanácselnökök 5 hónapos képzéséről. A Tanácsakadémia keretén belül
létrehozták a Tanácsigazgatási Szervezési Intézetet (TSZI), amely később
Államigazgatási Szervezési Intézetként (ÁSZI), ezt követően pedig Magyar
Közigazgatási Intézetként (MKI) működött, melynek jogutódja a Kormányzati
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Személyügyi

Szolgáltató

és

Közigazgatási

Képzési

Központ

(KSZK).

A

Tanácsakadémia utolsó működési szakaszának végére jellemző volt, hogy erősen
kiterjedt a hároméves levelező képzés.73
A Tanácsakadémia működése során jó kapcsolatot alakított ki a megyei (fővárosi) tanács
VB személyzeti és oktatási osztályokkal, majd létrejöttük után, a tanácsi továbbképző
intézetekkel.74 A Tanácsakadémia 25 éves működésének befejezésével egy olyan
fejlődési szakasz zárult le, amely fennállása alatt közel 8.000 fő káder és vezető
képzéséről gondoskodott.
A tanácsrendszer idején a továbbképzések megszervezése a megyei tanácsok feladata
volt. A fővárosi és megyei tanácsok személyzeti osztályainak felügyelete alatt
továbbképző intézetek működtek, amelyek a továbbképzéseket középtávú és éves
tervek

alapján

valósították

meg.

(Ennek

hagyományai

a

mai

közigazgatási

továbbképzések tervezési rendszerben öröklődött.)
A megyei tanácsok továbbképző intézeteiben egy oktatási évben általában 24.000 fő
továbbképzésére került sor. A továbbképzésekre történő beiskolázás általában
tanácsszintenként és munkakörönként történt. A beiskolázás nem volt problémamentes,
ugyanis a helyi tanácsi ügyintézők több feladatkört láttak el, ezért elég gyakran
előfordult, hogy az ügyintézőket rövid időn belül többször beiskolázták. Ez zavarólag
hatott a folyamatos munkavégzésre. Voltak azonban kis létszámú vezetői, ügyintézői
munkakörök. Az e munkakört betöltők számára a továbbképzéseket több megye
közösen oldotta meg.
A továbbképzést társadalmi bizottságok (továbbképzési bizottság, igazgatói tanács)
segítették. Ez azt jelentette, hogy a bizottságok véleményezték a továbbképzési terveket,
valamint javaslatot tettek a tematikák összeállítására.75
A funkcionális jellegű szakképzettség túlsúlya azonban minden szinten problematikussá
vált. Sokáig a funkcionális szakemberek (specialisták) javára dőlt el a kérdés, és csak az
1970-es évektől vált általánosan elfogadottá, hogy a közigazgatás külön szakma és a
köztisztviselők egy részét (generalistákat) lehetőleg erre szakosodott intézményekben
kell képezni.
Egy önálló felsőfokú közigazgatási oktatási intézmény létrejötte ellen szólt az is, hogy
Magyarországon a jogász sokáig közigazgatási generalistának számított (ma is szívesen
alkalmaznak jogászt vezető közigazgatási állásokban). Azonban ez a tudás nem
tekinthető ennek, hiszen megváltozott a képzés tartalma és a közigazgatási szakmai
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ismeretanyag is bővült. Ennek hatására jött létre 1977-ben az Államigazgatási
Főiskola, mint a közigazgatási generalisták képzésének felsőfokú intézménye.
Az 1977. évi 3. számú tvr. hozta létre ezt az intézményt, amely 1978-ban felváltotta a
Tanácsakadémiát. A főiskola feladata az államigazgatási szakemberek képzése volt. A
főiskolán 3 éves nappali, illetőleg 4 éves esti és levelező oktatás folyt. Azok a hallgatók,
akik a főiskolát sikeresen elvégezték, igazgatásszervező oklevelet kaptak.76 A főiskola a
képzési feladatait központi szervezettel, a továbbképzési és egyes oktatási feladatait a
veszprémi és a szombathelyi oktatási intézetekkel, meghatározott szervezési,
módszertani és kutatási feladatait a Tanácsigazgatási Szervezési Intézettel egységes
szervezetben látta el. A felsőfokú igazgatási szakemberek képzése mellett a főiskola
feladata lett az „egységes községi szakvizsga” és az „általános államigazgatási vizsga”
országos szervezése.77 1983-tól az Államigazgatási Főiskola feladata lett a graduális
képzés mellett az államigazgatásban dolgozó szakemberek továbbképzése is.
A közigazgatási képzéseket illetően az 1990-es évek elejére az Állaigazgatási Főiskola – a
különböző képzési formák keretei között – a magyar közigazgatás személyi
állományának több mint 25%-át adta, és a hazai közigazgatási szakemberképzés
meghatározó intézménye lett.
1985-től kezdődően az Államigazgatási Főiskola feladata lett a graduális képzés mellett
a már közigazgatásban dolgozó szakemberek posztgraduális továbbképzése is. E célra
létrehozta az Államigazgatási Továbbképző Intézetet (ÁTI), mely kétirányú feladatot
látott el: (1) egyrészt a már igazgatásszervező végzettséggel rendelkezők ismereteinek
időről-időre történő megújítását, (2) másrészt a generalista közigazgatási vagy
specialista képzéshez képest valamely szakirányban folyatott, a választott szakterületen
folyó továbbképzést.
A magyar közigazgatási szakemberképzésben kialakult történeti képzési modell
alapvonásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltásig Magyarországon a
jogász generalista közigazgatász szerepkör több mint egy évszázada megingathatatlan
volt. Az impériummal rendelkező jogász mellett, a közszolgálatot hivatásszerűen
képviselni tudó, iniciatívával rendelkező, feladatmegoldó-szolgáltató közigazgatási kart
nem sikerült kialakítani. A történelmi tanulság egyértelművé tette, hogy hazánkban a
jogászképzéstől elválaszthatatlan a közigazgatási szakemberképzés 78
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1.6 A rendszerváltás után
Az 1990-es évektől hazánkban a politikai rendszer átalakulásával a közigazgatás
funkciói megváltoztak. Az előző gyakorlattal ellentétben nem központi szabályozású, egy
szervezeti egységből álló államapparátus, hanem demokratikus alapon működő, helyi és
központi kirendeltségű szervetek kiépítésére került sor. Időközben a tevékenységi kör is
változott, a hatalmi jelleg mellett (helyett) egyre nagyobb szerepet kap a szolgáltató
jelleg. Következésképpen a munkakörök, feladatkörök jóval differenciáltabbak, mint
azelőtt.
A rendszerváltozáskor Magyarországon

a

tanácsrendszert

felváltotta

a

helyi

önkormányzatok rendszere. 1990-ben a helyi önkormányzatokról szóló XLV. törvény
létrehozta a köztársasági megbízott intézményét. Ezt követően a köztársasági megbízott
jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól szóló 1990. évi XC. tv. kimondta, hogy a
köztársasági

megbízott

közreműködik

a

belügyminiszternek

a

közigazgatási

szakemberek képzésével, továbbképzésévek kapcsolatos feladatai ellátásában. A
későbbiekben a köztársasági megbízottak egyes feladatairól szóló 77/1992. (IV.30.)
Korm. rendelet úgy rendelkezett, hogy a köztársasági megbízott az illetékességi
területén

feladatkörében

az

önkormányzatok

önkéntes

részvétele

alapján,

továbbképzést szervezhet.79
Az Ötv. 1994. évi módosítása megszüntette az 1990-ben létrehozott köztársasági
megbízott jogintézményt, helyette 1995. január 1-jétől megyei (fővárosi) közigazgatási
hivatalok működtek. Ez az állapot 2006. december 31-ig tartott, ugyanis a közigazgatási
hivatalokról szóló 297/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 2007. január 1-jétől
megalakultak a regionális közigazgatási hivatalok. Mivel az Alkotmánybíróság a fenti
rendeletet és az Ötv. 98. § (1) bekezdésének első mondatát alkotmányellenesnek
állapította meg, ezért megsemmisítette azokat 2008. június 30-i hatállyal. Ezt követően a
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008.
(XII.23.) Korm. rendelet megszüntette a regionális közigazgatási hivatalokat, helyettük
2009. január 1-jétől létrejöttek a regionális államigazgatási hivatalok. Korábban tehát a
közigazgatási hivatalok, jelenleg a regionális államigazgatási hivatalok végzik a
régiókban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati köztisztviselők képzését,
továbbképzését.
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Az Államigazgatási Főiskola 2000-től – a felsőoktatásban lejátszódó szervezeti
integráció

következtében

–

először

a

Budapesti

Közgazdaságtudományi

és

Államigazgatási Egyetem Állaigazgatási Főiskolai Karaként működött, mostanra a
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának nevét viseli (változatlan
képzési tartalommal). A karon 2005-től a kétszintű Bologna rendszerű képzés
bevezetéséig, a főiskolai igazgatásszervező képzés mellett, egyetemi szintű okatásra is
jelntkezhettek a hallgatók.80 2008-tól – a kétszintű Bologna rendszer alapján – az
igazgatásszervező alapképzés mellett, a közigazgatási menedzsment mesterképzés is
elindult. Ebben az évben több mint 700 hallgató kezdhette meg tanulmányait az
Igazgatásszervező alap- és mesterképzési szakon nappali, levelező és diplomás levelező
tagozaton.
A fenti intézmény kereteiben működő Államigazgatási Továbbképző Intézetben a
rendszerváltás után tovább bővült a szakirányú továbbképzési szakok köre. Jelenleg 12
féle, felsőfokú végzettségre épülő, oklevelet adó szakirányú továbbképzési szakon
képezhetik tovább magukat a hallgatók, 2007-től pedig az ÁTI tevékenységi köre
szakképzési- és felnőttképzési tanfolyamokkal egészült ki.
Visszatérve

a

rendszerváltozás

időszakára,

érdemes

megemlíteni,

hogy

a

belügyminisztérium 1990 októberében elkezdte a polgármesterek alapozó képzését. E
feladat ellátására hozták létre az Államigazgatási Vezetőképző Intézetet, amely 1992.
január 1-jétől Közigazgatási Képzési Központként működött a Magyar Közigazgatási
Intézeten belül. A polgármesterek ötnapos alapozó képzését követően sor került 1991.
tavaszán a jegyzők ötnapos bentlakásos továbbképzésére is.81 A tanfolyamok ingyenesek
voltak, ugyanis a költségeket a német Hans Seidel Alapítvány és a belügyminisztérium
vállalta. Az Államigazgatási Vezetőképző Intézet a tanfolyamok megszervezésében a
megyei intézetekre támaszkodott.82
A centralizált alapon működő továbbképzés célja, hogy a közigazgatás minden szintjén
nyomon követhetőek legyenek az adott feladatkörre vonatkozó jogi, gazdasági
változások. A köztisztviselők továbbképzése részben piaci alapokra helyezett, abban a
felsőoktatási intézmények és továbbképzéssel foglalkozó egyéb szervezetek egyaránt
részt vehetnek, zárt rendszer csak az alap- és szakvizsgáztatásnál van. A
továbbképzésben részesülő köztisztviselői létszám növelésének azonban határt szabnak
a felhasználható pénzügyi források, ami a témák, az alkalmazott képzési formák, és
módszerek kiválasztásának problémáját veti fel.
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A közigazgatási továbbképzési rendszer ágazati irányítása 2007-ig a belügyminiszter,
azóta a kancelláriaminiszter feladata, aki feladatai ellátásának segítésére véleményező,
tanácsadó szakértői testületet - Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumot - hozott létre.
A továbbképzési rendszer országos módszertani feladatait a Magyar Közigazgatási
Intézet Oktatási és Módszertani Igazgatósága (MKI OMI) látta el. 2007-től a rendszer
átalakítása zajlik, a feladatot az MKI jogutódja, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képző Központ (KSZK) vette át.
A közigazgatási rendszerváltás utáni időszakban sorra jöttek létre az önkormányzati
képviselőket és tisztségviselőket felkészítő, nagyrészt vállalkozói alapon álló vagy
alapítványi finanszírozású továbbképzési cégek, és a felsőoktatási intézmények is
megjelentek e piacon. Hasznosak az ilyen jellegű szerveződések, továbbá színesítetik a
képzési struktúrát. Azonban nagyon fontos leszögezni, hogy az állam nem vonulhat ki a
továbbképzésből, továbbá köteles biztosítani a kötelező képzés feltételeit.83
A központosított közigazgatási továbbképzései rendszer szempontjából, a rendszerváltás
óta eltelt időszak három fő szakaszra osztható fel:
1. az 1990-1999 közötti időszak, amikor nem működött szervezett továbbképzési
rendszer, és többnyire az un. „piaci képzések” voltak jellemzőek a
továbbképzésben (csak az alapvizsga, majd a szakvizsga rendszere működött);
2. az 1999-2006 közötti időszak, amikor többnyire a már megalakult továbbképzési
rendszer keretében szerveződtek a továbbképzések, (emellett kisebb arányban
továbbra is jelen voltak az un. „piaci képzések”);
3. a 2007-től kezdődő időszak, amikor a továbbképzési rendszer szervezeti
átalakulásának következtében, és a célelőirányzati finanszírozás csökkenése
folytán már nem tudja betölteni korábbi szerepét, ez egy újabb változás kezdetét
jelzi.
Az első két szakaszban a továbbképzések inkább a kormányzati célokhoz, igényekhez
alkalmazkodtak, nem történt meg a csoport szintű képzési szükségletek, igények
felmérése, jellemzően nem történt kompetencia-felmérés és - fejlesztés, az oktatási
módszerek tekintetében pedig döntő többségben a hagyományosnak tekinthető,
tudásalapú és tantárgyorientált képzés volt jelen.
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1.7 A közigazgatási továbbképzési rendszer a hazai jogforrások tükrében
Az európai államok közigazgatásában többféle humánpolitikai rendszerrel találkozunk,
melyek között jelentős különbségek tapasztalhatók. Ennek oka, hogy az itt működő
közszolgálati rendszerek eltérő koncepción alapulnak. Ilyenek például a zárt
(karriertípusú) vagy a nyílt (állástípusú) rendszerek. Ahogyan az előzőekben már
utaltam rá, a képzés, továbbképzés szempontjából lényeges ezek figyelembe vétele.
A zárt rendszerű közigazgatás abból a feltételezésből indul ki, hogy a köztisztviselő
egész életpályáját – de legalábbis egy részét – a közigazgatásban tölti el. Célja: stabil
szakértői

apparátus

többletkövetelményeket

kiépítése.
is

Cserébe

támaszt.

Egyik

bizonyos

kiváltságot

jellegzetessége:

a

nyújt,

jogviszony

de
nem

szerződéssel jön létre, hanem jogszabály alapján, kinevezéssel. Ez a fajta zárt rendszerű
közigazgatás szigorú képesítési előírásokat alkalmaz. Jellemző a rendszerre, hogy jó
munkavégzés esetén, alanyi jogon járó besorolási előmenetel és illetménynövekedés jár.
A közigazgatásnak érdeke, hogy tovább képezzék a köztisztviselőket, hiszen a feladat
folyamatosan változik, a köztisztviselő viszont marad. Lényeges kiemelni azt is, hogy
ebben a rendszerben a köztisztviselő véglegesítését követően majdhogynem
elmozdíthatatlan: munkaköre, sőt munkahelye is megszűnhet, de köztisztviselői
jogviszonya nem. 84
Ezzel szemben a nyílt rendszernél a köztisztviselőt nem „élethossziglan”, hanem csak
bizonyos feladatok megoldására, egy ideig (általában néhány évig) alkalmazza a
közigazgatás. Ezért nem is annyira a jelölt általános képességeire kíváncsi, hanem arra,
hogy alkalmas-e az adott feladat teljesítésére. Ennek alapján nem képesítési feltételeket
írnak elő (mint a zárt rendszerben), hanem versenyvizsga során választják ki a
legmegfelelőbb szakembert. Itt a köztisztviselő jogviszonya szerződéssel jön létre,
amelyben például az illetmény alku tárgya lehet. Ebben a nyílt rendszerben a karrier
(előmenetel) nem központi eleme a rendszernek, és a közigazgatás nem törődik a
szakemberek továbbképzésével sem, hiszen az új feladatra új embert tud mozgósítani. A
nyílt rendszernek tehát nem jellemzője bármiféle kiváltság nyújtása, és legkevésbé a
jogviszony stabilitásának megteremtése.85
Mivel a két rendszer tisztán nem jelenik meg a közszolgálatban, szívesebben beszélnek
zártabb és nyíltabb rendszerről.
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Az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) a köztisztviselők jogállásáról megalkotását megelőzően
dönteni kellett arról, hogy a rendszerváltást követően karrier-, vagy zsákmányrendszerű
közszolgálat – más kifejezéssel zárt, vagy nyílt rendszer - jöjjön-e létre Magyarországon.
(A háború előtti magyar közigazgatásra a zárt rendszer volt a jellemző, bár időnként –
amerikai példa nyomán – fel-felbukkantak a zsákmányrendszerre utaló jegyek is.) A Ktv.
megalkotásakor a magyar jogalkotó a zárt rendszerű közszolgálat létrehozását tűzte ki
célul. Valójában azonban az ún. „zártabb” karrier-rendszer érvényesült, melynek
hatékony működését közvetlenül befolyásoló területek közzé tartozik: a kiválasztás, a
vezetői stabilitás, az előmenetel, a teljesítményértékelés, a díjazás, a képzés, továbbképzés
(ez utóbbi, mint a kompetenciák fejlesztésének leghatékonyabb eszköze, egyre
fontosabbá válik). A fent említett törvényen kívül, a következő jogforrások rendelkeznek
a köztisztviselők továbbképzéséről:
-

2007. évi LXXXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény módosításáról

-

51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról

-

35/1998. (II.27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról

-

235/2001. (XII.10.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
Kormányrendelet módosításáról

-

49/2002. (III.26.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
Korm. rendelet módosításáról

-

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a
közigazgatási vezetőképzésről.

-

2020/2008.

(II.23.)

Korm.

határozat

a

közigazgatási

továbbképzés

és

vezetőképzés 2008-2010. évekre szóló középtávú tervéről
A magyar közszolgálatban ma a képesítettség zömmel a középiskolai, illetve felsőfokú
iskolai rendszerű képzésben szerezhető végzettségekre épül. A jelenlegi rendszerben a
végzettségek közül, közigazgatási (generalista) végzettségként elismerést nyert:
–

egyetemi szinten: a jogi diploma, a közgazdász- és közigazgatási menedzseri oklevél;

– főiskolai szinten: az igazgatásszervezői diploma és a rendőrtiszti diploma;
– felsőfokú

végzettségre

modernizáció,
igazgatás,

épülő

közmenedzsment,

esélyegyenlőségi

és

szakirányú
igazgatási

továbbképzésben:
szoftverkezelő,

kisebbségvédelmi
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közigazgatási

környezetvégemi

igazgatás,

közszolgálati

kommunikáció, önkormányzati pénzügyek, személyzeti igazgatás a közszférában,
választási szakértő, költségvetési ellenőrzés, vámigazgatás, szociális igazgatás;
– szakképzésben (OKJ): a közigazgatási és hatósági ügyintéző képzés.
A hazai közigazgatási továbbképzési rendszer jelenleg a következő elemeket fogalja
magában:
Pályán maradást elősegítő képzések:
-

gyakornoki felkészítés (pályakezdők részére, időtartama 1 év)

-

közigazgatási alapvizsgára felkészítés és vizsga (kivételt képeznek a fent említett
közigazgatási alapképzéssel rendelkezők), hamarosan felváltja a versenyvizsga

Pályán előrehaladást elősegítő képzések:
-

közigazgatási szakvizsgára felkészítés és vizsga (min. 2 év közigazgatási
gyakorlatot követően, illetve a vezetőknek kötelező vizsga)

-

jegyző és vezetőképzés

-

állami vezetők képzése

Egyéb továbbképzések, átképzés:
-

az éves továbbképzési tervekben meghatározott ismeretbővítő, ismeretet szinten
tartó, készségfejlesztő kötelező és fakultatív tanfolyamok (4 évente min 30 óra)

-

Regionális Operatív Program 3.1.1 keretében szervezett képzések (2005-2007)

-

Államreform Operatív Program 2.2.2 keretében szervezett képzések (2008-2013)

A fenti felosztáson kívül, a továbbképzési formákat más módon is csoportosíthatjuk.
Elkülöníthetjük egymástól a szolgálati és a karrier-jellegű továbbképzést. A szolgálati
továbbképzéseken való részvétel kötelező, munkaidőben történik és ingyenes. A
távolmaradás szankciót von maga után. Ezen kívül központilag irányított továbbképzés.
A karrier-jellegű továbbképzés önkéntes, azaz a köztisztviselő ambíciójától függ. Ilyen
karrier-jellegű továbbképzésnek számít például a középiskolai végzettség után
egyetemi, főiskolai diploma megszerzése.86
A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998.
(XII.4.) Korm. rendelet 2. § alapján megkülönböztethetjük egymástól iskolarendszerű és
iskolarendszeren kívüli továbbképzést. Az iskolarendszerű továbbképzés magasabb
iskolai végzettség, illetve második vagy további szakképesítés megszerzésére irányuló
képzés, a felsőoktatásban második vagy további alapképzés, kiegészítő alapképzés,
szakirányú továbbképzés, tudományos továbbképzés. Az iskolarendszeren kívüli
továbbképzés közé tartozik a közigazgatási gyakornoki felkészítés, a közigazgatási alap35

és szakvizsgára való felkészítés, a vezetőképzés, átképzés, valamint az ismeretbővítő,
készségfejlesztő továbbképzés.
Ugyanezen Kormányrendelet értelmében központi költségvetésből csak a Közigazgatási
Továbbképzési Kollégium javaslatára a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által
jóváhagyott

éves

továbbképzési

tervben

szereplő

továbbképzési

program

finanszírozható, illetve támogatható. Ennek szellemében 2003. január 1-től csak olyan
köztisztviselői továbbképzési program szervezhető, amely a fenti feltételnek megfelel.
Egy-egy program a Kollégium általi minősítést maximum három évre kaphatja meg. A
programok minősítésének érvényességét közzéteszik a KSZK honlapján.
A minősített köztisztviselői továbbképzési programok jegyzéke jelenleg 14 típusú
képzési kört tartalmaz (idegennyelvi képzés, államháztartás, költségvetés, pénzügyek,
köztisztviselői jog, ágazati szakmai képzések, számítástechnika, minőségbiztosítás, EU
továbbképzések,

önkormányzati

gazdálkodás,

önkormányzatok,

kommunikáció,

ügyfélközpontú közigazgatás, vezetés és menedzsment, jogalkotás, kodifikáció,
közigazgatási vizsgákra felkészítő képzések és a ROP 3.1.1. programigazgatóság által
kifejlesztett központi programok).
Az emberi erőforrás minőségét a toborzási politikán keresztül is befolyásolni lehet,
amivel az elmúlt időszakban kevésbé élt a magyar közigazgatás. .A köztisztviselői
toborzási és kiválasztási rendszert két tekintetben is komoly kihívás előtt áll: (1)
egyrészt

biztosítania

kell

a

minőségi

szakmai

munka

ellátását

segítő

szakemberállományt, (2) másrészt hatékonyan és átláthatóan kell lebonyolítania a
beléptetést. Erre kínál lehetőséget a közigazgatás rendszerébe új elemként bevezetés
alatt álló versenyvizsga.
Az erről rendelkező jogszabály, a 2007. évi LXXXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról a Magyar Közlöny 2007/84. számában jelent
meg. Ennek értelmében versenyvizsga először 2009. január 1-jétől szervezhető. Ettől az
időponttól kezdődően köztisztviselői kinevezést, vezetői megbízást, vezetői kinevezést
csak az kaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett. Ezt a rendelkezést a
központi államigazgatási szervek vezetőire és a központi államigazgatási szervek
területi szerveinek vezetőire és helyi szervezetek vezetőire 2009. július 1-jétől, a
köztisztviselőkre 2009. december 1-jétől kell alkalmazni.
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1.8 Nemzetközi közigazgatási képzési, továbbképzési trendek és modellek
Az európai köztisztviselői továbbképzésének igénye az 1960-as évek közigazgatási
reform- és korszerűsítési hullámával került felszínre, amikor létrehozták – a jórészt
egymástól kisebb, de inkább nagyobb mértékben eltérő - továbbképzési rendszereket. E
rendszereket, ahogyan a hazai intézménytörténeti vizsgálat is igazolta, az adott ország
közszolgálati berendezkedése determinálja. A közigazgatási tradíciók mellett azonban
számos más tényező is befolyásolja a továbbképzés kialakításának módját; így az állam
felépítése (unitárius, vagy föderális állam), nyílt, vagy zártrendszer (állástípusú, vagy
karriertípusú)

a

személyi

állomány

státusza

(kinevezéses

köztisztviselő,

munkaszerződéses állomány), bekerülési feltételek (nyílt versenyvizsgák, vagy
pályázat), valamint az, hogy kell-e képzésen részt venni a toborzás során. Ezek a
tényezők határozzák meg nagymértékben a továbbképzés filozófiáját, stratégiáját, sőt
struktúráját is.87
Napjainkban a szakmai továbbképzések mind a nyílt, mind a zárt rendszerű
közszolgálatokban sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint korábban. Elsősorban céljuk
változott meg. Míg korábban a képzések az egyének igényeihez igazodtak, ma
kialakításuknál azt tartják szem előtt, hogy a köztisztviselők a továbbképzések révén
képessé váljanak a szakmai feladatai hatékony teljesítéséhez szükséges adottságok
megszerzésére és fejlesztésére.88
A közigazgatás és a közpolitikák korszerűsödése, átszervezése és gyors változásai
hozzáértő, jól képzett szakembereket kívánnak meg. Ennek elérése érdekében, a
továbbképzések fokozatosan elmozdultak a hagyományos modell felől abba az irányba,
hogy a közigazgatás elvárásainak és igényeinek szolgálatába állhassanak.89
A képzéseket, továbbképzéseket a Bossaert-féle megközelítés alapján a következő
kategóriákba sorolhatjuk:90
a) A toborzást megelőző képzés; amely azokra az országokra jellemző, ahol nyílt
versenyvizsgák letételével lehet bekerülni a közszolgálatba. A jelöltek egy bizonyos
közigazgatási iskola elvégzése után vizsgát tesznek, és általában annak eredménye
szerint helyezkednek el állásukban. Legpregnánsabb példát erre Franciaország
nyújtja.
b) Általános alapozó képzés (kezdő szinten); a frissen toborzott köztisztviselőket
általános közigazgatási ismeretekkel, jogi ismeretekkel látják el.
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c) Szakma-specifikus tréning közvetlenül a toborzás után; ez történhet speciális
tanintézményben, vagy a közigazgatási szerv szervezésében. Ide sorolhatjuk az
Egyesült Királyságban alkalmazott ún. “induction training-eket” (hivatalba helyezési).
d) Továbbképzés, amely folyamatosan végigkíséri a köztisztviselőt pályája során;
elsősorban a karrier típusú rendszerekben, de szükségesnek ítélik meg az egyéb
strukturális elemekkel rendelkező közszolgálatokban is.
A továbbképzések lehetnek kötelezőek, vagy önkéntesek, országonként különböző
megoldásokkal. A következőkben előbb két, egymástól eltérő modellt: a brit és a francia,
majd a hazai közszolgálatban meghonosodott rendszert hasonlítom össze.
A brit közigazgatás személyi állományának képzése, továbbképzése.
Továbbképzés a központi szerveknél91
A brit közigazgatási szakemberek képzését, továbbképzését jelentősen meghatározza a
képesítési előírások hiánya, ugyanis a közszolgálatba való belépés nincs meghatározott
képzettséghez kötve. A belépés a versenyfelvételi vizsga eredményétől függ, amelyen a
vizsgázónak csupán alkalmasságát kell bizonyítania. Az igazgatási ismereteket a
munkába állást követően, a gyakorlatban szerzik meg a tisztviselők, Nagy-Britanniában
ugyanis nem beszélhetünk belépés előtti közigazgatási képző intézmény létezéséről. Az
igazgatási képzés hiánya azonban azt eredményezi, hogy az újonnan belépők nem
képzésben, hanem továbbképzésben részesülnek, ennek keretében szerzik meg a
szükséges ismereteket. Az igazgatási ismeretek gyakorlatban történő megszerzését nem
képzésnek, hanem továbbképzésnek nevezzük.
A képesítési előírások és a közigazgatási képző intézmények hiányát annak a felfogásnak
lehet tulajdonítani, miszerint a brit tisztviselőnek az általános műveltségen kívül nincs is
szüksége egyéb ismeretekre, hiszen a konkrét igazgatási ismereteket a gyakorlatban
szerzi meg.
A britek a generalista képzést preferálják. A brit felfogás szerint a jó igazgatási
szakember tehát generalista. A brit nézet szerint a szellemi teljesítmény megfelelő
képzéssel, mint például matematika vagy nyelvek tanulásával, növelhető. Így a
generalistának nem kell az általa irányított területet ismerni, hiszen a specialisták
ellátják őket szakmai tanácsokkal. A generalista bármely minisztériumban dolgozhat.
Lényeges megjegyezni, hogy döntéseket mindig csak generalista hozhat.
Fontos kiemelni, hogy a magasabb álláshelyek betöltése egyetemi végzettséghez és
sikeres felvételi vizsgához van kötve. A pályázaton azok az egyetemi végzettséggel nem
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rendelkező pályázók is részt vehetnek, akik már a közigazgatásban dolgoznak és
munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A versenyvizsga által történő
kiválasztás nem túlzottan demokratikus, ugyanis a vezetői posztok elnyeréséhez
összeállított versenyvizsga anyaga kizárólag az Oxfordban és Cambridge-ben végzettek
számára jelent előnyt. Hátránnyal indulnak, azok a pályázok, akik kevésbé ismert
egyetemeken szereztek oklevelet.
Az igazgatási szakemberek 90%-ának továbbképzést az egyes minisztériumok végzik,
míg a szakemberek 10%-át a National School of Government képzi. A képzés lehet
munkaközpontú és karrierközpontú. Egyes minisztériumokra jellemző hogy, olyan
területeken látnak el képzési feladatokat, ahol a megszerzett ismereteket közvetlenül
hasznosítani lehet az adott minisztérium munkájában. A National School of Government
által nyújtott képzés karrierközpontú. A továbbképzésekben való részvétel egyes
esetekben kötelező. Kötelező a továbbképzés a speciális munkakört betöltő
szakemberek számára, valamint az igazgatási szakcsoportokban. Más esetekben
azonban a részvétel önkéntes.
A központi szervek személyi állományának továbbképzését biztosító intézmények:
1. National School of Government92
1970-ben létrehozták a Civil Service College-ot (mai nevén: National School of
Government), amely főként a már felsőfokú képzettséggel rendelkező új belépők,
valamint előléptetésre kiválasztott személyek továbbképzését látja el. Az intézmény által
nyújtott képzést főleg karrierközpontúság és kevésbé a megszerzett ismeretek közvetlen
hasznosíthatósága jellemzi.
Az intézmény az alábbi feladatokat látja el:
-

igazgatási képzést nyújt azoknak a szakembereknek, akik a közigazgatásban
helyezkednek el az egyetemi tanulmányok befejezése után;

-

általános igazgatás és egyéb szaktárgyakból rövidebb tanfolyamokat tart a
személyi állomány minden szintjén, valamint

-

kutatásokat folytat az igazgatási problémák és a közigazgatás szervezetrendszer
területén.

A Civil Service College 1976-tól a Civil Service Department Képzési Csoport része lett.
2005-ben, a közigazgatási reform keretében, az intézet tevékenységét átszervezték, új
kompetencia alapú képzéseket fejlesztettek ki, neve pedig National School of
Government lett.
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2. Civil Service Department
Fontos kiemelni az 1968-ban létrehozott Civil Service Department, amelynek feladatai
közé tartozott a központi szerveknél történő képzések koordinációja, a továbbképzések
helyzetéről szóló jelentések készítése. Ezen kívül részt vett bizonyos szakemberek
képzésében.
3. Administrative Staff College
A továbbképző intézmények között fontos megemlíteni a II. világháború után létrehozott
Administrative Staff College-ot, amely a közszolgálatból és a magánszférából érkező
vezetők képzését biztosította. A speciális területeken dolgozó vezetők számára
közigazgatással kapcsolatos áttekintést nyújtott. Az intézmény módszerei között
szerepelt az igazgatási technika alkalmazása munkacsoportokban, valamint a
problémamegoldás.
4. Royal Institute of Public Administration
Önálló közigazgatási képző intézmény a Royal Institute of Public Administration önálló
közigazgatási iskola, amelynek lényeges feladata a közigazgatási oktatók képzése.
Képzés, továbbképzés a helyi közigazgatásban93
A helyi közigazgatás különbözik a központitól, ugyanis az államigazgatási szervek
vezetőinek, dolgozóinak jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkezni. A
helyi és a központi szervek közötti különbség azzal magyarázható, hogy alacsonyabb
igazgatási szinten alaposabb szakmai ismeretekre van szükség.
A helyi közigazgatásban történő képzésre jellemző, hogy a képzést valamilyen
képzettség megszerzése esetén vizsgával zárják. A helyi közigazgatás képzésében
jelentős szerepet tölt be a Helyi Közigazgatási Oktatási Bizottság. A Bizottság kétféle
tanfolyamot tart. A hallgatók az alacsonyabb szintű tanfolyam elvégzéseképpen Helyi
Közigazgatási Bizonyítványt kapnak. A magasabb szintű tanfolyam sikeres záróvizsga
esetén diplomát nyújt.
A helyi közigazgatásban dolgozók képzésében még szerepet játszik az Institute of Local
Government Studies, a Royal Institute of Public Administration, az Anglian Regional
Management Centre, és számos műszaki főiskola.94
A francia közigazgatás személyi állományának képzése, továbbképzése
A

francia

közigazgatás

személyi

állományának

képzésére

jellemző,

hogy

a

köztisztviselők jelentős részét az egyetemek képezik. A közigazgatás vezetői azonban
úgy gondolták, hogy az egyetemi képzés túlságosan elvont, hiányzik belőle a technikai
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felkészítés, ezért külön képzési intézményrendszert hoztak létre, amely a közigazgatás
igényeinek megfelelő programok oktatását végzi.
A középkáderek képzése 5 regionális közigazgatási intézetben (Instituts regionaux
d’Administration) történik, képzésük 3 évig tart. A jelentkezés feltétele a középiskolai
végzettség megléte. Ha a jelentkező felvételt nyer a közigazgatási intézetbe, egyben
köztisztviselői kinevezést is kap. Ezt követően köztisztviselőként folytathatja
tanulmányait. A felső káderek, azaz a közigazgatási elit képzéséről az Országos
Közigazgatási Iskola (Ecole Nationale d’Administration) rövidítve ENA gondoskodik.95
Országos Közigazgatási Iskola (ENA)96
Az intézményt 1945-ben hozták létre a közigazgatási elit képzésére. Ahhoz, hogy a jelölt
bekerüljön az iskolába versenyvizsgát kell tennie. A versenyvizsgának két típusát
különböztethetjük meg. Van külső és belső versenyvizsga. Külső versenyvizsgát
kizárólag azok az egyetemi végzettséggel rendelkező jelöltek tehetnek, akik még nem
állnak közszolgálatban. Belső versenyvizsgát pedig csak azok a jelöltek tehetnek, akik
már megkezdték közszolgálati karrierjüket. Az iskolába felvételt nyert hallgatók
osztályzatokat kapnak az írásbeli és szóbeli vizsgájukra, valamint a gyakorlati
munkájukra. Az osztályzatok végső pontszáma alapján a hallgatókat rangsorolják. A
hallgatók a rangsorban elért helyezésük alapján választhatnak az álláshelyek közül.
A 3 éves képzés során a hallgatók elsajátítanak jogi, szervezési, gazdasági ismereteket.
Ezen kívül hangsúlyt fektetnek a nyelvtanulásra is. A fenti ismeretek megszerzése
mellett jelentős szerepet játszik a gyakorlati képzés, melynek kettős célja van: egyik
célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen a napi igazgatási munkába, a másik pedig, hogy
ismeretet nyújtson a társadalmi valóságról. Ugyanis nehezen lehet megalapozott
döntéseket hozni a gyakorlati kérdések ismerete nélkül. 97
Az ENA-t korábban sok kritika érte a hallgatók szociális összetétele miatt, ugyanis igen
magas volt az intézetben a párizsi felső osztályból származó hallgatók aránya.
Napjainkra megváltozott az intézet szociális tagozódása. Az ENA hallgatója lehet
egyfelől, aki egyetemi végzettséggel rendelkezik. Másfelől hallgató lehet az a
középiskolai végzettséggel rendelkező jelölt is, aki 5 éves közszolgálati jogviszonnyal
rendelkezik. Harmadrészt az ENA hallgatója lehet a szakszervezetek jelöltje is. Minden
jelölt egyenlő eséllyel pályázhat, a felvételi vizsga minden pályázó számára ugyanaz.98
A francia közigazgatás nagy hangsúlyt fektet a továbbképzések állami támogatására,
ugyanis 1981 óta a háromévi szolgálattal rendelkező állami alkalmazottnak lehetősége
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van arra, hogy igénybe vegyen a továbbképzését szolgáló három éves tanulmányi
szabadságot. A köztisztviselőnek ez idő alatt folyamatos marad a jogviszonya, ezen kívül
jogosult

a

társadalombiztosítási

ellátásokra,

valamint

egy

éven

át

jogosult

munkabérének a 85%-ára. A munkáltatója köteles a tanulmányi szabadság lejártát
követően a köztisztviselőt visszavenni.99
A brit, a francia és a magyar modellek összehasonlítása
A képzés témakörében lényeges kérdés, hogy mikor kerüljön rá sor. A képzés a munkába
állás előtt történjen vagy a munka közben? Ez a két forma egymást nem zárja ki. A
francia modellnél mindkét forma megjelenik, ugyanis az ENA-ba be lehet kerülni
egyetemi végzettséggel közigazgatási munka végzése nélkül. Ezen kívül azok a
középiskolai végzettségű jelöltek is bekerülhetnek, akik 5 éves igazgatási jogviszonnyal
rendelkeznek.100 A brit közigazgatásra a munkába állás utáni képzés jellemző, ahol nem
beszélhetünk közigazgatási szakemberképzést végző főiskolákról, egyetemekről. A brit
modellnél a felkészítés a közigazgatás továbbképző intézeteiben történik. A magyar
modell a közelmúltig, a generalista végzettségűek kivételével, pályára lépés után, a
közigazgatási alapvizsga letételével biztosította a közigazgatási alapképzettséget, erre
épült a szakvizsga és ezt egészítették ki a továbbképzési tanfolyamok, tréningek. 2009től kezdődően viszont változik a helyzet: a bevezetésre kerülő versenyvizsgával és az azt
megelőző felkészítéssel már pályára lépés előtt biztosítani kívánják a közigazgatásba
belépők szakmai alapismereteit.
Mindhárom modell a generalistákat tartja ideális köztisztviselőnek. A brit közigazgatási
modell szerint az ideális köztisztviselő jártas az irodalomban, történelemben,
művészetekben. A francia modell szerint a köztisztviselőnek főként gazdasági,
gazdálkodási ismeretekkel kell rendelkeznie.101 A hamarosan bevezetésre kerülő új
magyar modell szerint elsősorban társadalomismeretekre, alkotmányos és jogi
ismeretekre, közigazgatási ismeretekre, gazdasági, pénzügyi ismeretekre, valamint
emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretekre van szüksége a belépő köztisztviselőnek.
A három képzési modell jellemzése során megállapíthatjuk, hogy a brit közigazgatásban
jelentős szerepet kap a továbbképzés, ugyanis az igazgatási képzés hiánya azt
eredményezi, hogy az újonnan belépők nem képzésben, hanem máris továbbképzésben
részesülnek, amely által szert tesznek az igazgatási ismeretekre. Amennyiben az
igazgatási ismeretek megszerzésére a gyakorlat közben kerül sor, úgy már nem
beszélhetünk képzésről, ebben az esetben továbbképzésről van szó. Amíg a brit
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közigazgatásban jelentős hangsúlyt fektetnek a továbbképzésre, addig a francia
közigazgatásban a képzés kap nagyobb szerepet, és a továbbképzés háttérbe szorul, a
magyar közigazgatásban pedig éppen a változás tanúi vagyunk: a korábbi pályára lépés
utáni továbbképzések mellett, megjelenik a pályára lépés előtti versenyvizsga.
Az Európai Unió közigazgatási továbbképző szervezte (EIPA)102
A fentieken kívül, fontos még megemlíteni az Európai Közigazgatási Intézetet (European
Institut of Public Administration), amelynek feladata, hogy az EU szervezetinek,
országainak közigazgatását szolgálja. Ez egy európai szintű eszköz a közigazgatásban
résztvevők képzésére, kiegészítve és gazdagítva fő tevékenységét kutatási folyamatokkal
valamint a nemzeti és regionális közigazgatás közötti állandó konzultációval.
Az EIPA, amelyet az Európai Tanács 1981-es első ülésén hoztak létre Maastrictban,
egyedülálló volt abból a szempontból, hogy az Unió összes tagállamának kormányzata
támogatta. Elsődleges feladatának tekinti az Unió, a tagországok valamint az intézettel
kapcsolatban álló országok támogatását, minőségi szolgáltatást nyújtva nekik, annak
érdekében, hogy a közigazgatásban dolgozók az unióval kapcsolatos ügyekben minél
nagyobb jártasságra tegyenek szert.
Rendszeresen

szervez

szemináriumokat

nemzeti

kormányoknak

az

Unió

intézményeinek kérésére. Példa erre az Elnöklés név alatt futó program, amely a nemzeti
közigazgatás fő vezetőinek felkészítésére irányul, annak érdekében, hogy minél
hatékonyabban el tudják látni az EU Tanácsa által rájuk bízott feladatokat. Ezen kívül
szemináriumokat

szervez

köztisztviselőknek,

bíróknak,

ügyvédeknek

és

akadémikusoknak, nemcsak az EU tagországainak, hanem más országok számára is.
Példa erre az Európai Tárgyalások című képzés, amelyben a résztvevők elemezhetik és
elsajátíthatják az európai tárgyalási stratégiákat és technikákat. Különleges hangsúlyt
fektetnek

még

a

regionális

és

helyi

köztisztviselők

továbbképzésére,

hogy

megbizonyosodjanak a közösségi politikák megfelelő átvételéről és alkalmazásáról.
Az EIPA feladata, hogy saját kutatási lehetőségein keresztül növelje a szerteágazó és
szakosított képzések számát, hogy programokat szervezzen egy olyan nemzetközi
környezetben, ahol az összes európai résztvevő megoszthatja tapasztalatait és
közelítheti nézeteit, továbbá, hogy ösztönözzön a feladatokban és, hogy vállalja a „korai
figyelmeztető” szerepét.
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1.9 Összegzés
Elfogadhatjuk, hogy míg a „tömegdemokrácia” kialakulásának folyamán, a XIX.
században még a közigazgatás jogszerűségének megteremtése volt a fő követelmény,
addig a XX. században, különösen a második világháború után, a közigazgatás
eredményességének növelése, napjainkban pedig a közszolgáltatások mind nagyobb
részének piacosítása mellett, költséghatékonyságának és minőségének biztosítása vált
céllá. Ezt a fő folyamatot alapvetően a szocialista világrendhez tartozás pártállami
időszaka sem kérdőjelezte meg, sőt még a polgári jóléti államnál is többet ígért,
különösen gazdasági, kulturális és szociális vonatkozásban.103
A fő folyamatot azonban mindvégig végigkísérte a „három általánosan elfogadott tétel”:
(1) a közigazgatás a politikai rendszer része, (2) a közigazgatási szervezet
meghatározott funkciók ellátására szerveződik, (3) a közigazgatási szervezet
szaktudásra épített szervezet (a kifejezés weberi104 értelmében). A közigazgatás
megfelelő működésének tehát egyik alapvető feltétele a szakismeret elemének és a
politikai elemnek megfelelően értelmezett egyensúlya, ami természetesen együtt jár a
szakismeret és a politikai elem politikai tartalmának a kor követelményeinek megfelelő
felfogásával.105
A magyar intézménytörténeti fejlődésben a közigazgatás szinte eredendően hatalmipolitikai jellegű volt, a szakismeret helye a társadalom szerkezetének sajátos alakulása
folytán is csak nagyon lassan bontakozott ki. Ez a tendencia mindmáig többé-kevésbé
fennmaradt: túlsúlyos a politikai elem a szakszerűséggel szemben. Az arányok ugyan
változtak, jelentősebben a két világháború közötti időszakban és a rendszerváltás után
is, de a jellemző tendencia nem. Továbbra is kérdés marad, hogy milyen mértékben
funkcionális ma a politikai-hatalmi elem a szakmai elemhez képest, és mi ennek a mai
tartalma; másrészt mi az a szaktudás, amelyre a közigazgatás épülhet (azaz a
szakismeret milyensége: generalista vagy specialista).
Összegezve, a közigazgatási képzések, továbbképzések során felmerülő, ezt befolyásoló
alapvető kérdések a következők:
− a funkcionális elem dominanciája: szakmai vagy a politikai,
− a közigazgatási rendszer befolyása: nyílt (nyíltabb) vagy zárt (zártabb),
− a képesítés jellege: generalista vagy specialista.
A fentieket, a vizsgált történelmi korszakokra bontva, az 1 számú táblázat foglalja össze.
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Korszak

Funkcionalitás

A századfordulótól az első

szakmai és politikai

világháborúig

elem

A két világháború között

szakmai és politikai

Rendszer

Képesítés

zártabb rendszer

főként generalista

zártabb rendszer

főként generalista

politikai elem

nyílt rendszer

főként specialista

szakmai és politikai

zártabb rendszer

generalista és

elem
A második világháborútól
a rendszerváltásig
A rendszerváltás után

elem

specialista

1. táblázat A közigazgatási továbbképzések korszakonkénti fő jellemzői

A közigazgatást irányító helyi testületek vezetői pozíciója elsősorban politikai jellegű,
amelyhez korlátozottabb – vagy éppen speciális jellegű – szakismeretek is fűződnek. A
közigazgatás szervezeti rendszerében lévő státuszpozícióknak, ideértve a közvetlen
szervezeti vezetést, elsősorban szakismeretre alapulónak kell lenniük. Minthogy a
közigazgatás egésze politikailag alárendelődik a mindenkori államhatalomnak, más a
tartalma: ebben az értelemben a politikai elem azt a képességet jelenti, hogy elsősorban
a megfelelő szakismeretekkel rendelkező közigazgatási vezető, de bizonyos mértékben
még a köztisztviselő is, képes legyen döntéseinek, munkájának általános, helyi
társadalmi és politikai következményeinek átlátására. Fontos, hogy képes legyen a
társadalmi környezetben mutatkozó problémák és feszültségek észlelésére, kezelésére,
azaz szakmai tevékenysége politikai összefüggéseinek átlátásra, valamint ennek
tudatában való mérlegelésre és cselekvésre.
Úgy tűnik tehát, hogy a közigazgatás személyi állományát nem elég tovább képezni,
hanem perspektivikusan meg kell változtatni a szakmai összetételét. A változás iránya:
− a

generalistákat

illetően,

a

korábbi

főiskolai,

majd

egyetemi

szintű

igazgatásszervező képzés után, a Bologna rendszerben az alapszak és a rá épülő
mesterszak, illetve a szakirányok kialakítása minőségi változást hozhat a
szakember-utánpótlásban és később a személyi állományban;
− a specialisták esetében, a közigazgatási szakismeretet biztosító szakirányú
továbbképzés (posztgraduális képzés) biztosíthat minőségi változást a tudásban;
− mindkét célcsoport esetében a szakmai ismeretek szinten tartását, megújítását
biztosíthatja a központosított továbbképzések rendszere, melyek bizonyos
értelemben korszerűsítésre szorul.
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A közigazgatási továbbképzési rendszer aktuális problémái:
- A közigazgatási továbbképzés országos szinten nem rendelkezik megfelelő
intézményrendszerrel. Kialakult ugyan a tervezési és a módszertani feladatok
irányítási szervezetrendszere, de nem jött létre a képzőintézmény hálózata.
- Nem történt meg a közigazgatási munkakörök kompetencia-alapú profilozása (a
munkakörök

értékelése

és

a

betöltéséhez

szükséges

kompetenciák

meghatározása), így a képzések, továbbképzések célja és hatása esetleges.
- A szakismeret mennyisége és minősége, a kompetenciák szintje, a teljesítmény
nem, vagy alig játszik szerepet a köztisztviselő díjazásában és előmenetelében.
- A közigazgatásban ma nem szabályozott megfelelően a vezetővé válás
feltételrendszere.
- A továbbképzések finanszírozásában a költségvetési, illetve kormányzati
szerepvállalás részleges, szabályozása ellentmondásos.
- A szükségesnél és a lehetségesnél alacsonyabb szintű a felsőoktatási intézmények
és a továbbképző szervezetek programjainak az összehangolása, a képzési és
továbbképzési programok egymásra épültségének biztosítása és e szervezetek
együttműködése

a

rendelkezésre

álló

szellemi

és

anyagi

erőforrások

hatékonyabb hasznosítására.
A köztisztviselői képzéseknek és továbbképzéseknek az európai integrációval
összefüggő igényekhez is alkalmazkodnia kell, figyelembe véve a közösségi irányultságot
és elvárásokat. A képzés terén, a szakmai ismereteken túl, alapvető szükségességként
merül fel olyan típusú kompetenciák kialakítása, amelyek a magas szintű szakmaiság
mellett, képessé teszik a köztisztviselőt az alkotó nyitott gondolkodásra, kreatív
problémamegoldásra, az ügyfelekkel való széles körű hatékony együttműködésre.
A közigazgatás sajátosságai következtében a közszolgálat képesítési rendszere
szükségszerűen továbbra is sokszínű. A közigazgatás nem egy jól definiálható szakmára,
hanem a szakmák sokaságára épülő tevékenységrendszer. A sajátosságok között
azonban meghatározó, hogy a közigazgatás (1) egyrészt közhatalom birtokában végzett
tevékenység, (2) másrészt közszolgáltatás. A köztisztviselőkkel szemben egységes
követelmény lehetne, hogy e kettős: közhatalmi és közszolgálati szerepet, és az ebből
fakadó sajátos attitűdöt, ismereteket, készségeket elsajátítsák és alkalmazzák.
A közigazgatási képzések, továbbképzések történetét – képekben – a Melléklet
tartalmazza
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2. Kompetenciák a közigazgatásban
A dolgozatban bemutatásra kerülő kvalitatív kutatás megalapozása érdekében
szükségesnek vélem a kompetenciák kérdéskörének áttekintését a közigazgatás
vonatkozásában. A kompetencia – felnőttképzési – értelemben különböző tudások
együttese, amely túlmutat az elméleti és gyakorlati ismeretek halmazán. Komplex
elegyet alkot, amely a tudás, a képesség, a készség és az aktivitás együttese. Minden
esetben az egyénhez kapcsolódik, aki ennek a sajátos mixnek egyszerre több aspektusát
is kiaknázhatja és hasznosíthatja bizonyos célok elérése érdekében. A kompetencia tehát
mindig csak az egyénhez kapcsolódva létezhet. Nem azonos a teljesítőképességgel, de
kompetencia nélkül nem beszélhetünk teljesítőképességről sem.106
A személyügyi tevékenység modern irányzatai az emberi tényezőre, mint erőforrásra,
(tőketényezőre) koncentrálnak azzal a céllal, hogy elősegítsék a szervezet hatékony
működését.

Ezen

személet

szerint

a

munkáltatók

a

lehető

legalkalmasabb

munkavállalókat igyekeznek megnyerni, kiválasztani, megtartani, fejleszteni, motiválni
és mindezek érdekében a leginkább megfelelő szervezeti kultúra kialakítására
törekednek. Az utóbbi évtizedekben kulcsfogalommá vált a teljesítmény. Ennek
javításához szükség van arra, hogy felmérjék a munkatársak kompetenciáit, fejlesztési
szükségleteit, illetve hozzájárulásukat a szervezet sikeres tevékenységéhez. A
kompetencia azért vált a személyügy kulcsfontosságú fogalmává, mert a figyelmet arra
irányítja, hogy milyen eszközökkel lehet elérni a kiválóan teljesítő, kompetens dolgozók
kiválasztását, azok megtartását, teljesítményük fokozását és a váltózó szervezeti
igényekkel összhangban történő fejlesztését.107
Napjainkra a közigazgatás felismerte, hogy a szektor társadalmi elismertségének,
sikerének kulcsfontosságú tényezője a rendelkezésre álló humán erőforrások minősége,
teljesítménye. Az OECD és az EU tagországaiban egyetértés alakult ki arra vonatkozóan,
hogy közösségi, valamint nemzeti célkitűzés legyen a minőségi munkaerő növelése a
közigazgatásban.108 A fejlődés ütemének alakulása és az egyre gyorsuló változások
következtében, az utóbbi években a korábbiaknál jelentősebb szerepet kapott a
köztisztviselők tudástőkéje, illetve az, hogy hogyan lehet alkalmazkodóképességüket a
változó társadalmi elvárásoknak megfelelően fejleszteni.109 Ebben az értelemben kiemelt
jelentősége van a köztisztviselők egyéni kompetenciáinak, mint olyan tőketényezőnek,
amire egy gazdasági világválság idején is építeni lehet.
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2.1 A kompetenciák értelmezési kerete a közigazgatásban

A

kompetencia

kutatásának

teljesítményértékeléssel
érdeklődésének

kezdete

foglalkozó

fellendülése

a

huszadik

szakirodalom

pedig

az

e

utolsó

század
téma

második
iránti

negyedére

felére,

a

tudományos
tehető.

A

munkapszichológusokat mindig is foglalkoztatta, hogy lehet a legjobb munkaerőt
kiválasztani. Először az iskolai eredmények alapján próbálták kiválasztani a
legalkalmasabb munkatársakat. Az iskolai siker azonban nem vezetett automatikusan
kiváló teljesítményhez a munkahelyen. Ezután úgy gondolták, hogy a magatartást kell
vizsgálni. Különböző személyiségteszteknek vetették alá a pályázót, de ez sem vezetett
eredményre. Ekkor David McClelland harvardi professzor megfordította a kérdést: Mi
az, amitől a kiválóan teljesítők jobbak, mint az átlagosan teljesítők? Ez lett tehát a
kulcskérdés.110
A kompetencia fogalma az elmúlt évtizedekben számos átértelmezésen ment keresztül,
amíg az egyszerű „valamire alkalmas, képes” felfogásból eljutott a mai „mit-hogyan”-t is
magába foglaló legtágabb értelmezésig. Ma úgy tartják, a tudásalapú társadalom,
valamint a tanuló szervezet építőeleme a kompetencia, azaz valakinek a tudása, a
valamire való képesség és hajlandóság együttese. Meg lehet ugyan különböztetni
szervezeti kompetenciákat is, de a kompetencia fogalma elsősorban az egyénhez kötődő
jellemző. Tartalmazza a személyes hatékonyságnak azokat a jellemzőit, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az egyén munkahelyén megfelelőképpen teljesítsen és
megfelelő kapcsolatokat alakítson ki a munkatársakkal, vezetőkkel és ügyfelekkel.111
A mai értelemben vett kompetencia fogalmának térnyerése a második világháború utáni
időszakra tehető. A hatvanas évek gyorsan változó gazdasági és politikai környezete volt
az, amikor a versenyképesség kérdése egyre jobban kezdett előtérbe kerülni, és ez
indukálta a vezetők kompetenciái felé irányuló egyre fokozódó érdeklődést is. A
kompetenciák és a munkateljesítmény közötti összefüggés kutatásában Goleman,
Boyatzis és McClelland 1990-es években jelentős eredményeket értek el.
Elsősorban Daniel Goleman nevéhez köthetjük az érzelmi intelligenciát, mint fogalmat,
aki évtizedekig foglalkozott azzal, hogy milyen készségek, képességek kellenek a
sikerhez.112 Goleman a következő kérdést veti fel: Milyen tényezők játszanak közre, ha
magas IQ-val rendelkező személyek kudarcot vallanak, a szerényebb adottságúak pedig
meglepően jól teljesítenek? A sikert befolyásoló tényezőket három részre osztotta: az
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általános intelligenciára (IQ), a gyakorlati intelligenciára (GYQ) és az érzelmi
intelligenciára (EQ), valamint az ezekre épülő kompetenciákra. A fő különbség szerinte
az érzelmi kompetenciákban keresendő. Ide tartoznak például az önkontroll, a
lelkesedés, a kitartás, és az, hogy motiválni tudjuk önmagunkat.
Ugyancsak a hatvanas években megjelent gazdasági versenykényszer késztette arra a
felismerésre a kompetencia-mozgalom két őshazájában, az Egyesült Államokban és az
Egyesült Királyságban a döntéshozókat, hogy a kompetenciák megszerzéséért felelős
oktatási rendszer a modern kor által megkívánt, az addig megszokottól eltérő
követelmények teljesítésére, igények megvalósítására egyre inkább alkalmatlanná válik.
Nem vértezi fel a pályakezdőket azokkal a tudás-elemekkel, amelyek biztosítják
számukra, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfeleljenek; munkát találjanak, majd ott
megállják a helyüket. 113
E jelenségre válaszképpen mindkét országban az oktatási rendszerben vezetettek be
reformokat, amelyeket az oktatók képzésének átalakításával kezdtek meg. Hazai
vonatkozásban is elsősorban az oktatási rendszerben találkozhattunk a kompetenciák
fogalmával. Például a felnőttképzésben a kompetencia tartalmi elemét három
tartományra lehet bontani: kognitív (értelmi), affektív (érzelmi), pszichomotoros
(mozgásos) tartományra.114 Ugyanezen felismerés általi indíttatásból, kiemelt figyelmet
kezdtek szentelni a munkahelyi szakmai képzéseknek és készségfejlesztő tréningeknek.
A formális oktatásból korábban sajnos általában kimaradtak azok a dolgok, amelyek élni
és más emberekkel bánni tanítanák meg az embert, legyen szó a családon belüli
együttélésről vagy egy közösségben végzett munkáról. Kétségtelen, hogy a kiváló iskolai
végzettségnek döntő szerepe van egy jó munkahely megtalálásában, de a sikerhez vezető
úton inkább a kapcsolatépítési képességek kerülnek előtérbe.115
Ahhoz képest, amekkora hangsúlyt az iskolák és a felvételi bizottságok az értelmi
intelligenciára (IQ) helyeznek, az IQ kevéssé határozza meg a munkában és az életben
elért sikereket. Például a SAT116 kitöltése során, az IQ-teszek eredménye és a szakmai
sikeresség közti korreláció beható vizsgálatánál megállapították, hogy ennek hatása a
munkasikerre 10 % és 4 % közé tehető.117
Az IQ-n kívül a gyakorlati készségek, azaz a gyakorlati kompetenciák (ide tartozik a
szakértelem és a tapasztalat kombinációja) ugyancsak teljesítménybefolyásoló
tényezőnek számítanak. Az érzelmileg kompetens dolgozók tudnak a legkönnyebben
alkalmazkodni a munka változó világához. A magas érzelmi intelligenciáról a nem
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mindig kellemes, viszont mindenképpen asszertív magatartás árulkodik, de a hangsúly a
tudatosságon, az érzelmek kontrollján és racionális használatán van.118
A DACUM módszer119 térnyerése révén a szakképzés területén is elterjedt a
kompetenciák értelmezésének hármas szinteje: a tudás (knowledge). a készségek (skill)
és az attitűd (attitude), amelyet a felnőttképzés is alkalmaz. A 4 számú ábra a szakmai
kompetenciák együttesét mutatja be.

4 ábra A szakmai kompetenciák együttese. Forrás: SZMT, 1999.

A kompetenciákkal való gazdálkodás gondolata először tehát – a versenyhelyzet
hatására – az üzleti szférában fogalmazódott meg, később megjelent az oktatásban a
közigazgatásba pedig az új közmenedzsment (New Public Management) közvetítésével
került, az 1980-as, 1990-es években. A munka világában a kompetenciákat számtalan
megközelítésből magyarázzák, a közigazgatásban alkalmazott kompetencia szó viszont
manapság három értelemben is használatos:120
1. a köztisztviselőt megillető hatáskörök;
2. a szervezet azon képessége, hogy meghatározott működésre, bizonyos
tevékenység kifejtésére képes;
3. az egyén azon képességei, amelyek lehetővé teszik számára, hogy bizonyos
feladatokat elvégezzen.
A továbbiakban, a kompetenciákról szóló, többféle értelmezés közül főként a dolgozat
szempontjából releváns, harmadik meghatározást követem.
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A kompetenciák kérdése, a már említett versenykényszer hatására, egyrészt a modern
vezetési irányzatok megjelenésével, másrészt a humánerőforrással foglalkozó elméletek
kapcsán került igazán előtérbe. Míg a vezetéstudomány, nagyon leegyszerűsítve többek
között arra kereste a választ, hogy hogyan, milyen módon szervezzék meg a munkát, a
humánerőforrás szemszögéből inkább arra összpontosítottak, hogy hogyan, miként
motiválják a munkavállalókat.121
Az Egyesült Államokban a kompetencia-mozgalom tudományos hátterét – mint azt oly
sok más, az állami szektorban meghonosítani kívánt irányzat kapcsán is elmondhatjuk a magánszférában alapozták meg. Majd a közszféra vonatkozásában, az 1979-ben
létrehozott főtisztviselői kar tekintetében szántak szerepet a kompetencia kereteknek.
Ettől az időponttól kezdődően az elmúlt évtizedekben a menedzsment irodalomban
három különböző kompetencia-megközelítés is megjelent:122
1. a stratégiai menedzsment irányzat. Ez az irányzat a szervezeti teljesítőképesség,
valamint a szervezet olyan „alap kompetenciáinak” (core competencies)
meghatározását, majd fejlesztését hangsúlyozza, amelyek létfontosságúak a
szervezet számára, meghatározzák annak stratégiai pozícióját. Ezek a
kompetenciák olyanok, amelyektől a szervezet semmiképp nem válhat meg.
Például nem szerződheti ki azokat a tevékenységeket, mert azok nélkül már nem
„az a bizonyos szervezet” lenne. E kompetencia-irányzat folytatásaként fogható
fel az USA-ban jelenleg is legelfogadottabbnak számító szervezeti kompetenciatartalom, amely szerint egy szervezetnek azon képessége, hogy milyen szinten
képes megtanulni, elsajátítani az új képességeket és kompetenciákat, rendkívül
fontos tényező jövőbeli helyzetét illetően.123
A stratégiai menedzsment irányzat elterjedésével közel egyidőben, két humánerőforrásmegközelítésű kompetencia-mozgalom is elterjedt:
2. az egyik kompetencia-mozgalom (competency movement) azt hangsúlyozta, hogy
azon egyéni sajátosságokra kell helyezni a hangsúlyt, amelyek az átlag feletti
teljesítményhez kapcsolódnak. Ez elsősorban pszichológiai megközelítésű
gyökerekből táplálkozó kompetencia felfogás, amelynek úttörői McClelland és
Boyatzis.124
3. a másik humánerőforrás-megközelítésű kompetencia-mozgalom (competence
movement) elsősorban az Egyesült Királyságban, a kormányzati program
részeként vált ismertté. Ennek kimondott célja az volt a nyolcvanas évek közepe
51

táján, hogy növelje, javítsa a munkavállalók készségeit, képességeit, valamint
meghatározza, kijelölje az ún. jó gyakorlatokat (good practices), amelyeket
követendőnek tartottak bizonyos szakmák számára. A szakmai képesítések új
rendszerének kiépítése ehhez az áramlathoz kapcsolható, és a tengerentúlról
való átvétele után, innen terjedt el a későbbiekben Európa egyéb részein is.125
Bár a közigazgatás versenyhelyzete nem olyan nyilvánvaló, mint adott ez az üzleti szféra
esetében, de napjainkban a közigazgatással szemben is egyre gyakrabban merül fel a
versenyképesség követelménye. Ez a közigazgatási szervekkel és köztisztviselőkkel
szembeni igény akár az új közmenedzsment (New Public Management) irányzat, akár a
költségtakarékosság,

hatékonyság,

hatásosság,

gazdaságosság

megvalósításának

kapcsán felmerül. Egyre több országban kerül versenyhelyzetbe a közigazgatás, és
egyrészt ez a versenyhelyzet készteti, kényszeríti a közigazgatási szerveket arra, hogy
céljaik elérése érdekében törekedjenek személyi állományuk, egységeik, és az egész
szektor kompetenciáinak maximalizálására. Másrészt az, hogy az állampolgárok
közszolgáltatásokkal szembeni igényei egyre növekednek, ugyanakkor egyre kritikusabb
szemmel fordulnak az állam, valamint annak szervezetrendszere, a közigazgatás felé.
Ezek azok az okok, amelyek a kormányzatok számára vonzóbbá teszik a kompetenciák
fejlesztésében való gondolkodást, a kompetencia-menedzsmentet a közszektorban és a
közigazgatásban is.126
A kompetencia-menedzsment kezdeti lépéseit az Egyesült Államok után, Európán belül
az Egyesült Királyságban tették meg. A nyolcvanas években a szigetország
magánszektorában kezdett meghonosodni, mivel az amerikai érdekeltséggel is
rendelkező multinacionális vállalatok, konzultáns cégek és képzési intézmények
alkalmazni kezdték. Ez egyfajta adaptációja volt az amerikainak, és a brit kormány
számára ez a humánerőforrás-megközelítésű változat szolgáltatott példát.127
Ezután, mint az egyes támogatandónak ítélt reformirányzatok, trendek esetében
gyakran előfordul, a kompetencia-menedzsment teóriáját nemzetközi szervezetek
karolták fel, köztük pl.: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az
Európai Unió, az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA), a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet (IIAS) az Európai Közigazgatási Csoport (EGPA). Ez a tény jelentősen
hozzájárult az iránta való figyelem felkeltéséhez, illetve elterjedéséhez.128
A fentiekben láthattuk, hogy a főbb kompetencia-irányzatokhoz kapcsolható
kompetencia-fogalmak eltérően, hol szűkebben, hol tágabban értelmezik, húzzák meg a
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kompetencia szó tartalmi határvonalait. Összefoglalva azonban, a munkaköri
követelményekhez
viselkedésbeli

kapcsolható,

jellemzőkre,

meghatározott

képességekre,

teljesítmény

tapasztalatra,

eléréséhez

tudásra,

kötődő

készségekre,

alkalmazzák, amelyekre a köztisztviselőknek szükségük van ahhoz, hogy alkalmasak
legyenek, alkalmassá váljanak arra, hogy munkájuk révén a munkáltató közigazgatási
szervezet elérje kitűzött céljait.
Hangsúlyozni kell, hogy a világ közszolgálataiban a kompetencia alapú humánerőforrás
gazdálkodás inkább még csak modellkísérletek keretében valósult meg. Bár a
kompetencia

alapú

menedzsment

alkalmazása

nagyon

eltérő

tartalmakkal,

megvalósulási formákban jelentkezik azért mégis fellelhetők olyan közös vonások,
amelyek mentén a hetvenes évektől kezdődően alkalmazott kompetencia-menedzsment
irányzatokat – a keveredve alkalmazott elemektől eltekintve – a fő vonalak mentén
csoportosítani lehetséges:129
− jogi jelentés (hatáskör)
− nem jogi jelentés:
o egyéni teljesítőképesség:




nem viselkedésközpontú megközelítés:
•

tárgyi tudás (szaktudás) megközelítés

•

munkaszabvány megközelítés

viselkedésközpontú megközelítés

o szervezet/csoport teljesítőképessége
A közigazgatás személyi állományának vonatkozásában is egyre inkább elterjedőben van
az

úgynevezett

kompetencia-keretek

kialakítása.

A

kompetencia-keretek

tulajdonképpen listák. Olyan listák, amelyekben meghatározzák azon készségeket,
képességeket, tudást, viselkedési formákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az adott
szervezetnél, a köztisztviselő megfelelően tudjon teljesíteni. Ezek a kompetencia-keretek
adnak iránymutatást arra, hogy a szervezetnél, egy adott munkakört betöltő
köztisztviselőnek mely kompetenciákkal kell rendelkeznie, illetve, elvárt tőle, hogy
fejlessze azokat.130
Ezek a kompetencia keretek eszközként is szolgálnak arra, hogy mérjék a
kompetenciákat. A kompetencia keretek általában valamely kompetencia-modellen
alapulnak. A két legelterjedtebb kompetencia-modell:131
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− az

amerikai

viselkedési

modell,

ahol

a

kompetenciákat

azokban

a

viselkedésformákban határozzák meg, amelyeket az egyéneknek kompetenciájuk
bizonyításához kell tanúsítaniuk;
− a brit „megfelelő teljesítményszabvány” modell, amely arra helyezi a hangsúlyt,
hogy az egyénnek megvan, meglegyen a képessége arra, hogy egy bizonyos
foglalkozáson belül kifejtett tevékenységeket egy előírt szabvány szerint
teljesítsen.
A

kompetencia-keretek

elkészítéséhez,

a

bennük

foglalt

kompetenciák

meghatározásához különböző eszközök, módszerek állnak rendelkezésre, amelyek közül
a kompetencia-menedzsment európai gyakorlatát tekintve, a következők emelhetők ki:
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− adott munkakör elemzése, értékelése és ezen elemzéshez, értékeléshez
igazodóan a szükséges kompetenciák meghatározása;
− az adott munkakörben korábban jól teljesítők viselkedésének elemzése,
amelyhez az elvárt kompetenciák viszonyíthatók; kétféle eljárás segítségével:
o az egyik eljárás (critical incident analysis) során összegyűjtik azokat az
észlelt eseményeket, történéseket, amelyek nagyon fontosnak vagy
alapvetőnek bizonyultak a teljesítmény tekintetében. Interjúk során
beazonosítják, meghatározzák és feljegyzik ezeket az eseményeket.
Ennek alapján kiderül, hogy melyek azok a lényegi jellemzők, amelyek
egy bizonyos munka ellátása során a különbséget okozzák a sikeres,
illetve a sikertelen teljesítmény vonatkozásában;
o a másik eljárásban (repertory grids) szintén interjúk során kérdezik
meg a vezetőket és a kulcspozícióban lévő munkatársakat arról, hogy
mely képességekről, készségekről gondolják úgy, azok szükségesek a jó
munkateljesítményhez;
− a szükséges kompetenciák meghatározása hasonló szervezetek gyakorlatának
vizsgálata révén (benchmarking).
− a jövőben megkívánt kompetenciák prognosztizálása (prezent-future model).
Az európai közszolgálati gyakorlatba betekintve elmondhatjuk, hogy a közszolgálatban a
magánszektorhoz hasonló mérési technikákat alkalmaznak a kompetenciák mérése és
azok fejlesztése tekintetében. Ezek közül leggyakoribbak:
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− a 360 fokos értékelés, amely azt jelenti, hogy beosztottak, vezetők, munkatársak
kölcsönösen értékelik egymást. (így biztosított, hogy vezetés és alkalmazottak
visszajelzést kapjanak minden oldalról a fejlesztendő kompetenciák, az elért
változások tekintetében);
− értékelési vagy fejlesztő centrumokat hoznak létre a kompetenciák mérésére;
− a viselkedést elemző interjúk különböző formáit alkalmazzák.
Ma úgy vélik, a kompetenciák fejlesztése a közszféra szervezetei humánerőforrás
gazdálkodásának egyik legfontosabb területe Egységes az álláspont abban a tekintetben,
hogy azoknál a szervezeteknél, azokban a közigazgatásokban, ahol nagy súlyt fektetnek
a személyi állomány fejlesztésére, az egyén számára meghatározó szerepet kell
biztosítani saját prioritásai megjelölésében, céljai kiválasztásában, karrierje során a
kiválóságra való törekvésben. Az egyének különbözőek, és az általuk birtokolt
kompetenciák összessége a szervezet hasznosítható tőkéjét jelenti.133
Érdekes, hogy az egyéni kompetenciák mellett kevés szó esik a szervezetek és a
szervezeti egységek kompetenciáiról. Ehhez azonban mindenekelőtt szükséges a
szervezet stratégiai céljainak kijelölése, amely azonban még korántsem jellemző minden
közigazgatási szerv tekintetében. Ha ezek a szervezeti stratégiai célok kijelölésre
kerülnek, ezekből kiindulva lehet származtatni a szervezeti egységektől és az egyénektől
elvárt kompetenciákat. Hangsúlyozni kell, hogy az sem feltétlenül szükséges, hogy a
szervezeti

egységeknél

minden

egyén

rendelkezzen

az

összes

megkívánt

kompetenciával – ez nem is tűnhet reálisnak. Az is elegendő, ha a szervezeti egységet
alkotó egyének kompetenciái egymást kiegészítve fedik le az adott területet.
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2.2 Kompetenciák az Európai Unió tagállamainak közigazgatásában
Az Európai Unió 2004-es bővülését követően nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállamok
közigazgatásában különböző terminológiát használtak a kompetenciákra, és eltérően
értelmezték azok fogalmát. Ugyanakkor feltételezték, hogy a „kibővült Európában” más
kompetenciákra van szükség, mint a nemzeti környezetben. Ennek bizonyítására egy
kutatás, és ennek eredményeként „Európai kompetenciák” címmel egy tanulmány
készült.
A 25 uniós tagállam nemzeti közigazgatási intézeteit megkérdezték arról, mit kell tudnia,
tennie vagy mutatnia egy vezető köztisztviselőnek ahhoz, hogy sikeresen helyt álljon az
európai küzdőtéren? A tanulmány a kompetenciát, mint a „sikeres cselekvés képességét”
fogalmazza meg. Három területre osztotta a szükséges kompetenciákat: a tudás
(knowledge), a készségek (skills), és a hozzáállás (attitudes) területére.134 E
kompetencia-keretek tartalmát a 2. számú táblázat foglalja össze.
A tudáshoz

- intézmények ismerete,

Európai ismeretek

kapcsolódó

- folyamatok ismerete,

kompetenciák

- EU-s politikák ismerete,
- EU-s jogalkotás ismerete.
- rendszerek ismerete,

Nemzeti ismeretek

- ágazati politika ismerete,
- prioritások ismerete,
- többi tagállam ismerete.
- az európai szociális hálózatok,

Kapcsolatok

- az európai tagországok közötti kapcsolatok.
A készségekhez

- képes másokat meghallgatni,

Szociális készségek

kapcsolódó

- interkulturális a kommunikációja,

kompetenciák

- előadói készségekkel rendelkezik.
Csoportban

- képes konszenzust teremteni,

gondolkodik

- jól lobbizik.

Tárgyalásközpontú

- tárgyalóképes,
- stratégiai gondolkodásmódú,
- meggyőzőképességgel bíró.
- képes feldolgozni az információkat,

Sikerközpontú

- ítélőképes,
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- képes döntéseket hozni,
- célirányos,
- problémamegoldó.
- jó szervező készségű,

Szervező

- képes tervezni és értékelni,
- fontosnak tartja a munkatársak fejlődését,
- delegáló-képes,
- csapatjátékos.
A hozzáálláshoz

- nyitott,

Nyitott

kapcsolódó

- rugalmas,

kompetenciák

- tanulékony.
- kezdeményező/tevékeny,

Újító

- újító,
- kreatív,
- bátor.
Integráló

- tisztességes,

személyiség

- nincs takargatnivalója,
- felelősségtudó,
- lelkes.

2. táblázat Közigazgatási kompetenciák az EU tagállamaiban

A fenti 42 kompetencia közül a kilenc legfontosabb: tárgyalóképesség, folyamatok
eljárások ismerete, intézmények ismerete, nyitottság, stratégiai látásmód, szociális
készségek, hálózatépítési készségek, szervezőkészség, interkulturális kommunikáció.
A kutatás rámutatott arra, hogy a különféle fogalmakat az egyes tagállamokban eltérő
módon értelmezik, ezért szükséges egységes európai közigazgatási kompetencia
keretrendszert kiépíteni és működtetni. Az egyes követelményprofilokhoz ezt tovább kell
alakítani. Fontos hogy a kompetenciák közérthetők, konszenzuson alapulóak, azonos
tartalmi meghatározásokkal bíróak és jól kommunikálhatóak legyenek.135
A fenti egységes európai kompetencia keretrendszert az egyes közigazgatási szervezetek
meghatározott követelményprofiljaihoz kell alakítani. A keretrendszerben található
kompetenciák nem újak. Új azonban az egész Európára kiterjedő konszenzus ezek
tartalmára és terminológiájára vonatkozóan. E keretrendszer elfogadottsága elsősorban
annak közérthetőségében, kommunikálhatóságában és gyakorlatiasságában, mintsem a
szakmai részletekben rejlik.
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A versenykényszer szülte kompetencia-menedzsmenten túl azonban, a gazdasági
világválság új problémákat vet fel. Megjelent például a leszakadástól való aggodalom:
attól félnek az EU tagországai, hogy beleragadnak az un. „low skill – low wage”
egyensúlyba.136 Erre az jellemző, hogy az ország gazdasága működik ugyan, csak éppen
olyan pozíciót foglal el a globális gazdasági versenyben, hogy a szervezetek nagy része
alacsony tudást igénylő és alacsony bérrel járó munkára épül. A nemzeti politikák kiutat
keresnek ebből a helyzetből, ezért egyre inkább felértékelődik a képességfejlesztés
(skills-development). Ma már a humántőkébe vagy oktatásba való beruházás gondolata
mellett megjelent a tanult képességekbe, a „skill”-ekbe való befektetés ideája, olyanokba,
amelyek a gazdaságban hasznosíthatóak és biztosítják a versenyképességet.
Ma az Egyesült Királyságban un. képességforradalom (skill revolution) zajlik, amikor a
képességfejlesztés válik a versenyképesség javításának legfontosabb eszközévé. Ennek
keretében az angolok képességpolitikáról (skills policy) beszélnek, ami egy „keresletvezérelt” (demand-led) rendszer, melynek kulcseleme az, hogy a képzést jobban
hozzárendelik a versenyképességi stratégiákhoz. Az oktatás egyre inkább szervezetre
vagy munkahelyre szabottá válik, olyan mechanizmusokat hoznak létre, amitől ez a
képességeket előállítóvá (skills providers) válik.137
E mechanizmusok egyike egy olyan közvetítő szolgáltatás (skills broker) létrehozása,
amelyek egyrészt elemzik a szervezetek képességigényeit, másrészt jól ismerik a
képességszolgáltatókat, és ezeket megpróbálják összehozni egymással.138 Hasonló
rendszerben működik sok hazai tréningcég, amelyek kis létszámú irodaként jelentős
mennyiségű képzési programot bonyolítanak le. Ezt úgy tudják megvalósítani, hogy
egyfelől permanens piackutatást/piacfigyelést végeznek a potenciális megrendelők
körében, akikkel – marketing eszközeik révén – folyamatos kapcsolatban vannak, és
tisztában vannak képességigényeikkel. Másfelől olyan széles körű oktató/tréner
gárdával állnak kapcsolatban, akik nem főállású alkalmazottaik, hanem külsős
megbízottként egy-egy megrendelés megvalósításában dolgoznak velük együtt.
A munkáltatók aktív szerepet játszanak az akkreditációs folyamatokban is, ez a „kitemarking” ami azt jelenti, hogy bizonyos programokat, illetve az ezek nyújtotta
kvalifikációt elismerik, ezeket képesítési szabályzataikba foglalják.139 Szintén hazai példa
az ÁTI Vámigazgatás elnevezésű szakirányú továbbképzése, amely a Vám- és
Pénzügyőrség támogatásával, vele együttműködésben jött létre. Az oktatói gárda is
közös: részben az egyetem oktatói, részben a VP vezetői és szakértői köréből került ki.
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2.3 Közigazgatási kompetenciák a hazai jogforrások tükrében
A

hazai

közigazgatásban,

az

előzményeket

leszámítva,

kompetenciákról

jogi

vonatkozásban 2007. január 1-től beszélhetünk. Alapvetően három jogforrás rendelkezik
kompetenciákról, amelyek a jogforrási hierarchiában elfoglalt helyüknek megfelelően a
következők:
− a többször módosított 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról (Ktv.)
– a 2009. január 1-i hatálybalépéssel bevezetett pályáztatással kapcsolatos
módosítás következményeként,
− a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztisztviselői teljesítményértékelés és
jutalmazás szabályairól (R.), a 2007. július 1-i hatálybalépéssel bevezetett új
típusú

közszolgálati

fejlesztésközpontú,

kompetencia

alapú

egyéni

teljesítményértékelés (TÉR) következményeként, és
− a 2020/2003. (III. 27.) Korm. határozat a közigazgatási továbbképzés és
vezetőképzés 2008-2010. évekre szóló középtávú tervéről (H.), a 2008. február
23-án hatályba lépett középtávú terv következményeként.
Kronológiai szempontból vizsgálva a kérdést, a kompetencia fogalma a közigazgatásba
tehát 2007-től került bevezetésre a fent említett R. kapcsán, ami a következőképpen
definiálja azt: a közigazgatási feladatok ellátásához szükséges tudás, készségek, valamint
az alkalmazást segítő viselkedéselemek és a hatékonysági motiváció együttese.
Tulajdonképpen a teljesítménycélok meghatározásával függ össze, ami az ágazati
célokból vezeti le a szervezeti célokat, valamint a szervezeti egység céljait, és a
köztisztviselő egyéni céljait is magába foglalja. Ez utóbbit, a köztisztviselő javaslatát is
figyelembe véve, az értékelő vezetője állapítja meg. A célok lehetnek kiemelt-, fejlesztési,
illetve többletcélok. Minden köztisztviselő számára legalább három egyéni célt, a R.
mellékletében meghatározott kötelező kompetenciákat, ezen kívül további négy
kompetenciát kell, és további fejlesztési célokat lehet megfogalmazni munkakörének és
saját javaslatainak figyelembe vételével. Az un. kötelező kompetenciák a következők:
− vezetői kompetenciák: stratégiai (analitikus és globális) gondolkodás, a
munkatársak fejlesztése, kommunikáció (befolyásolás), vezetési technikák
− munkatársi kompetenciák: szakmai ismeretek alkalmazása, kommunikáció,
problémamegoldás, ügyfél-orientáltság (partnerközpontúság).
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A TÉR a köztisztviselő önértékelését és a vezető előértékelését foglalja magában, ez
utóbbi három, esetleg négy részértékelést és egy év végi komplex értékelést tartalmaz:
− az első részértékelés keretében a vezető értékeli a kiemelt és többletcélok
teljesítését,
− a második részértékeléskor a munkaköri feladatok elvégzését,
− a harmadik részértékeléskor a kompetenciáknak való megfelelést,
− a negyedik részértékelés keretében – fejlesztési célok meghatározása esetén –
ezek megvalósulását.
Az első három részértékelés ötfokozatú skálán történik, az év végi komplex értékelés
pedig a részértékeléseken felül, tartalmazza a köztisztviselő észrevételeit az értékeléssel
kapcsolatban, javaslatait, elképzeléseit életpályájával kapcsolatban. Az első két
részértékelés a „MIT”, a harmadik a „HOGYAN”, vagyis a munkamagatartás és a
viselkedés kompetenciákkal való értékelését, a komplex értékelés pedig a „MIT” és a
„HOGYAN” együttes értékelést jelenti. Az ötfokozatú skála jelentése: (A) kivételes, (B)
magas, (C) jó, (D) megfelelő kompetencia szint, (E) kompetenciáját fejleszteni szükséges.
Ezek az értékek a komplex értékelésbe beépítésre kerülnek, és ez utóbbi eredménye
képezi a teljesítmény jutalom alapját.
A TÉR bevezetése a közigazgatás különböző területeire, a tervek szerint, fokozatosan
történik: előbb a központi közigazgatásba, azután az államigazgatás területei és helyi
szervezetibe, majd a helyi önkormányzatok szervezetibe. A rendszer alaposan
kimunkált, a vezetők felkészítése is folyamatos, azonban mivel bonyolult, időigényes
eljárásról van szó, az amúgy is túlterhelt személyi állomány ellenállása várható. (Félő,
hogy idő és kapacitás hiányában, a szakszerű értékelés adminisztratív rutineljárássá
degradálódik.)
A közigazgatási kompetenciákkal kapcsolatos következő lépést a H. 2008-ban történő
hatályba lépése jelentette, ami a kompetencia fogalmának az előzőleg bemutatottnál
teljesebb körű meghatározást adja meg: a közigazgatási feladatok ellátásához szükséges
tudás, igazgatási, szakmai, jogi, idegen nyelvi, informatikai stb. készségek, valamint az
alkalmazást segítő viselkedéselemek és motivációk együttese, amelynek felhasználásával a
köztisztviselő képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésére.
A korábbi középtávú tervekhez képest, ez a ciklus abban hoz újat, hogy a
továbbképzéseket összeköti a kompetenciafejlesztéssel, illetve a korszerű oktatás egyéb
követelményeivel. Például a célok és alapelvek fejezetben a prioritás elve kimondja,
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hogy figyelembe kell venni a tervkészítők (központi szervek, közigazgatási hivatalok)
által a teljesítményértékelés során felszínre került egyéni képzési és kompetenciafejlesztési igényeket. Ez a törekvés összhangban áll a nemzetközi trendekkel, de kérdés,
hogy a kormányzati célok megvalósítása alá rendelt, egységességre törekvő,
költségtakarékos szemléletű továbbképzés-tervezési rendszer milyen szinten képes
figyelembe venni az egyéni szükségleteket, igényeket.
A tervek szerint tehát ebben a négyéves ciklusban kiemelt szerepet kap az idegennyelvi,
vezetési,

kodifikációs,

modulrendszerű

hatósági

továbbképzések

munkát
és

segítő

tréningek

kompetenciák

segítségével.

A

fejlesztése,

továbbképzés-

módszertani feladatok között pedig az egyéni teljesítményértékelés – továbbképzési
igények – egyéni fejlesztési célok hármas összhangját megteremtő továbbképzési
rendszer kialakítása, a költség- és időtakarékos távoktatási módszerek mind nagyobb
térnyerése, a továbbképzések és az előmeneteli rendszer összekapcsolása, valamint a
közigazgatási továbbképzési pontrendszer kialakítása a cél. Ezen ambiciózus újítások
megvalósítása valószínűsíthetően akadályokba ütközik majd, nemcsak az aktuális,
hazánkat is érintő, globális méretű pénzügyi- és gazdasági válság következtében
kialakuló forráshiány, hanem esetenként a közigazgatási szakmai előmenetel és a
politikai zsákmányrendszer érdekellentéte miatt is.
Talán a Ktv. 2009-től hatályba lépő, a köztisztviselők kiválasztásával kapcsolatos
módosítása jelenti majd az igazi áttörést a kompetenciák vizsgálata és figyelembevétele
szempontjából. A törvény rendelkezése értelmében vezetői kinevezés vagy megbízás
csak pályáztatás útján adható. A pályázati eljárás során kompetencia-vizsgálatot kell
végezni, amit a munkáltató közigazgatási szerv nevében, a KSZK bonyolít le, ami a
különböző munkakörökre előírt követelmények és a pályázó tényleges készségeinek,
képességeinek összevetését, munkaalkalmasságának felmérését jelenti, amely során
személyes interjú, alkalmassági teszt, értékelő központ alkalmazható.
A KSZK a kompetencia-vizsgálat eredményeit egyfelől egyéni azonosításra alkalmatlan
módon statisztikai adatgyűjtés céljából tárolhatja, másfelől különböző adatbázisokat
hozhat létre a pályázók, a versenyvizsgázók, az aktív köztisztviselők és a
tartalékállományba helyezett köztisztviselők azonosító és egyéb adatai, illetve a
kompetencia-vizsgálat eredményeire vonatkozóan. Ezen adatbázis, a munkáltató
közigazgatási

szervvel

együttműködve,

a

használható fel.
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megüresedő

álláshelyek

betöltésére

Felvetődik azonban a kérdés, hogy az alkalmazott adatvédelmi eljárások mennyire
prudensek, hogy mekkora a közigazgatásba vetett, illetve a szektoron belüli bizalmi tőke,
hiszen ezen szenzitív adatok birtokában, esetleg visszaélések fordulhatnak elő. A másik
gondot az eljárás bonyolultsága, a technikai összehangolás nehézsége jelentheti, és a
közigazgatási szervezetek önálló döntésekre való törekvése, ami arra ösztönözheti majd
a munkáltatókat, hogy megpróbálják kikerülni a pályázati eljárást, illetve egyéb, a
kivételek adta lehetőségekkel éljenek.
A fentiekből következik, hogy a kompetencia fogalma a hazai közigazgatásban jogilag és
ebben a fogalomhasználatban csak nagyon rövid múltra tekinthet vissza, de a
köztisztviselői tudás, készségek és attitűd együttesének vizsgálatával – más formában –
már a Ktv. megjelenésekor a minősítés kapcsán találkozunk. A törvény mellékletében
szereplő minősítési lap tartalmazza azokat a szempontokat, amelyek a feltételek és
feladatok megítéléséhez használatosak. Az ügyintézők esetében ezek: szakmai ismeret
és jártasság, elemzőkészség, ítélőkészség, pontosság, írásbeli kifejezőkészség, szóbeli
kifejezőkészség, felelősségérzet, hivatástudat, kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó
készség, szorgalom, igyekezet. A vezetők esetében, amennyiben irányító munkát
végeznek, a fentieken kívül, a következőket kell még figyelembe venni: a vezetett csoport
munkájának színvonala, a munka szervezettsége, és opcionálisan egyéb, a minősítő által
fontosnak tartott szempontokat. Az értékelés ötfokozatú skálán történik, ezek jelentése:
(1) kiemelkedő, (2) átlag feletti, (3) átlagos, (4) átlag alatti, (5) nem kielégítő. A
minősítés célja az alkalmasság megítélése, az értékelt szempontok alapján ez négyféle
lehet: (1) kiválóan alkalmas, (2) alkalmas, (3) kevéssé alkalmas, (4) alkalmatlan.
Látható tehát, hogy a minősítés szempontjai ugyan hasonlatosak a kompetenciák
értékelési szempontjaihoz, de a két eljárás között mégis két jelentős különbség van. Az
egyik a minősítés célja és jogkövetkezménye (kiválóan alkalmas: rendkívüli előresorolás,
alkalmas: normál előmenetel, kevéssé alkalmas: visszatartás az előmenetelben,
alkalmatlan: felmentés), a másik a szabályozás keret-jellege. Kevésbé kimunkált és
részletezett eljárásról van szó, például nincs meghatározva az egyes fokozatok konkrét
jelentése, így az értelmezés terén a jogalkalmazóknak igen nagy mozgásterük van.
Az előzőekben a közigazgatási kompetenciáknak a hatályos jogi szabályozás mentén
folytatott vizsgálatát mutattam be, azonban legalább annyira fontosnak tartom a
jogalkalmazást, a gyakorlatot. A következő fejezet az elmélet és gyakorlat kapcsolatát,
összefüggéseit vizsgálja.
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2.4 Kompetenciák a magyar közigazgatási gyakorlatban
A hazai közigazgatásban egy általánosan elfogadott definíció szerint: “A kompetenciák
egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak az adott
munkakör ellátásához szükséges kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló
teljesítménnyel”.140 Alapvető, vagyis a kompetencia elég mély és tartós része a
személyiségnek ahhoz, hogy valószínűsítse a viselkedést bármely helyzetben. Okozati
kapcsolat, vagyis az adott kompetencia okozza, vagy befolyásolja a kérdéses viselkedést
és teljesítményt. A kritériumszintnek való megfelelés befolyásolja, hogy ki fog valamit
kiválóan, közepesen vagy rosszul csinálni egy specifikus kritériumnak megfelelően.
A kompetenciák alaptípusait illetően, a hazai közigazgatás az Európai Unió által
elfogadott

osztályozást

vette

át,

azaz

megkülönböztet

alapkompetenciákat,

kulcskompetenciákat, generikus kompetenciákat (ezen belül a menedzsment generikus
kompetenciáit) és speciális vagy funkcionális kompetenciákat.
A vezetői és munkatársi kompetenciákat az 5 számú ábra mutatja be.

A közigazgatás kompetencia térképe
kezdeményezıkészség
mások megértése
integritás

csapatmunka, együttmőködés
kommunikáció
(befolyásolás)

vezetés, útmutatás

felelısségtudat
képességek
értékek
kiépítése

vezetés

mások fejlesztése

gazdálkodás
a forrásokkal

problémamegoldás
teljesítménymotiváció

a jelen ismerete

szakmai ismeretek
alkalmazása

stratégiai (analitikus,
koncepcionális)
gondolkodás

ügyfél-orientáció

2

5. ábra Vezetői és munkatársi kompetenciák a közigazgatásban Forrás: Szakács Gábor, 2007.

Ezen kompetenciák dimenziói:141
− A cselekvés intenzitása vagy teljessége: a legelső vagy fő skálája a legtöbb
kompetenciának. Leírja a törekvés, szándék (vagy személyiség jellemző)
intenzitását, és a cselekedet teljességét, ahogy a személy realizálta a szándékot.
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− A hatás mértéke/nagysága: a hatás szélessége leírja az emberek számát és
beosztását, akikre az illető hatást gyakorol, vagy az általa befolyásolt projektek
nagyságát.
− A komplexitás: a viselkedés komplexitása (több dolog, ember adat) számbavétele,
melyre a viselkedés (pl. gondolkodás) hatást gyakorol.
− Az erőfeszítés mértéke: a feladat elvégzésére fordított erőfeszítés és időbeli
ráfordítás nagysága.
A kompetenciák értékelési tényezőit a 6 számú ábra szemlélteti.

A kompetenciák értékelési tényezői
1. A cselekvés
intenzitása
vagy teljessége
(hogyan valósítja meg
szándékát)

2. A hatás mértéke /
nagysága
(akire, vagy amire
hatást gyakorol)
3. A tevékenység
komplexitása
(mennyi tényt,
adatot,
stb. vesz
egyidejőleg
figyelembe)

Kompetencia (pl.
kezdeményezıkészség)

5. Különleges
dimenzió
(pl. mennyire lát,
tervez elıre)

4. Az erıfeszítés,
az
idıráfordítás
mértéke

3

6. ábra A kompetenciák értékelés tényezői a közigazgatásban Forrás: Szakács Gábor, 2007.

A fent említett definíció alapján, a teljesítmény szempontjából fontos kompetenciák
(teljesítmény-kompetenciák): azon magatartási, illetve viselkedési formák, amelyek a
kiválókat megkülönböztetik az alacsonyan vagy az átlagosan teljesítőktől.
Az

érzelmi

intelligenciára

épülő

kompetencia-értelmezések

teljes

mértékig

összefüggenek a teljesítmény és az egyéni fejlesztés kérdésével. Azonban ez nem arról
szól, hogy valakinek mindenképp valamiben fejlődnie kell, hanem arról, hogy a
középpontba az önismeret kerül.
Goleman elmélete szerint142 a közepes és kiváló vezetőt az érzelmi kompetenciájuk
szintje

különbözteti

meg egymástól.

Ha

egy jelölt

a

szakmai,

módszertani

kompetenciákban le is marad, de személyes és szociális kompetenciái kiemelkedők, akkor
jó vezető lesz. Sajnos ezeket a kompetenciákat nagyon kevés helyen veszik ma még
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figyelembe egy-egy kinevezés vagy vezetői pályázat kiírása esetén, a hazai közigazgatás
jellemzően a szakmai kompetenciára koncentrál.
A hazai köztisztviselők teljesítményértékelésében – néhány modellkísérlet kivételével –
korábban nem játszottak szerepet az egyéni kompetenciák. A teljesítménycélok
kizárólag a szakmai munkára vonatkoztak, a személyiség sajátosságait nem vették
figyelembe (legalábbis az alkalmazott módszertani útmutató szerint nem). Ez – többek
között – problémát jelentett a fejlesztési célú továbbképzések hozzárendelésénél egyéni
szinten. Konkrétan: a továbbképzésekre való beiskolázások során csak kis mértékben
tudták/tudják figyelembe venni az egyéni kompetenciafejlesztési szükségleteket.
Azonban valamennyi munkakör esetében más és más összetételű kompetencia-együttes
megléte szükséges az eredményes munkavégzéshez, továbbá e kompetenciáknak
számos esetben eltérő szinten kell eleget tenni az egyes munkakörökben. A
munkakörelemzés, valamint egyéb tapasztalati tények alapján határozhatók meg a
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák közül azok, amelyek – megfelelő
kompetenciaszint elérése esetén – a kiemelkedő teljesítmény forrásaként értékelendők.
Akkor beszélünk tehát kompetencia alapú egyéni teljesítményértékelésről, ha az egyes
szervezetek esetében munkakörönként meg vannak határozva az értékelendő
kompetenciák

és

a

munkakör

betöltéséhez

elengedhetetlenül

szükséges

kompetenciaszintek is. Ezeket küszöbkompetenciáknak nevezzük, melyek feltétlenül
szükségesek az adott munkakör ellátásához.
A munkaköri profilok kialakítása szempontjából fontos kompetenciák a hazai
közigazgatásban is megjelenő:143
− „kemény” kompetenciák: azon tevékenységeknek az összessége, amelyeket a
köztisztviselőknek tevékenységük ellátásához el kell tudniuk végezni, mégpedig
megfelelő színvonalon;
− „lágy”

kompetenciák:

a

kompetens

teljesítményt

lehetővé

tevő

viselkedésformákra utal, amelyek hátterében a tudás, a képesség, a készség, a
motiváció húzódik meg.
A munkaköri profilkövetelményekben az fejeződik ki, hogy a munkakör sikeres
betöltéséhez, milyen tapasztalatokat, készségeket, ismereteket stb., tehát milyen
kompetenciákat szükséges a köztisztviselőknek felvonultatnia.
Pl. egy polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó követelmények: 1. Általános
ismeretek; 2. Szakmai ismeretek; 3. Ügyviteli, önkormányzati működésrendi ismeretek;
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4. Helyismeret, a lakossági célcsoportok ismerete; 5. Számítástechnikai ismeretek; A
feladatellátáshoz kapcsolódó képességek: - helyzetfelismerés, - problémakezelés,
megoldás, kreativitás, - korrektség, megbízhatóság, határidőtartás, - ügyfélkezelés,
kommunikációs képességek, konfliktuskezelés, - minőség, - etikus magatartás; 7.
Szervezeti magatartás: - munkatársak közötti konfliktuskezelés, - együttműködés,
illeszkedés a szervezeti elvárásokhoz; 8. Vezetői ismeretek: - szakterületek ismerete, vezetéstechnikai ismeretek, - döntés, - irányítási képességek, - munkatársak
menedzselése; 9. Egyéni személyiségjegyek: - rugalmasság, - empátia, tolerancia,
érzékenység mások problémái iránt, - motiváció.144
A munkakört betöltő személy is számtalan személyes tulajdonsággal (kompetenciával)
rendelkezik, ezek egy része szükséges a munkakör betöltéséhez, más része nem. Ebből a
halmazból kell meghatározni azokat, amelyek a munkakör betöltéséhez feltétlenül
szükségesek: ez az összehasonlítás feladata. Az összehasonlítás során kell eldönteni azt,
hogy egy munkavállaló esetében a munkakörnek való megfelelésről, illetve meg nem
felelésről beszélünk. A meg nem felelés esetén vagy pótolni kell a munkavállaló hiányzó
kompetenciáit (fejlesztéssel), vagy más munkakörbe kell helyezni. Amennyiben a
munkavállaló magasabb szintű kompetencia készlettel rendelkezik, mint amit a
munkakör megkövetel, ebben az esetben kompetenciatartalékkal számolhatunk (ami pl.
a karriertervezésnél vehető figyelembe).
A volt Belügyminisztériumban az elmúlt években egy olyan modellkísérlet folyt, amely a
korábbi kizárólag szakmai alapon történő teljesítményértékelési gyakorlattal szakítva,
kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszert dolgozott ki. Egy angolszász modell
hazai adaptációjáról van szó, mely figyelembe veszi az értelmi, a gyakorlati és az érzelmi
kompetenciákat is.145
A modellkísérlet során kidolgozott kompetencia térkép hét kompetencia osztályban 33
kompetenciát tartalmaz. A kompetenciák megnevezése mellett /ÉK/ jelölés az érzelmi
kompetenciák között is szereplő kompetenciákra utal.
1. Felkészültség: szakmai ismeretek, vezetői ismeretek, idegennyelvtudás és a
számítástechnikai ismeretek alkalmazásának szintje
2. Terhelhetőség: fizikális képességek; pszichés terhelhetőség; a munkakörülményekhez
való alkalmazkodás képessége
3.

Kapcsolattartás:

meghallgatási

szóbeli

képesség,

kommunikáció

prezentációs

/ÉK./

készség);
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(beszédkészség,
írásbeli

beszédértés,

kommunikáció

/ÉK./

(szövegértés, fogalmazási készség); szervezeten kívüli kapcsolattartás, ill. a vezetővel,
irányítóval való kapcsolattartás képessége /ÉK/; együttműködési készség /ÉK/;
konfliktuskezelés /ÉK/
4. Felelősség: felelősségtudat; egyéni megjelenés; szabálytudat, fegyelmezettség;
szervezet iránti lojalitás /ÉK/
5.

Feladat

és

problémamegoldás:

információkezelés

és

feldolgozás

szintje;

testületismeret, hely- és személyismeret alkalmazásának szintje; problémára való
nyitottság, kreatív problémamegoldás /ÉK/; teljesítmény-orientáltság /ÉK/
6. Személyi tulajdonságok: önállóság; határozottság, magabiztosság /ÉK/; rugalmasság;
motiváció /ÉK/; megbízhatóság /ÉK/, etikus magatartás; kezdeményezőkészség /ÉK/;
igényesség; empátiás készség /ÉK/; realitásérzék
7. Vezetői és irányítói magatartás: tervezőkészség /ÉK/; szervezőkészség /ÉK/;
követelménytámasztás /ÉK/; döntési készség /ÉK/; kapcsolattartás és bánásmód a
munkatársakkal /ÉK/; vezetői szerep elfogadtatása /ÉK/; munkatársak fejlesztése /ÉK/;
a szervezet menedzselése/ÉK/
Ezt a kompetencia térképet hozzárendelték az egyes munkakörökhöz (alapul szolgált a
munkaköri profil kialakításához) és az azt betöltő egyénhez is (alapul szolgált az egyéni
kompetencia profil felméréséhez), majd a kettőt egymással összehasonlították. Meg nem
felelés esetén, már a teljesítményértékelési folyamat kezdetén (és természetesen a
végén is) a vezető a beosztott köztisztviselővel közösen meghatározták az egyéni
fejlesztési szükségleteket, illetve az arra irányuló továbbképzéseket. Ezek lehettek pl.
szakmai

tanfolyamok,

amennyiben

ismeretek

bővítésére

volt

szükség

vagy

készségfejlesztő tréningek, amennyiben az érzelmi kompetenciák fejlesztésére volt
szükség.
A fent említett modellkísérlet során kidolgozott továbbképzéshez kötött kompetencia
alapú egyéni teljesítményértékelési rendszert a Rendészet, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal, valamint a Központi Adatfeldolgozó Hivatal alkalmazta először.
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2.5 Összegzés
Annak ellenére, hogy a kompetencia-mozgalom a közigazgatás személyi állományát
érintő modernizációs törekvések közepette ma preferált témának számít, az
alkalmazásban még nem ért el jelentős eredményeket. A különböző berendezkedésű,
elsősorban a nyílt rendszerek közé tartozó országokban történő közszolgálati
alkalmazás különböző kompetencia-iskolákat követve teszi meg próbálkozásait, több,
kevesebb

sikerrel.146

Általánosságban

két

területen:

a

kiválasztásban

és

a

teljesítményértékelési eljárás kapcsán alkalmazzák. A közszolgálataiban elterjedt és
meghonosodott kompetencia-kultúra elemeit a 3 számú táblázat foglalja össze:
Kompetencia-

Stratégiai menedzsment

„Alap kompetenciák” (core

megközelítések

irányzat

competencies)

Humánerőforrás-

Egyéni sajátosságok

megközelítések

hangsúlyozása (competency
movement)
„Jó gyakorlat” hangsúlyozása
(competence movement)

Kompetencia-modellek

Az amerikai viselkedési modell

Viselkedésformák vizsgálata

A brit „megfelelő

Előírt szabványnak való

teljesítményszabvány” modell

megfelelés vizsgálata

Kompetenciaértékelési

Munkakörelemzés

módszerek

A jól teljesítők viselkedésének

Kritikus esetek elemzése

elemzése

(critical incident analysis)
A jó teljesítmény kritériumai
(reportory grids)

A „legjobb gyakorlat” követése (benchmarking)
Jelen-jövő modell (prezent-future model)
Kompetenciamérési

360 fokos értékelés

technikák

Értékelő/fejlesztő központok létrehozása
Viselkedés-elemző interjúk
3. táblázat A kompetencia-kultúra elemei a közigazgatásban

Az emberi erőforrások menedzselése a közszférában hasonlóan kulcsfontosságú
stratégiai elem, mint a magánszférában, bár attól alapvetően eltérő, tradicionálisan
kapcsolódó értékrendszerrel bír. Ezen eltéréseket a 4 számú táblázat mutatja be:147
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Jellemzők

Magánszféra

Közszféra

Főbb mozgatók

Piaci individuális választások, Kollektív választás, szükségleti
kínálat és árak, fogyasztói
szempontok, állampolgári jogon
szemlélet, verseny
járó juttatások, jogszabályok

Végcél

Fennmaradás a versenyben

Szervezeti jellemzők
Az alkalmazottaktól
elvárt magatartás
Kontrolleszközök
A vezetés
A tervezés szerepe a
vezetési funkciók között

Rugalmas, decentralizált, az
elérendő célokra koncentráló
szervezet
A célok megvalósítása,
kritikus szemlélet, kreativitás
Az elért eredményekhez
kapcsolt pozitív ösztönzők
Előre tekintő, jövőt formáló,
autonóm
Kritikus, alapvető, állandó,
sokdimenziós

A társadalmi érdek érvényesítése
Hierarchizált, bürokratikus,
központosított szervezet
A szabályok betartása, óvatosság,
fegyelem
A szabályok megszegéséhez
kapcsolt negatív szankciók
Az eredményeket nyomon követő,
reagáló, korlátozottan autonóm
Marginális, mechanikus,
alkalomszerű

4. táblázat A magán- és közszféra szervezetinek tradicionális jellemzői. Forrás: Karoliny - Lévai – Poór, 2005.

A fentiekből kiindulva tehát, óvatosan kell tehát bánni azokkal, a versenyszférában
alkalmazott, ott már bevált eszközökkel, amelyek a hatékonyságot kizárólag az üzleti
érdekek és szempontok szem előtt tartásával kívánják elérni. A közigazgatás célkitűzései
ugyanis túlmutatnak a csupán hatékonysági elvárásoknál, küldetése – pro publico bono
– a közjó szolgálata. Ugyanúgy elővigyázatosnak kell lenni a modern nyugati
közszolgálatok próbálkozásainak megfelelő adaptáció nélkül való átvételével is, mert a
hazai viszonyok között nem biztos, hogy azok meghozzák a várt eredményt. Ezen új
technikák, módszerek bevezetését alapos vizsgálatok és megfelelő adaptáció után
érdemes alkalmazni.148
Egy kompetenciaalapú rendszer haszna – a hazai közigazgatásban is – a konkrét
személyügyi döntések eredményeiben van, amennyiben ezek képesek többletértéket
hozni: a rendszer bevezetésének és fenntartásának költségei nem haladják meg az
alkalmazása révén nyert hozamot. Érdekes, hogy összehasonlítva az előzőekben vizsgált
EU-s kompetencia-elvárásokat és a hazaiakat, a legnagyobb különbség a kommunikáció
fontosságában rejlik. Míg a hazai felmérésekben a legkevésbé fontos helyen szerepel a
verbális és nonverbális kommunikáció, addig az EU-s lista az első helyek egyikére teszi.
Ez nem csak az idegen nyelvek tudására, hanem a prezentációk, értekezletek
megtartására, a munkatársak és üzleti partnerek meggyőzésére, befolyásolására is utal,
és nem utolsó sorban a munkatársak közötti csapatmunka se létezik jó kommunikáció
nélkül. A fejlesztési feladatok között érdemes prioritást szánni ennek a kompetenciának
a támogatására, különös tekintettel a vezetők körében.149
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3. Képzési módszerek a közigazgatásban
A dolgozatban bemutatásra kerülő kvalitatív kutatás megalapozás érdekében
szükségesnek vélem a közigazgatási továbbképzési programok során alkalmazott
képzési módszerek áttekintését, és a szektor vonatkozásában történő kritikai
értékelését. A korszerű képzés célját nem definiálhatjuk csak akként, hogy
funkcionálisan tudjunk cselekedni. Mára mindez az önszervezés keretfeltételévé válik,
mely lehetővé teszi számunkra, hogy a változó helyzetekben cselekedjünk, méghozzá
úgy ahogy azt a szervezeti igény, illetve a hétköznapi eszközszükséglet megkívánja.
Mindez az önszervezés olyan helyzeteit jelenti, mely kapcsolódik a szakmai,
módszertani, személyes és szociális helyzetekhez, ezáltal pedig kompetenciákként is
felfoghatjuk, és e kompetenciák közvetítését lehet a képzés folyamatok során elvárni.150
A piacgazdaság világában, a munkaerőpiacon való jobb megfelelés kulcspontja
elsősorban a tudás, mely oly fogalmakat rejt magában, mint a cselekvés, a képesség, a
magatartás. Viszont fontos szempont, hogy az elsajátított ismereteket az egyén képes
legyen alkalmazni, ezen kívül, az önállóság követelményével is számolni kell. A tudásnak
az a sajátja, melyet kompetenciának nevezünk, az ismereteink készségeink és
beállítódásaink azon együttese, melyet adott tevékenység elvégzéséhez, munkakör
betöltéséhez

szükséges.

A

kompetencia

a

tudás

komplex,

teljesítményképes

funkcionálását feltételezi. Ezért a kompetencia elvű képzés célja, hogy a készségek, és
beállítódások olyan szintű együttesét nyújtsa, illetve megszerzését biztosítsa, mellyel az
adott tevékenység a követelményeknek megfelelve ellátható. A kompetencia alapú
képzéseket még mindig elsősorban az iskolarendszeren kívüli képzések, szakképzések
területén alkalmazzák, mely hatékonyabb, hiszen a munkakör alapján tervezik,
gazdaságosabb, hiszen célirányos, a résztvevők nagyobb érdekeltséget, motivációt
mutatnak, és a program képes alkalmazkodni a résztvevők haladási üteméhez.151
A közigazgatásban a közelmúltig a továbbképzésekben az ismeretbővítő tanfolyamok
domináltak, és szerepük ma is számottevő. Azonban az új közmenedzsment irányzata,
majd a kompetencia-alapú teljesítményértékelés bevezetése kapcsán felmerült a
szakmai ismeretek bővítésén túl a készségfejlesztés igénye is, elsősorban az ügyfelekkel
való munka vagy a vezetés kapcsán. Ez a szükséglet teremtette meg az alapokat más
típusú programok – pl. készségfejlesztő tréningek – bevezetésére a közigazgatási
továbbképzésben, valamint az alkalmazott képzési módszerek korszerűsítésére.
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3.1 A közigazgatás személyi állománya, mint a továbbképzések célcsoportja
A közigazgatás a legnagyobb gépezet egy állam életében, amely biztosítja a gördülékeny
működést, főként azzal, hogy segíti a törvényalkotás után a jogszabályok betartását, ezen
kívül segíti az állampolgárokat a jogaik jogszerű gyakorlásában. A szabályosan és
olajozottan működő közigazgatás lehet egy állam életében a garancia a demokratikus
létre és az állampolgári elégedettségre. Éppen ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a
közigazgatás személyi állománya kissé különböző megítélés, szabályozás alá essen, mint
a más szervezeteknél munkát végzők.
A közigazgatásban foglalkoztatottak létszáma is indokolja, hogy más „elbánás” alá
essenek, mint az üzleti szféra dolgozói. Ha az államot, mint egy munkáltató szervezetet
tekintjük, az ország legnagyobb „munkahelyével” találkozunk. A közigazgatás költségei
jelentős részt tesznek ki a költségvetésben. Éppen ez az egyik oka, hogy a legtöbb
országban időről-időre végigsöpör egy-egy leépítési hullám, amikor megpróbálják a
közigazgatási alkalmazottak létszámát csökkenteni.152 Az elvesztett munkaerő
mennyisége minden esetben újratöltődik, sőt olykor még növekszik is, de az elbocsátott
gyakorlott munkaerő helyett rendszerint újak érkeznek a közigazgatásba, akik még
kevés vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek, és a gyakorlatot is meg kell
szerezniük,

a

képzésükről,

továbbképzésükről

gondoskodni

kell.153

A

közigazgatásban dolgozók létszámának alakulását az 1 számú diagram szemlélteti.

Köztisztviselők létszáma
(ezer fő)
119,3
112,5
108,3 108,1

109,8 109,8

109,8

107,9

103,9

105,7

100,6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. diagram A köztisztviselők létszámának alakulása 1998-2008 között. Forrás: KSH
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hazai

A közigazgatásban tehát a humánerőforrást a köztisztviselők jelentik, ők képezik a
közszolgálat bázisát, ezért indokolt különös figyelmet fordítani teljesítőképességük
megőrzésére és fejlesztésére. Az EU csaknem valamennyi tagállamában egyre nagyobb
gondot okoz a fiatal, magasan képzett munkaerő biztosítása a közigazgatásban, részben
azért mert a társadalom elöregedése miatt egyébként is folyamatosan csökken a fiatalok
aránya, részben pedig azért, mert e pálya számukra nem feltétlenül vonzó: nem mindig
kínál megfelelő kihívást és lehetőségeket. Közös tapasztalat az is, hogy a közszektort
gyorsabb ütemben érinti az elöregedés, mint a magánszektort, amint azt az életkor
szerinti kimutatás is jelzi. (2 számú diagram)

2. diagram A humánerőforrás jellemzői a közigazgatásban – nemzetközi összehasonlítás. Forrás: OECD

A fent említett tendencia a magyar köztisztviselői állomány korösszetételének alakulását
is jellemzi. A központi közszolgálati nyilvántartás (KÖZIGTAD)154 alapján Magyarország
azokhoz az országokhoz tartozik, ahol kiemelkedően magas az 50 évesnél idősebbek
aránya, és évek óta csökken a pályakezdő fiatalok száma a közigazgatásban, ezért rövid
időn belül megoldást kellene találni az utánpótlás biztosítására. Ugyanakkor nem
egyszerűen a kiesett létszám utánpótlását kell biztosítani, hanem a friss, magas szintű
szakmai ismeretekkel rendelkező, és a közszolgálatot valódi szakmai kihívásnak tekintő
fiatalokat kellene a pályára vonzani (3 számú diagram).
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3. diagram A humánerőforrás jellemzői – életkor és nem szerinti megoszlás Forrás: KÖZIGTAD

A köztisztviselők átlagéletkora 43 év, ezzel szemben azonban éppen a középkorúak (4150 évesek) részaránya folyamatosan csökken, míg a fiatalabb és az idősebb
korosztályoké növekszik. A köztisztviselői állomány korstruktúrája aggasztó képet
mutat, mivel a pályájuk elején, illetve a végén álló köztisztviselők arányához képest
nagyon alacsony a pályájuk derekán állók aránya. Ebből következően, a 2007-2013
között nyugállományba vonuló köztisztviselők átlagos létszáma mintegy 40%-kal lesz
magasabb, mint pl. a 2005-2006-os állapot. Ez komoly kihívást jelent a közigazgatás
számára, egyúttal lehetőséget nyújt a személyzetpolitika megújulása számára.
Ami a köztisztviselői összlétszám szektoron belüli megoszlását illeti, az államigazgatási és
önkormányzati szerveknél dolgozók aránya kb. 60% és 40%. (4 számú diagram)

4. diagram A humánerőforrás jellemzői – szektoron belüli létszámmegoszlás Forrás: KÖZIGTAD
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Az utóbbi években két, a közigazgatás egész rendszerét érintő, átszervezés is volt (2006ban és 2007-ban). Érdekes lenne megvizsgálni, hogy ez hogyan érintette a személyi
állomány struktúráját, azonban ez a jelen kutatás keretein túlmutat.
Az

elmúlt

időszak

tendenciáját

vizsgálva,

különös

figyelmet

érdemel,

hogy

köztisztviselői létszám, ágazati szinten is, a közigazgatást érintő többszöri szervezeti
átalakítások és létszámcsökkentések mellett, változó tendenciát mutat. Míg az
önkormányzati szervek esetében a létszám csökkent, addig az államigazgatási szervek
esetében növekedett. Ez arra enged következtetni, hogy egyfelől a létszámfelesleg és a
létszámigény egyszerre van jelen a közigazgatásban, másfelől azok a mechanizmusok,
amelyek elősegítenék a feladatváltozások következtében fellépő létszámkereslet-kínálat
összehangolását

(pl.

a

tartalékállomány

intézménye),

nem

működnek

kellő

hatékonysággal (5 számú diagram)

5. diagram A humánerőforrás jellemzői – szektoron belüli változás Forrás: KÖZIGTAD

A személyi állomány nemek szerinti megoszlása, a KÖZIGTAD alapján, 27% férfi és 73%
nő volt, ami tükrözi a közszféra egészének és szinte valamennyi területének fokozott
elnőiesedését. (6 számú diagram)
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Közszolgálati jogviszonyban állók nemek szerinti megoszlása
2005. szept.1.
83692 fő;

30846 fő;

73,07%
nő

26,93%
férfi

6. diagram A humánerőforrás jellemzői – nemek szerinti megoszlás Forrás: KÖZIGTAD

A statisztikai felmérések, helyzetelemzések alapján tíz esztendeje a köztisztviselők 10%a volt vezető beosztásban, ez az arány 2005-ben már 12%-ra emelkedett (7 számú
diagram). A vezetői státuszokat inkább az államigazgatási szervek hozták létre,
esetükben az arány a 13%-ot is meghaladja.

7. diagram A humánerőforrás jellemzői – besorolás szerinti megoszlás Forrás: KÖZIGTAD

A fenti statisztikai adatok tükrében bemutatott köztisztviselői állomány képezi tehát a
közigazgatási továbbképzések célcsoportját, jellemzőinek ismerete elengedhetetlenül
fontos a további vizsgálatok szempontjából.
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3.2 Kompetenciafejlesztés továbbképzéssel a közigazgatásban
A hazai zártabb rendszerű közszolgálat esetében az ismeretek bővítése kikerülhetetlen,
hiszen a köztisztviselő pályája hosszabb időre tervezett, így gondoskodni kell tudásának
szinten tartásáról és fejlesztéséről. A képzést értelmezhetjük egyrészt kötelezettségként,
másrészt viszont az ösztönzés egyik elemeként is. Kötelezettség, amennyiben a
munkáltató kötelezi a köztisztviselőt az adott továbbképzésen történő részvételre, és
ösztönzési elem, ha a köztisztviselő igényét felismerve, meghallgatva a szerv valamilyen
segítséget nyújt a képzés könnyebb elvégzéséhez. Tekinthetjük a képzést ösztönzőnek az
által is, hogy a köztisztviselők a folyamatos tudás-gazdagításnak köszönhetően
értékesebb munkaerővé válhatnak, munkájukat könnyebben elvégezhetik.155
A továbbképzéseket éves illetve középtávú képzési tervek alapján szervezik. Az éves
képzési

terveket

a

KSZK

közreműködésével

elkészített

középtávú

tervek

figyelembevételével kell elkészíteni. A képzési tervek tartalmazzák a közigazgatási
szervek igényei szerinti központi képzési programokat, az éves tervekben minden
képzési programot – a munkáltató által támogatott iskolarendszerű képzést is –
szervezőtől és finanszírozási forrástól függetlenül szerepeltetni kell.
A továbbképzési programok 1-5 napig tartanak, és túlsúlyban vannak az ún.
hagyományos képzési formák, azaz a megszokott „előadó előad – hallgatók hallgatnak”
módszer alapján működő ismeretátadási módozatok. 2007-től a ROP 3.1.1 keretein belül
szervezett képzések során próbálták előtérbe helyezni az új képzési formákat, így egyre
több „tréning” módszerű képzést indítanak olyan témákban, amelyekben hangsúlyosak a
képességfejlesztés, stratégiai gondolkodás, vezetői készségek. Az MKI szervezésében
2006-tól elkezdődött, majd a KSZK koordinálásával folytatódott az e-learning alapú
nyelvoktatás, amely a költségmentes első időszak után, finanszírozási önerőt
szükségessé tevő formában is életképes maradt. Ezen a sikeren felbuzdulva tervezik,
hogy a köztisztviselők képzésénél tovább fejlesztik a távoktatási módszereket.156
A központi továbbképzési programokon kívül, a köztisztviselőnek lehetősége van –
csakúgy, mint a versenyszférában – munkáltatói döntés vagy munkáltatói támogatás
mellett iskolarendszerű képzésben bővíteni ismereteit, és persze előrelépni a besorolási
táblázatban, besorolási osztályban. Ez a kép vegyes, mert a munkáltató döntésén múlik,
hogy mivel, mennyiben támogatja (tudja támogatni) a képzésben résztvevő
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köztisztviselőt, mert ezeket a munkáltató szerv saját költségvetéséből kell biztosítani.
(Erre a tanulmányi szerződésekben foglaltak adnak választ.)
A KSZK 2008-ban az államigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők körében, a
továbbképzési

igényekről

és

a

továbbképzési

rendszerrel

kapcsolatos

információellátottságról szóló vizsgálatot végzett. A felmérést on-line kérdőíves
módszer keretében végezték el, egy-egy kérdőívet készítve a vezető és nem vezető
beosztású köztisztviselők számára, lehetővé téve egyes kérdések több nézőpontú
értékelését. A kérdőív kitöltésében 2.955 fő köztisztviselő működött közre, akik közül
2.142 fő nyújtott értékelhető válaszokat. A vezető beosztású köztisztviselők közül 625
főből 411 fő válasza értékelhető. Legnagyobb aktivitást a területi-, helyi államigazgatási
szervek köztisztviselői körében tapasztalták.157
A KSZK kutatási beszámolójában kitért arra, hogy a vizsgálat során kiindulási alapnak
tekintette, a közigazgatási emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer elemei nincsenek
teljes egészében kiforrottan jelen a közigazgatásban. A teljesítményértékelési rendszer a
bizonyos közigazgatási szerveknél már bevezetésre került, a tervszerű továbbképzés és
vizsgáztatás markánsan a központi közigazgatásban és a közigazgatási hivataloknál
jelentkezik, illetve egyes közigazgatási szerveknél csupán szigetszerűen működik a
kompetencia-, karrier- és ösztönzésmenedzsment rendszer. Éppen ezért – az emberierőforrásmenedzsment rendszer egyik elemeként – a továbbképzési rendszerrel
szemben támasztott elvárások, a fejlesztendő képzési programok, képzési igények
keletkezésének és kielégítésének rendszere sem megoldott. Abból következően, hogy a
legtöbb képzési igény az egyéni teljesítményértékelés során kötelezően értékelendő
kompetenciák köré összpontosul, különbségek fedezhetők fel a vezető és a nem vezető
beosztású köztisztviselők által megjelölt fejlesztendő kompetenciák között.
A felmérés részeként a köztisztviselőknek – munkakörük tükrében – önértékelést kellett
végezniük meghatározott kompetenciák alapján. A válaszok egybehangzóan egyfajta
magabiztosságot

sugároznak,

készségeiket,

képességeiket

megfelelő

szintűnek

értékelték – ezen belül voltak olyan kompetenciák, melyeket nagy arányban
minősítettek kiválónak. A felmérés más mutatóival összevetve, a vizsgálatot végzők
értelmezése szerint, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a válaszadók leginkább több
éves közszolgálati munkaviszonnyal, megfelelő szakmai- és életismerettel, és a
gyakorlati munkavégzést segítő rutinnal rendelkeznek. Ennek ellenére igényüket
fogalmazták meg a megfelelő minőségű továbbképzések iránt.
77

A képzések célját tekintve, köztisztviselők és a munkájukat koordináló vezetők – a
készségfejlesztéseket

tekintve

–

elsősorban

stressz-kezelési-,

kommunikációs-,

konfliktuskezelési-, problémamegoldó technikák elsajátítását tartják szükségesnek,
illetve a vezetők kiemelten fontosnak tartják az együttműködési készségek fejlesztését
munkatársaik számára.
A szakmai kompetenciákat tekintve, az idegen nyelvi kommunikációs (szóbeli) képzések,
a speciális szakterületekhez kötődő ágazati képzések és a számítástechnikai programok
iránti igény magas. Tekintettel arra, hogy a válaszadók mindennapi munkájuk során
hatósági

jogot

alkalmaznak,

ezt

kiemelten

fontosnak

tartják,

így

a

jogi

készségfejlesztéseket igényelnek a köztisztviselők.
A tanulási szokások és tanulási formák iránt megmutatkozó igények tekintetében a
köztisztviselők és vezetőik – a hatékony idő- és energiafelhasználás céljából – szívesen
fogadják az új képzési formákat. A távoktatási programok mellett megfelelő elméleti
háttérre építő, interaktív, a szervezet és az egyén saját problémáihoz igazodó,
készségfejlesztő továbbképzési formákat és módszereket igényelnek.
A kutatási jelentésben a dolgozat szempontjából releváns információkat a Tanulásmódszertani igények – továbbképzésre szánt idő c. rész tartalmazza, mely négyféle
kategóriában ad képet a köztisztviselők tanulási szokásairól (8 számú diagram).
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learninget
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Hagyományos
módszer

közt isztviselői felmérés eredménye
vezetők mely képzési formákat támogat ják

8. diagram Tanulási szokások köztisztviselők és vezetőik véleményének tükrében. Forrás: KSZK, 2008.
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A képzési formákat tekintve a köztisztviselők és a vezetők egyaránt a távoktatási
formákat részesítik előnyben – tutori segítséggel. Ez összhangban van a köztisztviselők
által megfogalmazott lehetőségekkel – idő- és energiaráfordítással.
A távoktatási formát igényelnék ugyan, mégis a hagyományos képzéseknek is szükségét
érzik: a köztisztviselők 40%-a, a vezetők 30%-a jelölte meg a hagyományos képzési
módszereket. A kérdőív más pontjaiban, a szakmai képzések esetében azonban
kifejtették, hogy nem elsősorban előadás jellegű képzési módszereket részesítenének
előnyben (ahol az előadó diasor, vagy tankönyv alapján felolvassa a tananyagot), hanem
szakember által vezetett, gyakorlati tapasztalatok feldolgozásán alapuló, interaktív
formát.
A kutatási jelentésben az áll, lényeges, hogy a közigazgatási továbbképzésekben – a
feltárt igények alapján – a hagyományos előadásokat felváltsák a szervezet és az egyén
saját problémáihoz igazodó, megfelelő elméleti háttérre építő, készségfejlesztő
(szituációs) vagy távoktatásos módszereket alkalmazó képzési programok.
Említésre méltó, hogy a vezetők nem támogatják beosztottjaik – képzések igénybevétele
nélküli – önmotivált tanulással történő felkészülését, mindenképpen igénylik
munkatársaik számára a folyamatos, szervezett keretek között való felkészítést – az
önálló (kontrollálatlan) felkészülésben nem bíznak.
A szakmai továbbképzések iránt mutatkozó igényt – a különböző szakmai területek
szórtságából adódóan (pl.: építésügy, egészségügy, munkaügy, stb.) – nem lehet központi
képzésekkel megoldani, ezt helyi szinten kell – esetleg a szervezeten belül belső
képzéssel biztosítani. Tekintettel arra, hogy itt naprakész ismerteket tartalmazó,
gyakorlatorientált képzésekről (illetve gyakorlati készségfejlesztésről) van szó, az adott
szakterülethez magas színvonalon értő, a szakmában dolgozó oktatót megbízva lehet
színvonalas képzéseket indítani.
Amennyiben egy-egy ágazat esetében jelentős igény mutatkozik szakmai képzési
program kifejlesztésére, azt célszerű a KSZK-nak feladatként felvállalni, ha az igények
szétszórtan jelentkeznek, akkor a belső, szakmai oktatók andragógiai felkészítését
szükséges központilag megoldani – áll a kutatási beszámoló konklúziói között.
Megállapítható, hogy a közigazgatási továbbképzések terén változásoknak vagyunk
tanúi. A fentiek új tendenciát tükröznek mind a továbbképzések tartalmában, mind az
alkalmazott módszertant illetően, ami előrejelzi a paradigmaváltást, melynek
szükségességét és lehetőségét a következőkben vizsgálom.
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3.3 Paradigmaváltás a közigazgatási továbbképzési módszerekben
Az előző fejezetben vizsgált kompetenciák megszerzése, mint a konkrét individuum
önszervező képessége, egyben tanulást is jelent, viszont nem minden tanulás vezet el a
kompetenciák megszerzéséhez. Azon tanulás elősegítése, mely a kompetenciák
megszerzését teszi lehetővé, jelenti a felnőttképzés egyik legfontosabb feladatát.158
A fejlesztési, képzési rendszerben a kompetenciák alkalmazásának a célja, hogy a
munkatársak

fejlesztési

szükségletei

a

szervezet

stratégiájához

igazodva

fogalmazódjanak meg. Ezek az igények egyrészt adódhatnak a teljesítményértékelési
rendszerből, valamint az egyéni szükségletfelmérésekből. Így a kompetenciák
alkalmazásától elvárható előnyként könyvelhetjük el, ha a fejlesztési szükségletek
ténylegesen a stratégia megvalósításához kapcsolódóan fogalmazódnak meg. Így
egyértelmű kapcsolat teremthető meg a stratégiai cél, a teljesítményértékelés valamint a
fejlesztési rendszer között.159
A fejlesztési rendszer, a felnőttképzés középpontjába tehát a munkatevékenységcentrikus felkészítés került, mely a képzési programokat az ellátandó munkakörből
valamint az elvégzendő munkatevékenységből kiindulva határozza meg. Azon tudáselemek köre is meghatározásra kerül melyekre a képzés irányul, továbbá a tudás-szintek
is, amit a képzés végére el kell érni. Ezáltal az egyén olyan szakmai tudásra tesz szert,
mely az új érték előállításához szükséges szakmai ismeret, jártasság és készség, attitűd
összességében nyilvánul meg.160
A képzés jellemzőit tekintve egy új tanítási paradigmáról beszélhetünk. A tanításról való
gondolkodásnak, a tanítás megszervezésének az a modellje, amely korábban kialakult,
egy sor társadalmi, gazdasági és kulturális változás hatására napjainkban egy másik
modellel váltódik fel. Egy olyan modellel, amely tanításközpontúság helyett
tanulásközpontú, tanár-centrikusság helyett tanuló-centrikus, ismeretközpontúság
helyett a készségek, kompetenciák előtérbe kerülése, memorizálás, recitálás helyett az
alkotó nyitott gondolkodás jellemzi; a drillel szemben a problémamegoldó képesség, a
kreativitás

fejlesztése,

az

elméleti

alapú

megközelítéssel

szemben

a

gyakorlatorientáltság a hangsúlyos.161
Figyelembe kell venni azonban, hogy az eltérő tanítási módszerek csak akkor
hatékonyak, ha megfelelően alkalmazzák azokat, ugyanakkor nehézségek merülhetnek
fel, ha eltérés van az oktató tanítási stílusa és a tanuló tanulási stílusa között. Emellett
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különböző egyéneknek különböző kompetenciákat kell elsajátítaniuk, fejleszteniük, és –
bizonyos fokig – az oktatóknak ehhez alkalmazkodniuk kell, módszereiket a tanulók
igényeihez (is) kell igazítaniuk. Következésképpen célszerű lenne a tanulók
önirányításának fejlesztését segíteni a tanulásban, önirányított tanulókat képezni, ám a
hagyományos tanítási módszerekkel gyakran éppen az önállótlanságot fejlesztik.162
Philp C. Candy az „önirányított tanulás” három jelentését különböztette meg:163
−

„autonómia” mint a személyiség minősége.

−

„autódidaktika” mint az intézményesített kereteken kívüli tanulás.

−

„tanulói kontroll” mint a szokásos tanítás alapvető figyelembevétele.

E fogalmakon belül az „önirányított tanulás” a tanulónak az oktatási szituáción belüli
szabadságát jelöli. Az önirányítási képesség helyzetfüggő: vagyis, lehet valaki önirányított
egy tantárgyban és támaszra szoruló egy másikban. Az önirányítás tehát egyfelől egyéni
képesség, mely fokozatosan fejlődik, másfelől helyzetreakció.
Bár az egyén képessége arra, hogy önirányított tanulóvá váljon

végső soron a

szituációtól függ (a sajátos tanulási szituációt befolyásolhatja például az egyéni
motiváció), mégis van arra lehetőség, hogy megtanuljuk hogyan tanuljunk olyan módon,
hogy az élet számos területén (is) önirányítottá váljunk. Tanulási szempontból fontos
kulcspont a tanulói, tanári szerepek és a tanítási módszerek csoportosítása az önirányítás
fokozatai alapján (5 számú táblázat):
Fokozat
1

Tanuló
önállótlan

Tanár
szakértő

Példák tanítási módszerekre
információt nyújtó előadás, az egyéni nehézségek
és ellenállás leküzdése, edzés, gyakoroltatás

2

érdeklődő

késztető

ösztönző előadás, irányított vita, célkitűzési és
tanulási stratégiák

3

bekapcsolódó

elősegítő

a tanár által kezdeményezett és elősegített
megbeszélés, csoportos projektmunka

4

önirányított

konzultáns

szakmai gyakorlat, dolgozat, önálló munka vagy
önirányított tanulócsoport

5. táblázat Tanulói, tanári szerepek és tanítási módszerek csoportosítása az önirányítás fokozatai alapján

A közigazgatási továbbképzések résztvevői egészen a közelmúltig “önállótlan” tanulók, a
közreműködő oktatók pedig – rendszerint elismert közigazgatási szakemberek –
“szakértők” voltak. Előbbinek hátterében a hagyományokon túl, vélhetően a
közigazgatásra jellemző hierarchikus szervezeti struktúra, és az ebből fakadó hatalmi
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jellegű szervezeti kultúra áll. Ezt támasztja alá a köztisztviselők jogállásáról szóló
jogszabály (Ktv.) is, amely kimondja, hogy a köztisztviselő köteles vezetőjének utasítását
végrehajtani (szabálysértés és bűncselekmény kivételével). Emellett a beosztott
köztisztviselőnek általában a munkájában nincs önálló döntési és kiadmányozási
jogköre, így direkt módon felelőssége sem, mindez a vezető köztisztviselőkre hárul.
Utóbbinak hátterében pedig főként az áll, hogy az oktatók gyakran a vezető
köztisztviselők köréből kerülnek ki, akik ahogy már említettem, rendszerint a szakmájuk
elismert

szakértői,

viszont

többségükben

semmiféle

pedagógiai/andragógiai

előképzettséggel nem rendelkeznek. A formális közigazgatási továbbképzéseken
általában vezető köztisztviselők képzik a beosztott köztisztviselőket (természetesen
nem elsősorban a saját beosztottaikat, hanem más szervezetekben dolgozókat), vagy a
magasabb rangú vezetők az alacsonyabb rangúakat (pl. felsővezetők a középvezetőket,
vagy minisztériumi vezetők az alárendelt szervezetek, illetve a területi szintű
szervezetek vezetőit). Következésképpen a közigazgatási munkahelyeken jellemző aláfölérendeltségi viszony a továbbképzésekben is megjelenik. Emellett maga a
továbbképzési rendszer is felülről vezérelt, célját és tartalmát tekintve a mindenkori
kormányzati érdekeket szolgálja.
A fentiek hatással voltak az oktatás módszertanára is, a tudástraszfer jellemzően még
ma is előadó-központú, frontális módszerrel történik: a “szakértő” tanítók előadást
tartanak az “önállótlan” tanulóknak, és legfeljebb a végén kerülhet sor kérdezésre,
konzultációra. Természetesen a visszahatás is működik: a képzéseken “önállótlan”
tanulóként működő köztisztviselők munkahelyükre visszatérve hasonló attitűdöt
tanúsítanak majd. Felmerül a kérdés: célja e a közigazgatásnak, hogy önálló, kreatív,
innovatív, proaktív köztisztviselők töltsék be a közhatalmat is jelentő posztokat?
A közigazgatás tehát sokáig ellenállt a versenyszférában már korábban alkalmazott
résztvevő-központú módszerek alkalmazásának, a változások most azonban új kihívások
elé állítják e szektort is. A korszerű, ügyfélbarát, költségtakarékos közigazgatás
megteremtése attitűdváltást és új típusú kompetenciákat kíván, melyeket a
továbbképzések hagyományos tartalma és formái nem segítenek, következésképpen
változásra van szükség, ami - a szektor jellemzőit tekintve - komplex folyamatnak
ígérkezik. Éppen az említett komplexitás miatt, a változás bevezetésének talán a
legalkalmasabb módja a fokozatos önirányítású tanulási modell adaptálása lehet,
melynek lehetőségét a követezőkben elemzem.
82

3.4 Az SSDL modell adaptálása a közigazgatási továbbképzési módszerekbe
A fokozatos önirányítású tanulási modell (angol szakirodalmi rövidítés: SSDL – Staged
Self-Directed Learning) szerint: a tanulók fokozatosan erősödő önirányítási folyamatot
járnak be, amit a tanár elősegíthet, vagy hátráltathat. A megfelelő tanítás igazodik a
tanuló önirányítási folyamatban elért szintjéhez és elősegíti a tanuló ilyen irányú
fejlődését. (A modell részletes leírását a Melléklet tartalmazza.) 164.
1. fokozat: alacsony mértékben önirányított tanulók
Ahogyan a fentiekben már utaltam rá, korábban és jelenleg is a közigazgatási
továbbképzések során többségében ezen tanítási elv és módszer alapján oktatják a
köztisztviselőket, ezt lehet tehát kiindulási állapotnak tekinteni. A közigazgatási
alapvizsga és szakvizsga felkészítők, valamint a továbbképzések központi programjai is
többnyire előadó-központú, frontális oktatási módszerekkel történtek/történnek.
2. fokozat: mérsékelten önirányított tanulók
A “klasszikus” közigazgatási továbbképzések mellett, az utóbbi években a vezetőknek
egy 3 modulból álló „Általános közigazgatási vezetőképzés” c. programban, és a helyi
területi közigazgatási szervezetek (önkormányzatok) köztisztviselőinek a ROP 3.1.1.
keretében, 2005-2007 között összesen 33 képzési programban volt lehetőségük részt
venni. Ezek között olyanok is voltak, amelyek már építenek a mérsékelten önálló
tanulókra: a frontális előadás-blokkokat gyakorlatok, esettanulmányok (rendszerint
jogesetek feldolgozása) követik, amelyek az elméleti ismeretek gyakorlatba történő
transzferálását segítik. Ezek a tanulói aktivitást is igénylő módszerek – a résztvevői
visszajelzések alapján – népszerűbbek, mint a passzív részvételt igénylők.
3. fokozat: közepes mértékben önirányított tanulók
A közigazgatási továbbképzési programok között, az un. „Mobil kínálati listán” a
központi fejlesztésű programokon kívül, a képzési piac más szereplői (képző
intézmények és tréningcégek) minősített programjai is helyet kapnak. A közigazgatási
szervezetek az éves továbbképzési terveik készítése során ezen programokra is
igényelhetnek

pénzforrást

a

képzések

finanszírozását

szolgáló

központi

célelőirányzatból. Az ÁROP 2.2.2 programon belül teljesítményértékelési képzések,
kompetenciafejlesztő tréningek, kompetenciaalapú, moduláris rendszerű közigazgatási
vezetőképzés vehető igénybe. A programok között számos résztvevő-központú
készségfejlesztő tréning szerepel, melyek alkalmával lehetőség nyílik a mérsékelten
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önirányított tanulói magatartás gyakorlására. A tapasztalatok azonban azt mutatják,
hogy ez a fajta viselkedési forma a köztisztviselők nagy részétől még távol áll:
idegenkednek az önálló célkitűzésektől éppúgy, mint az önálló feladatmegoldástól.
Gyakorlatilag többnyire azt várják el a képzésektől és az oktatótól, hogy “mondja meg
mit és hogyan kell elvégezni, azt majd végrehajtják”. Nyilvánvaló, hogy ebben a tanulói
attitűdben szerepe van a korábban már említett közigazgatási szervezeti kultúra
sajátosságainak is.
4. fokozat: nagymértékben önirányított tanulók
A ROP 3.1.1. program keretében három nyelvi képzés (angol, német, francia) épített a
nagymértékben önálló tanulókra. E képzések kizárólag elektronikusan, az interneten
keresztül folytak, és az ÁROP 2.2.2 program keretében ma is tovább folynak. Mindhárom
nyelv tanulását interaktív számítógépes program és tutorok támogatják, akik virtuális
kapcsolatot tartanak fenn a tanulókkal. A résztvevők számára a feladatokat nemcsak
maga a szoftver generálja, hanem a tutorok is kitűznek célokat, melyek elérésben – igény
szerint – segítik a tanulókat, akik a fórumrendszeren keresztül egymással is kapcsolatba
léphetnek. Az egy évig tartó, önálló (támogatott) tanulásra építő tanfolyam végső célja az előzetes tudásszint felmérés alapján - a tanuló képzés előtti tudásszintjéhez képest
eggyel magasabb szintű nyelvvizsga elvégzése. (Ellenkező esetben, az eredetileg
ingyenes tanfolyam árát meg kell téríteni, amit tanulmányi szerződésben rögzítettek. A
másik motiváló tényező lehet, hogy a köztisztviselők a nyelvvizsga után alanyi jogon
nyelvpótlékot kapnak.) Az ÁROP 2.2.2 program keretében még két jelentős e-learning
projekt zajlik: „Teljesítményértékelés a közigazgatásban” (TÉR) e-tananyagfejlesztés és
a 22 e-tananyag modul fejlesztése a közigazgatási versenyvizsgához.
Ahogy a fentiekből is kiderült a hazai közigazgatásban jelenleg az első fokozat
dominanciája mellett, nyomokban már a többi fokozat is megtalálható. A fejlődés iránya
nyilvánvaló: az alacsony mértékben önirányított tanulóktól a mérsékelten önirányított
tanulók felé történik. Felmerül a kérdés, hogy a jövőben a közigazgatási továbbképzés
megáll-e majd ezen a szinten, vagy tovább halad a közepes mértékben önirányított
tanulókon át a nagymértékben önirányított tanulókig? Valószínűnek tartom, hogy a
későbbiekben is mind a négy fokozat fellelhető lesz, csak a mostanihoz képest eltérő
részarányt mutatnak majd.
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3.5 Összegzés
Összefoglalva az előbbieket, a fokozatos önirányítású tanulási modell adaptálása a
közigazgatási továbbképzések módszereit illetően jelenleg a következő képet mutatja (6
számú táblázat):
Fokozat

Továbbképzési programok

Tanítási módszerek és stílus

1. alacsony

közigazgatási alapvizsga

előadó-központú frontális

mértékben

közigazgatási szakvizsga

előadások

önirányított

továbbképzési tanfolyamok

tanulók
2. mérsékelten

ROP 3.1.1 programok

interaktív előadás-blokkok,

önirányított

3 modulos általános vezetőképzés

esettanulmányok

tanulók

központi programok

3. közepes

Mobil kínálati lista

résztvevő-központú

mértékben

ÁROP 2.2.2 programok, ezek:

készségfejlesztő tréningek

önirányított

teljesítményértékelési képzések,

tanulók

kompetenciafejlesztő tréningek, kompetenciaalapú,
moduláris rendszerű közigazgatási vezetőképzés

4. nagy-

Idegennyelvi képzés

e-learning tutori támogatással

mértékben

ÁROP 2.2.2 programok, ezek:

önirányított

Teljesítményértékelés a közigazgatásban (TÉR) e-

tanulók

tananyagfejlesztés és a 22 e-tananyag modul
fejlesztése a közigazgatási versenyvizsgához

6. táblázat A fokozatos önirányítású tanulási modell alkalmazása a közigazgatási továbbképzésekben

A közigazgatási továbbképzés jellemzője a problémaorientáltság kell legyen, ami azt
jelenti, hogy aktuális témákat dolgozzanak fel, megfelelő oktatásmódszertan
alkalmazásával. Ebből adódóan, olyan programokra van szükség, amelyek a probléma
világos megfogalmazásával és az okok összegyűjtésével, az igazgatási feladatok
megoldását és a kreatív gondolkodást segítik elő. A kompetenciafejlesztés szintjein az
ismeretek átadása előadásokkal, az általános és speciális készségek fejlesztése leginkább
tréning jellegű továbbképzésekkel valósítható meg. Természetesen az attitűdváltozás és
ennek menedzselése jóval bonyolultabb feladat. Folyamatos átalakítást, a követelményés igényrendszer rögzítését, és a továbbképzési programok hatékony – az egyéni
szükségleteket is figyelembe vevő - „testre szabását” feltételezi.
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Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a hazai közigazgatásban többnyire
szakemberekből lett oktatók működnek közre a köztisztviselők továbbképzésében, ami
a szakmaiság szempontjából lehet előnyös, de módszertani szempontból kevésbé az.
Indokolt ezért a közigazgatásban oktatók módszertani kultúrájának fejlesztése.
Esetükben azonban nem a hagyományos keretek és tartalmak megújítása, hanem új
taralmi és módszertani keretek létrehozása a feladat, amely hozzásegíti őket a jobb
teljesítményhez. Ennek érdekében célszerű kidolgozni olyan felnőttképzési szakmaimódszertani képzések tananyagait és képzési programokat, melyeket a közigazgatásban
oktató

szakemberek

folyamatosan

igénybe

vehetnek.

(Korábban,

korlátozott

létszámban, történt is központilag támogatott trénerképzés és tutori felkészítés.)
Az SSDL modellben alapvető irányvonal: a tanítás tanulóhoz való igazítása, és az
önállótlantól az önirányított tanulási fokozatba való juttatás. A tanulók segítését szolgáló
nyilvánvaló cél pedig a tudás, a készségek és motivációk megszerzése és az autonóm
részvétel a tanulási folyamatban és később a munkában is.
A hazai közigazgatási továbbképzésekben a közelmúltig harmónia mutatkozott: az 1.
fokozatban „önállótlan” tanulókat „szakértők” tanították. A külső környezetből fakadó
változási kényszerek azonban úgy a tanulóra, mint az őket tanítókra hatnak. A tanuló
köztisztviselők részéről egyre inkább jelentkezik az igény a legalább mérsékelten
önirányított tanulásra. Felmerül a kérdés, hogy a jelenleg is oktató szakértői gárda
képes-e a következő fokozatokhoz szükséges váltásra, vagy szektoron kívülről, más
szereplőket kell bevonni a köztisztviselők oktatásába. Mindkét megoldásnak vannak
előnyei és hátrányai, a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány (7 számú táblázat):
Megoldások

Előnyök

Hátrányok

A szektor szakértőnek

Ismerik a közigazgatási

A hagyományos

oktatás-módszertani

szektor sajátosságait,

oktatásmódszertannal

felkészítése

beépítik a képzésbe

nehezen szakítanak

Pedagógusok,

Nem ismerik a

Ismerik a modern

andragógusok bevonása a

közigazgatási szektor

oktatásmódszertant, és

továbbképzésekbe

sajátosságait

rugalmasan alkalmazzák

7. táblázat Megoldások a közigazgatási továbbképzésben jelentkező új típusú tanulási igényekre

A fenti kérdés megválaszolása azonban felveti a közigazgatási szakma és az
oktatásmódszertani ismeretek prioritásának dilemmáját. Ennek megválaszolása jelen
kutatás keretein túlmutat, azonban egy következő kutatás kérdése lehet.
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4. Kompetenciafejlesztés és továbbképzés a közigazgatásban
Ahogyan a második fejezetben említettem, a világ közszolgálatai (beleértve a hazait is)
arra kényszerülnek, hogy egyre magasabb színvonalon teljesítsék a társadalom igényeit.
Egyre komplexebb szolgáltatásokat kell megvalósítaniuk, egyre szigorúbb költségvetési
korlátok mellett. A társadalom szereplői általában hármas elvárást fogalmaznak meg a
közigazgatással szemben: (1) adófizetőként a minél olcsóbb működést várják el, (2)
állampolgárként értékeik védelmét és a közjó előmozdítását igénylik, (3) ügyfélként,
pedig a gyors, egyszerű és megfizethető ügyintézést követelik meg.
Ahhoz, hogy a fent említett elvárásoknak való megfelelés teljesüljön, a közigazgatás
eredményes, hatékony, elhivatott kell legyen. E követelmény megvalósítása érdekében
pl. a 2007-2013 évekre szóló Államreform Operatív Program (ÁROP) az alábbi célokat
tűzte ki: (1) javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség), (2) takarékosan
legyenek felhasználva a – rendelkezésre bocsátott, illetve a működése által érintett –
társadalmi erőforrások, (3) javuljon a közszolgálatiság.
A fent említett program, a megfogalmazott célok elérése érdekében három prioritási
tengelyt határozott meg, mely szerint kiemelkedő jelentőségűvé váltak a következő
területek: (1) folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés, (2) az emberi erőforrás
minőségének javítása, (3) a kormányzási és megújulási képesség javítása.
Ezen prioritások mentén a közigazgatási szervezetek kiemelten kell, kezeljék a személyi
állomány, ezen belül a köztisztviselői kompetenciák fejlesztését. Fontos feladat például az
újonnan belépők szervezetbe történő integrálása, a vezetői és ügyintézői kompetenciák
fejlesztése, a vezető-utánpótlásra kijelölt köztisztviselők szakmai és vezetői feladataikra
való felkészítése, valamint a vezetők folyamatos továbbképzése.
Természetesen mindig a jogszabályi környezetet és az adott közigazgatási szervezet
kultúráját, küldetését és hagyományait is szükséges érvényesíteni az eredményes
magatartást meghatározó egyéni, csoport és szervezeti szintű tényezők maghatározása,
illetve a személyiség, a szituáció és a szabályrendszer kölcsönös megfeleltetése
érdekében. Ezáltal kialakulhat a közigazgatási kompetenciák szervezeti céloknak és
társadalmi igényeknek is megfelelő, személyre szabott fejlesztésének új gyakorlata.
A következőkben, a kvalitatív kutatás megalapozásaként, a kompetenciafejlesztés fő
eszközének tartott továbbképzések értelmezési keretét a hazai közigazgatás
viszonylatában vizsgálom.
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4.1 A továbbképzés értelmezési kerete a hazai közigazgatásban
A közigazgatási továbbképzés - a Ktv. szerint - az államigazgatási és az önkormányzati
igazgatási szervek ügykezelőinek, köztisztviselőinek, vezetőinek, főtisztviselőinek,
központi tisztjeinek és állami vezetőinek, valamint részben az önkormányzatok
tisztségviselőinek a továbbképzését foglalja magában. Mindenekelőtt fontos tisztázni,
hogy a közigazgatási továbbképzés fogalmát jogi értelemben, hiszen ez biztosítja a
rendszer kereteit. Eszerint a közigazgatási továbbképzés a köztisztviselő feladatkörének
ellátásához

szükséges

ismeretek,

készségek

megszerzését,

megújítását,

továbbfejlesztését szolgáló képzés (ide nem értve a szakmai értekezletet) és önképzés,
amelyet az állam a pénzügyi feltételek, a munkáltató pedig az egyéb feltételek
megteremtésével támogat(hat).
További lényeges elem a továbbképzésre jogosultság tartalma. A Ktv. egyrészt alanyi
jogot biztosít a köztisztviselőnek az előmeneteléhez szükséges továbbképzésben való
részvételre, másrészt kimondja, a köztisztviselő köteles minden olyan továbbképzésen
részt venni, amelyet számára a munkáltatója, a kormány vagy az ágazati miniszter előír
(kötelező továbbképzés).

Az alanyi jog biztosítása azt jelenti, hogy amennyiben a

köztisztviselő kéri a továbbképzésen való részvételét, azt a munkáltató köteles
engedélyezni. A kötelező továbbképzés esetében viszont a munkáltató, a kormány vagy
az ágazati miniszter a köztisztviselő akaratától függetlenül is elrendelheti azt.
A közigazgatási továbbképzés célját illetően a közigazgatási továbbképzés rendszerében
általános, középtávú, ágazati és helyi célok különülnek el. A célok megfogalmazása
szükséges ahhoz, hogy a továbbképzések tervezői eligazodási pontokkal rendelkezzenek
a

megfelelő

programok

kiválasztásához.

A

kompetencia

alapú

közigazgatási

továbbképzés egyik célja lehet, hogy a közigazgatás minden szintjén nyomon
követhetőek legyenek az adott feladatkörre vonatkozó jogi, gazdasági változások. A
kompetencia alapú közigazgatási továbbképzés további céljai a szervezeti szakmai
igények mellett, az egyéni képzési szükségleteket is figyelembe kell vegyék, ezek
felmérése például a már bemutatott kompetencia alapú teljesítményértékelés révén
megvalósítható. Az általános gyakorlat szerint azonban a köztisztviselők ismeret,
készség és képesség szintjeire alapozott továbbképzési szükségleteinek meghatározása
nem történik meg, a továbbképzési rendszer felülről vezérelt, a kormányzati igényekre
alapozott rendszerként működik
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4.2 A kvalitatív kutatás célja, módszerek, kérdések, hipotézisek
A kvalitatív kutatás átfogó célja:
A közigazgatási kompetenciák jellemzőinek, valamint a kompetenciák, teljesítmény,
karrier és továbbképzések összefüggéseinek feltárása, előbb a szektor sajátos hazai
kontextusában, majd nemzetközi összehasonlításban; azoknak a kulcskompetenciáknak
az azonosítása, amelyek meghatározó szerepet játszanak a közigazgatási szervezetek
hatékony működésében és a szektor teljesítményének minőségi növekedésében; az
összefüggések és a kompetenciák szerepének meghatározása az egyéni teljesítmény és a
karrier területén, illetve fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.
Alkalmazott módszertan:
A kutatás során kvalitatív módszert alkalmaztam: félig strukturált mélyinterjúkat
készítettem

a

közigazgatási

továbbképzések

steakholdereivel:

döntéshozókkal,

szakértőkkel. Az interjúk feldolgozása tartalomelemzéssel történt.
A vizsgálat területei:
Három intézményből gyűjtöttem adatokat, összesen 15 interjú segítségével:
(A) a közigazgatási továbbképzés egyik „fellegvárából” a Magyar Közigazgatási Intézet
jogutód szervezeteitől, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ vezetőitől és az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai
Kutató Intézet kutatási munkatársaitól (5 interjú),
(B) a közigazgatási képzés, továbbképzés másik „fellegvárából” a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatástudományi Karának és Államigazgatási Továbbképző Intézetének
vezetőitől és oktatóitól (5 interjú),
(C) a továbbképzési intézményhálózatot képező közigazgatási szervek: minisztériumok,
közigazgatási hivatalok továbbképzési szakértőitől és képzőitől (5 interjú).
A fent említett szervezetekben közös, hogy a közigazgatási továbbképzések terén
szervezési, koordinációs és oktatási szerepet töltenek be, és a megkérdezettek nemcsak
döntéshozók vagy szakértők, hanem valamennyien a továbbképzési programok oktatói
is. (7 számú ábra) Vannak közöttük felsőoktatásban dolgozó főállású oktatók olyanok,
akik korábban a közigazgatási szektorban dolgoztak, de aktív köztisztviselők is, akik
esetenként nemcsak oktatói, hanem résztvevői e továbbképzési programoknak.
Valamennyien sokéves tapasztalattal rendelkeznek, jól ismerik a közigazgatási szféra és
a továbbképzési rendszer sajátosságait, és aktív szereplői e rendszer alakításának.
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A).
KSZK és
ECOSTAT

B).

C).

BCE KIK és
ÁTI

Közigazgatási
szervezetek

7.. ábra A vizsgálatban résztvevő szervezetek közös tevékenysége: közigazgatási kompetenciák fejlesztése
fej

Kérdések:
K1) Miben különböznek a közigazgatásban elvárt egyéni kompetenciák más
szektorokban elvárt kompetenciáktól? Mi okozza a különbséget?
K2) Milyen típusú egyéni kompetenciákra van szükségük a köztisztviselőknek? Hogyan
alakul a szektor dolgozóinak kompetencia-térképe?
kompetencia
K3) Milyen módszerek felhasználásával azonosítják/mérik a köztisztviselők tényleges
kompetenciáit? Hogyan jelenik meg a kompetenciamérés-értékelés
kompetenciamérés értékelés a köztisztviselők
egyéni teljesítményértékelési rendszerében?
K4) Milyen módszerek
szerek révén fejlesztik a vezetői kompetenciákat a közigazgatásban?
Hogyan mérik a vezetőképzések hatékonyságát?
K5) Milyen összefüggés van a karriertervezés és a továbbképzési rendszer között a
közigazgatásban? Hogyan viszonyul a továbbképzés az életpálya-modellhez?
életpálya modellhez?
K6) Hogyan illeszkedik a hatályos továbbképzési rendszer a kompetenciafejlesztés
követelményeihez? Milyen változtatásokra lenne szükség?
Hipotézisek:
H1) A közigazgatás sajátos szervezeti struktúrája és kultúrája (bürokratikus szervezet,
autokratikus
atikus

vezetési

stílus)

következtében

az

elvárt

egyéni

kompetenciák

különbözhetnek a többi szektoréhoz képest (versenyszféra, civil szféra). A korábbi,
döntően közhatalmi tevékenység örökségeként a közigazgatás vezetési gyakorlatában
ma még jellemzően a klasszikus
asszikus hatalmi kultúra érvényesül (hierarchikus rendszer, a
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köztisztviselőnek törvény szerint engedelmeskednie kell az utasításnak). Azonban az
ügyfélbarát közigazgatás, közszolgáltató jellegű, projekt-alapon működő szervezeti
struktúra és ezzel együtt demokratikusabb szervezeti kultúra megteremtését igényli,
melyet nagyobb mértékű participáció (a vezetés a köztisztviselők részvételére alapozza
a sikert), esetenként empowerment (a több információval rendelkező beosztottnak
döntési és cselekvési szabadságot adó, és a szükséges erőforrásokat rendelkezésére
bocsátó vezetés), és a felelősségi körök átalakulása jellemez. Az e-government fokozatos
bevezetése az ügyintézés folyamatába szintén jelentős változásokat indukálhat e téren.
H2) Az egymás mellett megjelenő közhatalmi és közszolgáltatási feladatok kettőssége
sajátos igazgatási gyakorlatot eredményezhet, ami a korábbiakhoz képest új típusú
kompetenciák meglétét feltételezi. Egyszerre kell hatalmat képviselni és gyakorolni, a
kormányzati és a helyi érdekeket összeegyezetni, valamint az egyéni teljesítményt a
szervezeti célok teljesülése érdekében partnerként segíteni. Más szempont, hogy a
speciális (ágazati) szakmai ismereteken (és esetenként a vezetési készségeken) kívül a
jogi-igazgatási ismeretek megléte elengedhetetlen (az un. generalista és specialista tudás
együttes jelenléte). A fenti szempont-együttes figyelembevétele a köztisztviselői
kompetencia-térkép kialakítása során elengedhetetlen lehet.
H3) A közigazgatásban jelenleg nincs egységesen elfogadott és alkalmazott kompetencia
mérési-értékelési módszertan. A helyzetet párhuzamosan több módszer egymás mellett
élése jellemzi, más rendszert használ a központi államigazgatás és mást az
önkormányzati igazgatás. Ezen belül az egyes szervezetek által alkalmazott módszerek is
jelentős különbséget mutatnak, melyeket nehéz lehet egységesíteni. A szektor
sokszínűsége, a közigazgatási tevékenység bonyolultsága lehetetlenné teheti egy a
szektorban

egységesen

kialakítását,

a

alkalmazható

köztisztviselők

egyéni

kompetenciamérési-értékelési
teljesítmény-értékelési

rendszer

rendszerébe

való

beillesztését.
H4) A köztisztviselők továbbképzési rendszeréből hiányzik a széles körű, személyre
szabott kompetenciafejlesztés. Feltételezhetően még mindig döntő szerep jut az
ismeretközvetítő, előadó-központú, frontális jellegű képzéseknek, melyeket a tacit tudás
ellenőrzése követ (pl. közigazgatási vizsgák). A központi tematikájú programokban
helyenként megjelennek a képesség-fejlesztő, résztvevő-központú, gyakorlati jellegű
módszertani elemek, de a készségfejlesztő, csoportos módszereken alapuló, saját
élményű tanulás jobbára csak a piaci felnőttképző cégek által nyújtott programokban
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lelhető fel. Az egyéni fejlesztési módszerek (mentoring, coaching) csak szigetszerűen
találhatók meg a köztisztviselők továbbképzésben. A képzések hatékonyságának mérése
a résztvevői elégedettségmérésre, illetve bizonyos esetekben a képzés során elsajátított
tudás verifikálására korlátozódik.
H5) A közigazgatásban a karriertervezés az un. zártabb jellegű életpálya-modellel állhat
összefüggésben, de nem szorosan. Jelenleg a köztisztviselők, főként a vezetők,
pályabiztonsága alacsony fokú (a vezető megbízás bármikor indoklás nélkül
visszavonható), a politikának, a koncepciótlan átszervezési kísérleteknek kiszolgáltatott.
Ezen kívül – a gyakori jogszabályi módosítások következtében – a karrierrendszer is
változik, az un. nyitottabb jellegű életpálya modell irányában. Stabil humánerő
hiányában a közigazgatás számára szinte lehetetlenné válhat egy egységes átfogó
továbbképzési stratégia kialakítása, így a programok során elsajátított tudás, és/vagy
megszerzett készségek, ki/átalakult attitűd hasznosulása esetleges. Ezen kívül –
finanszírozási korlátok miatt – bizonyos képzési elemek kimaradhatnak a rendszerből.
Pl. a már kinevezett vezetőket képzik, a vezető-utánpótlás képzés viszont hiányzik.
H6) A kompetenciafejlesztés értelmezési kerete különböző trendek mentén változik a
világban. A hagyományos bürokrácia-modellek kritikájaként megjelenő menedzsment
iskolák kudarcai az államigazgatás területén egy integrált szemlélet kialakítását igénylik,
illetve kérnék a kompetenciafejlesztés vonatkozásában. Ma úgy látjuk, hogy
valószínűsíthetően a jövő a kompetencia alapú rendszereké, noha ennek is vannak
korlátai. A továbbképzési programok egyfelől a hagyományos elméleti ismeretbővítő
jellegű frontális módszertan konzerválására törekednek, másfelől a kompetencia
rendszerek menedzsment iskolák által támogatott módszertanát illesztik a szolgáltató
állam filozófiai keretéhez. Emellett nyomokban felelhetők e-learnig elemek is, mint a
költségtakarékosság és könnyebb elérhetőség alternatívái, bizonyos továbbképzési
programok esetében. Nem tekinthető eleve helyesnek, vagy elvetendőnek egyik módszer
sem, az adott közigazgatási szervezet kultúráját, küldetését és hagyományait érdemes
érvényesíteni az eredményes köztisztviselői magatartást meghatározó egyéni, csoport
és szervezeti szintű céloknak való megfeleltetés érdekében.
A kutatást tehát a fenti kérdések és hipotézisek mentén folytattam le. A következőkben
rátérek az interjúk feldolgozására, majd ezek eredményeinek egy nemzetközi kutatással
való összehasonlításra.
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4.3 Az információk feldolgozása és értékelése
Az előzőekben megjelölt három intézményből összegyűjtött információk feldolgozása a
kérdések

sorrendjében

megállapításokat

ezután

és

a

területek

összevetem

egy

összehasonlítása
brit-magyar

révén

történik.

összehasonlító

A

kutatás

eredményeivel, amelyet a Nottingham Egyetem Összehasonlító Oktatás Kutatóközpontja
és a Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központja végzett 2002-ben, Vezetőfejlesztés
és - képzés a helyi hatóságokban: egy összehasonlító tanulmány Anglia és Magyarország
között címmel.165
K1) Miben különböznek a közigazgatásban elvárt egyéni kompetenciák más
szektorokban elvárt kompetenciáktól? Mi okozza a különbséget?
A válaszadók az összevetést szinte valamennyien a közigazgatás és az üzleti szervezetek
(versenyszféra, piaci szektor) viszonylatában értelmezték, érdekes módon ez a nonprofit
szektorra vonatkoztatva nem jelent meg a válaszokban, és egyetlen estben történt utalás
a tudásiparra, mint a tudástársadalomban megjelenő új ágazatra.
A válaszadók 33%-a szerint nincs szektoriális különbség az egyéni kompetenciák
tekintetében, a szektoron belül viszont van. Van, aki szerint a munkaköri beosztásból
adódnak: a vezetők esetében az általános kompetenciák (konceptuális, kommunikációs,
interperszonális), a beosztottak/ügyintézők esetében pedig a szakmai kompetenciák
(jogszabályismeret, jogalkalmazás, ügyfél-orientáltság) hangsúlyosak. Érdekes, hogy a
vezetési szintet illetően (középvezető, felsővezető) nem tettek különbséget. Mások
szerint a munkakör jellegéből és tartalmából (front office, back office, szakértő,
végrehajtó) adódik a különbség: a kompetenciákat ennek függvényében kell
meghatározni. Volt, aki rámutatott arra, hogy a klasszikus weberi bürokrácia fokozatos
felváltása a new public menedzsment irányzatával szervezeti kultúraváltást indukál a
közigazgatásban, ami hatással lesz az egyéni kompetenciákra is. Ez azt jelenti, hogy a
jövőben a közigazgatásban elvárt kompetenciák közelíteni fognak a piaci szférában
elvártakéhoz.
A válaszadók 66%-a szerint viszont létezik szektoriális különbség, ami elsősorban a
szektorok céljából és jellemzőiből adódik. Míg a piaci szféra célja a profitszerzés és
jellemzője a szereplők közötti verseny, addig a közigazgatás célja – pro publico bono – a
közjó szolgálata, jellemzője a közhatalmi és közszolgáltatási funkció együttes jelenléte,
és a hierarchia mentén a szervezetek közötti együttműködés. Ez utóbbi nem jelent
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forprofit tevékenységet, társadalmi igényeket elégít ki, és működése – adott esetben –
rövidtávon gazdasági veszteségeket termel. A fenti különbség határozza meg a
közigazgatásban a munkaszervezés sajátosságait, illetve a köztisztviselőktől elvárt
végrehajtói kompetenciákat: lojalitás a mindenkori hatalomhoz, szabálykövetés,
jogszabályi behatároltság.
A megkérdezettek álláspontja közötti különbség intézményi szinten is nyomon
követhető: az A). képviselői túlnyomó részt a szektoron belüli különbségeket
hangsúlyozták, míg a B). és C). képviselői a szektorok közötti eltéréseket, amit a 8 számú
táblázat foglal össze.
Az elvárt egyéni kompetenciák közötti eltérések a szektorok között
Közigazgatási szektor

Kompetenciák

Üzleti szektor

jogszabályismeret

szakmai tudás

piacismeret

hierarchia mentén

kommunikáció

hatékonyság mentén

konformitás, fegyelmezettség

konfliktuskezelés

önállóság, kezdeményezés

vezetői felelősség

felelősségvállalás

egyéni felelősség

politikai egyeztetés

változáskezelés

transzparencia (közérdek)
esélyegyenlőség, antikorrupció
törvényesség tisztelete
szabálytisztelet, rugalmatlanság
kockázatkerülés

információkezelés
ügyfélkezelés

tulajdonosi egyeztetés
titoktartás (üzleti érdek)
ügyfélszerzés és - megtartás

jogszabálykezelés

joghézagok kihasználása

helyzetkezelés

kreativitás, rugalmasság

kockázatkezelés

kockázatkeresés

megoldott ügyek alapján

teljesítmény

elért nyereség alapján

jogszabályi behatároltság

hatékonyság

piaci lehetőségek

szolgálat a köz érdekében

motiváció

kudarckerülés

sikerorientáció

munkavégzés a cég érdekében
sikerkeresés

a mindenkori kormányhoz

lojalitás

a cégtulajdonosokhoz

reaktív (követő)

stratégia

proaktív (megelőző)

8. táblázat A kompetenciák szektorok közötti eltérése

K2) Milyen típusú egyéni kompetenciákra van szükségük a köztisztviselőknek?
Hogyan alakul a szektor dolgozóinak kompetencia-térképe?
A megkérdezettek rámutattak arra, hogy a köztisztviselők egyéni kompetenciáinak
meghatározásában még jelentős hiányosságok vannak, de hangsúlyozták, hogy szükség
van rá, és történtek kezdeményezések e téren. Azonban a mostani szabályozás szerinti
leegyszerűsített kompetencia-együttes kétféle kategóriája (vezetői és ügyintézői)
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korántsem tükrözi eléggé árnyaltan e szektor sajátos igényeit. Ezeket az egyes
munkakörökhöz kellene igazítani, aminek még nincs egységes módszertana, és a teljes
szektor dolgozói kompetencia-térképének meghatározása is várat magára még.
Beszámoltak arról, hogy a jelenlegi életpálya-alapú rendszert munkakör-alapú
rendszerré kívánják alakítani. Ehhez szükséges a munkakörök elemzése, illetve a
munkaköri kompetenciák meghatározása, ami elkezdődött ugyan, de különböző
érdeksérelmek, presztízsveszteség miatt megtorpant.
A közigazgatási egyéni kompetenciákat illetően, a válaszadók megközelítése közel felefele arányban megoszlott. Egyik fele összességében fogalmazta meg a közigazgatásban
elvárt kompetenciákat, míg a másik fele egy-két szempont szerint csoportosította
azokat.
Az általánosságban megemlített legjellegzetesebb kompetenciák az egymást követő
szinteken (tudás, készség, attitűd) a következők:
1. közigazgatás jogi-, menedzsment-, informatikai- és nyelvi ismeretek, esetjogismeret, esetmegoldási tapasztalat,
2. jogérzék, lényeglátó-képesség, kodifikációs készség, jogalkalmazási készség,
jogszolgáltatási készség, döntés-képesség, kommunikációs- és tárgyalási készség,
szervezőkészség. becsületesség, kitartás, monotónia-tűrés, döntésképesség,
helyzet-felismerés,

felelősségvállalás,

együttműködés,

ügyfél-orientáltság,

empátia, motiváltság,

3. lojalitás, szervezeti célokkal és vezetői elvárásokkal való azonosulás,
antidiszkrimináció, transzparencia, antikorrupció.
A szektoron belüli differenciálás a következő szempontok szerint történt:
1. a kompetenciák típusa szerint: szakmai (a munkavégzéshez szükséges) és
érzelmi (a munkában való sikerességet befolyásolja)
2. a beosztás szerint: vezetői és ügyintézői
3. a munkakör szerint: generalista és specialista, front office és back office,
szervező-koordinálói és végrehajtó
4. az ágazat / szervezet szerint: közhatalmi és közszolgáltatási
Az is problémát okozhat, hogy ahány munkakör, annyiféle kompetencia-térképet
jelenthet, számuk 1000-1500 körül van. Például a pénzügyi ügyintézői munkakör is 3040 féle résztevékenységre bontható, amiből egy köztisztviselő csak néhányat lát el. A
közigazgatásban szükséges egyéni kompetenciák meghatározása, illetve a szektor
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dolgozói kompetencia-térképének elkészítése valóban nem reménytelen, de az összes
munkaköri kompetencia-térkép felállítása komplex, időigényes feladat.
A válaszadók egyik része által általánosságban bemutatott kompetenciák természetesen
a másik rész által végzett felosztásban is értelmezhetők, bár – különböző szempontok
szerint – más-más összetételben és arányban. Következésképpen a vélemények között
nem fedezhető fel ellentmondás, és a megkérdezettek álláspontja intézményi szinten
sem mutat jellemző különbséget. A szektoron belüli eltérések összegezve a 9 számú
táblázatban láthatóak.
Az elvárt egyéni kompetenciák közötti különbségek a közigazgatási szektoron belül
Különbözőség alapja
Típus

Beosztás alapján

Munkakör alapján

Ágazat / szervezet

Meghatározó szempont

Kompetenciák

kemény

szakmai

lágy

érzelmi

vezető

általános

ügyintéző

szakmai

generalista

kodifikációs

specialista

szakmai

front office

humán

back office

reál

szervező-koordináló

menedzseri

végrehajtó

jogalkalmazói

közhatalmi

kodifikációs

közszolgáltatási

menedzseri

9. táblázat A kompetenciák szektoron belüli eltérése

K3) Milyen módszerek felhasználásával azonosítják/mérik a köztisztviselők
tényleges kompetenciáit? Hogyan jelenik meg a kompetenciamérés-értékelés a
köztisztviselők egyéni teljesítményértékelési rendszerében?
Valamennyi válaszadó problematikusnak véli a kompetenciák mérését/értékelését a
magyar közigazgatásban. Több mint a felük a jogszabályi környezetből eredezteti a
probléma forrását, de a felsorolt gondok között megjelennek a munkakörelemzés, az
objektív mérőeszközök hiánya, vagy éppen az értékelés jogkövetkezményének
elmaradása.
Többen is megemlítették a köztisztviselők munkájának megítélésében a hazai
szabályozásban jelenlévő kettősséget: a minősítést és a teljesítményértékelést. A
minősítésnek jogkövetkezménye van: kiválóan alkalmas: rendkívüli előresorolás,
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alkalmas: normál előmenetel, kevéssé alkalmas: visszatartás az előmenetelben,
alkalmatlan: felmentés. A teljesítményértékelésnek nincs jogkövetkezménye: csak a
köztisztviselő illetményének eltérítésére ad lehetőséget, de pénzforrás hiányában
általában a növelésre nincs lehetőség, a csökkentés pedig a jövőbeli teljesítményre nem
hat

ösztönzőleg,

így

általában

ezzel

a

lehetőséggel

sem

élnek.

Elvileg

a

teljesítményértékelés eredményét beszámítják a minősítésbe, de ez nem kötelező, és
nincs kidolgozott módszertana sem.
Mások rámutattak arra, hogy a teljesítménymérés keretében is kétféle eljárás létezik
párhuzamosan: a keretszabályként működő egyéni teljesítményértékelés (TÉ) a területi /
helyi államigazgatási szervezetekben és az önkormányzatoknál, valamint a részletesen
kidolgozott

teljesítményértékelési

rendszer

(TÉR)

a

központi

közigazgatási

szervezetekben. Megjegyzés: a TÉ alkalmazása esetén a vezető és a beosztott
teljesítménycélokat tűznek ki (célkitűző megbeszélés), majd értékelnek közösen
(értékelő megbeszélés), kompetenciákat nem mérnek.
A megkérdezettek szerint, ideális esetben, a kompetenciák mérése már a kiválasztásnál
megtörténik. Azonban a jogszabály csak az általános alkalmazási feltételeket (magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ügyintézők esetén főszabályként
legalább középiskolai végzettség, fontos és bizalmas munkakörben a nemzetbiztonsági
feltételeknek

való

megfelelés,

vagyonnyilatkozat-tételi

egyes

kötelezettség),

a

beosztásokban
különös

és

alkalmazási

munkakörökben
feltételeket

(a

munkakörhöz igazodó sajátos szakmai követelmények: az egyes munkakörök
ellátásához jogszabályban előírt iskolai végzettség és szakképesítés, a munkáltató által
belső szabályzatban előírt további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat,
idegennyelv-ismeret megléte) és az egyéb jogi feltételeket írja elő. Ebbe a keretbe kellene
beültetni azokat a kompetenciákat, amit például a rövidesen bevezetésre kerülő
versenyvizsga öt modulja ír elő: a társadalom és a társadalmi együttélés alapfogalmai;
alkotmányos és jogi ismeretek; közigazgatás-tudomány és közigazgatási ismeretek;
gazdasági és pénzügyi ismeretek; emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek. A
kompetencia-alapú kiválasztás csökkentené a pályatévesztést és a fluktuációt a
közigazgatásban.
Egy másik lehetőség a kompetenciák mérésre, a válaszadók szerint az éves
teljesítményértékelés, ami akkor lehet kompetencia-alapú, ha azt megelőzi a
munkakörelemzés és a munkakörhöz tartozó kompetenciák meghatározása. Ezzel
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szemben a gyakorlat az mutatja, hogy mivel ez munkaigényes és drága, legfeljebb a
vezetői szinteken zajlik, az egész rendszerre kiterjedően nem létezik. A kompetenciák
teljesítményhez kapcsolódó mérése jelenleg a TÉR keretében a központi közigazgatási
szervezetekben valósul meg.
A négyévenkénti minősítés egy következő lehetőség a kompetenciák értékelésére, a Ktv.
mellékletében található minősítési lap alapján, amit a felettes vezető tölt ki a
köztisztviselőre vonatkozóan. Tartalmazza az értékelés fő szempontjait, azonban a
törvény megalkotása idején ez csak átmeneti időszakra készült, hogy majd ezt követően
kidolgozzák hozzá a részletes szempontrendszert, ami viszont mindmáig várat magára.
A kompetenciák értékelése rendszerint egy háromtól hétig terjedő skálán történik, a
munkakör komplexitásának függvényében, és mindegyik érték jelentését definiálni
szükséges. Volt, aki beszámolt arról, hogy értékelő központok felállítását tervezik a
kompetenciák mérésére, mivel azonban ez a módszer is költséges és időigényes,
kérdéses, hogy mikor sikerül forrást teremteni e feladathoz.
A válaszadók szerint egy másik probléma, hogy a köztisztviselők kompetenciáinak
mérése vezetői jogkörbe tartozik, akik több-kevesebb segítséget kapnak ehhez a
feladathoz. Általában szubjektív megítélés alapján történik, objektív mérőeszközöket
jellemzően nem használnak. A teljesítményértékelés gyakorta puszta adminisztrációt
jelent: a vezetői döntés utólagos dokumentálását. Beszámoltak arról, hogy kidolgozás
alatt áll egy elektronikus rendszer, amely négy alapkompetenciát és négy választott
kompetenciát mér, egy ötfokozatú skálán un. „ütköztetéses módszerrel”: a köztisztviselő
önértékelését összevetik a vezetői értékeléssel. Ennek segítségével tárják fel a
fejlesztendő kompetenciákat, amit a megfelelő képzésekkel lehet elősegíteni (pl. a
szakmaiakat elméleti tanfolyamokkal, az érzelmieket tréningprogramokkal).
Azt is megemlítették, hogy az üzleti szféra módszerinek alkalmazása a magyar
közigazgatásban nehézségekbe ütközhet, ami kulturális okokra vezethető vissza. Míg az
angolszász közigazgatásban a közszolgáltatás hagyományai miatt ez könnyedén sikerült,
addig a porosz közigazgatásra hasonlító, jellemzően közhatalmi hagyományokkal bíró
hazai rendszerben ez sokkal nehezebb.
A szakemberek azonban óvva intenek a kompetencia-menedzsment és a teljesítménymenedzsment egyesítésétől, mert ez két külön tevékenységet jelent. Nem lehet egyetlen
folyamatba terelni a kettőt, mert a kompetencia-menedzsment szubjektívebb kategória
(ez csupán a lehetőséget jelenti a magas teljesítmény elérésére) mint a teljesítmény98

menedzsment, ami objektívebb, ezért nem érdemes az illetményt az előbbihez
hozzákötni. Érdekes az egyik megkérdezett megfigyelése: a közigazgatásban általában
nem a kiváló, hanem az átlagos képességű köztisztviselők futnak be karriert,
valószínűsíthetően ez is a rendszer kulturális sajátosságaival függ össze.
A megkérdezettek álláspontja intézményi szinten nem mutat jellemző különbséget. A
köztisztviselői kompetenciák mérésére/értékelésére vonatkozó összegzést a 10 számú
táblázat mutatja be.
A köztisztviselői kompetenciák mérése-értékelése
Mikor?
kiválasztás

Ki?
KSZK

Kit?

Hogyan?

Következménye
megfelelő

minősítés

vezető

vezető

2008-tól van rá

vezető-

Ktv. 10/B. §

jelölt

képességtesztek pályázó

lehetőség

kérdőív (MVK)

nem kötelező

kiválasztása

szimuláció
TÉR

Megjegyzés

beosztott

beosztott

objektív

Ktv.

illetmény-

2007-től

306/2006.

eltérítés

alkalmazzák

a

Korm. rendelet fejlesztendő

központi

melléklet

területek

közigazgatásban

továbbképzések

szubjektív

Ktv.

melléklet: jogkövetkezmény 1992-től

minősítési lap

a besorolásban

alkalmazzák
szubjektív

10. táblázat Köztisztviselői kompetenciák mérése-értékelése

K4) Milyen módszerek révén fejlesztik a vezetői kompetenciákat a közigazgatásban?
Hogyan mérik a vezetőképzések hatékonyságát?
A megkérdezettek egyharmada szerint nincs valódi vezetőképzés/továbbképzés a
magyar közigazgatásban, legalábbis olyan, ami az egész rendszerre nézve egységes
koncepció alapján történne. Természetesen a vezető köztisztviselők részt vesznek
bizonyos képzéseken, főként az ismeretszintű kompetenciáikat fejlesztik, de még nincs
tudatos vezetői kompetenciafejlesztés. A vezetők általában önképzés révén fejlődnek,
illetve saját tapasztalataikból tanulnak.
A másik kétharmad arról számolt be, hogy a központi vezetőképzési programok (például
a 3 modulos kötelező központi program, 1 modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési
ismeretek, 2 modul: Humánerőforrás menedzsment, 3 modul: Minőségfejlesztés a
közigazgatásban), illetve a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (KTK) által
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minősített és piaci képzőcégek által megvalósított készségfejlesztő programok között
válogathatnak a képzésszervezők.
Arról is szó esett, hogy alapvető szakadék van a központi közigazgatás vezetőképzése és
a többi közigazgatási szervezet (területi, helyi) vezetőképzése között. Előbbire a
legmodernebb angolszász módszerek – gyakran adaptáció nélküli – átvétele jellemző,
ami nem mindig illeszthető be a nemzeti közigazgatási kultúrába. Ennek egyik
következménye a „kettős beszéd” megjelenése: más nyelvezetet használnak a
tréningeken és mást a hivatalokban. Utóbbiakban – források hiányában – a vezetőképzés
háttérbe szorul, és leszámítva a kötelező központi programokat, nem látni milyen
koncepció alapján történik. A közigazgatási továbbképzésre fordítható források nagy
részét a rendszer fenntartására fordítják, kevés jut a képzésekre, így kialakult egy olyan
vezetői réteg, akik a klasszikus vezetési módszerekkel sincsenek tisztában. A tartós „kézi
vezérlés” miatt a menedzsmentben a vezető teljes körű hatalma dominál. A
magánszektor képzőcégei ugyan „bombázzák” az önkormányzatokat egy-egy részterület
fejlesztésére szóló ajánlattal (pl. tárgyalástechnika, projektmenedzsment), de ebben
sincs egységes fejlesztési koncepció.
Van, aki szerint a vezetőképzés tekintetében a leghatékonyabb tanulási forma a weberi
modell: a hivatali ranglétra bejárása, különböző szakterületek megismerése, és a (saját)
tapasztalati tanulás. Megjegyzés: valójában a tréningeken is, a szituációs- és
szerepjátékok révén, a valós helyzetek modellezésével a résztvevők tapasztalati
tanulásának facilitálása történik. A fenti vélemény szerint egy vezetőnek „be kellene
érnie”: az lenne az optimális, ha a köztisztviselő nem fiatal pályakezdőként, hanem 4045 éves korában válna vezetővé. Egy másik válaszadó pedig úgy tartja, hogy a vezetői
kompetenciákat nem lehet fejleszteni, vezetőnek születni kell, egyébként pedig nem árt,
ha generalista képzettségű.
A terveket illetően, megemlítették, hogy az ÁROP finanszírozásában, a KSZK
koordinálásával egy 5+3 modulos kompetencia alapú képzési rendszert dolgoznak ki és
tesztelnek. A vezetőképző felépítése részben támaszkodik a vezetéshez szükséges
kompetenciákra: önismeret, önmenedzselés, csoportvezetés, együttműködés, mások
irányítása, mások fejlesztése, stressz- és konfliktushelyzetek kezelése, helyzetfüggő
vezetés. A magasabb szintű vezetőknél fejlesztendő kompetenciák: stratégiai
gondolkodás, mások motiválása, projektek vezetése.
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Beszámoltak arról, hogy mivel jelenleg nincs iskolarendszerű közigazgatási vezetőképző
program Magyarországon, e hiány pótlására a KSZK, a BCE KIK és a BME APPI
együttműködésével, kifejlesztés alatt áll a felsőfokú végzettségre épülő Executive
Management in Public Administration (EMPA) szakirányú továbbképzés. A program
olyan felsővezető-menedzsereket kíván képezni, akik a munkájuk során elősegítik a
partnerséget a kormányzati szervek, a magánszféra és a civil társadalom között. A
hallgatói bázis alapját képezik a központi, regionális és helyi közigazgatásban, valamint a
környező országok hasonló szintű közigazgatási szerveinél foglalkoztatott vezető
beosztású köztisztviselők. Célja, hogy a résztvevők megszerezzék mindazt a tudást, ami a
közigazgatás modernizálásához, valamint a közigazgatás, a gazdaság és a civil
társadalom jobb együttműködéséhez, továbbá a közigazgatás szolgáltató jellegének
minél teljesebbé tételéhez szükséges, ezáltal követve mind az Európai Unióban, mind
pedig a világ gazdaságilag fejlett országaiban mutatkozó trendeket. A képzés négy
féléves és formális szakirányú továbbképzési oklevél megszerzésével zárul.
Megemlítették még, hogy vannak nemzetközi példák arra, hogy a vezetőképzésre
módszertani központot hoz létre a közigazgatás, pl. a franciaországi ENA, melynek
feladata e képzések koordinálása. Kérdés, hogy azok a képzések, ahol a gyakorlati vezető
szakemberek oktatnak, mennyire színvonalasak. Aki jó vezető, nem biztos, hogy
oktatóként is jól funkcionál. Szintén nemzetközi példa a munkaköri rotáció. A francia,
német és lengyel minta szerint egy vezető csak meghatározott időszakot tölthet egy
minisztériumban, azután megy tovább, így nő a motiváció az új feladatok, kihívások
iránt. A japánok és a finnek rotálják a munkaköröket, így a képzési célmeghatározásnál
nem moduláris rendszerű képzési rendszert kell létesíteni és azt kompetencia-alapúvá
tenni, hanem gyakorlatra orientált képzéseket szervezni.
A megkérdezettek több mint fele a képzések hatékonyságának kérdését illetően azt
válaszolta, hogy jelenleg nem mérik azt. Esetenként a résztvevői elégedettséget mérik,
általában csak a képzés után, ebben sok a szubjektív elem, és a mérés eredményeit
általában nem hasznosítják, illetve azt sem ellenőrzik, hogy valóban a szükséges
kompetenciákat szerezték meg a képzésben résztvevők.
Volt, aki megemlítette, hogy minőségbiztosítási rendszer keretében, képzés előtti és
képzés utáni mérésekkel esetenként értékelik ugyan a hatékonyságot, de ez nincs
összekötve a szervezeti minőségbiztosítással. Az egyik válaszadó szerint a képzések

101

hatékonysága nem mérhető, viszont más szempontból nagyon hasznosak ezek a
programok, például: fejlődnek a szakmai kapcsolatok, a networking.
Van, aki szerint gondot jelenthet még a résztvevői motiváció. A szervezet vezetése felől
kiinduló kompetencia-fejlesztések általában felülről történő kezdeményezések, és a
részvétel kötelező jellegű. Az egyén részéről kiinduló kompetencia-fejlesztés már
magasabb hatékonyságú, hiszen a maga által felismert szükségletekre épül.
Érdekes megközelítés miszerint kétfajta vezetői fejlesztésről beszélhetünk: a vezető
vezetője által támasztott követelmények révén (coaching), illetve a képzések révén. A
kettő közül a közigazgatásban inkább csak a vezetői munka hatékonyságát mérik, nem
standard módszerekkel, hanem szubjektív megítélés alapján, illetve a szervezeti egység
teljesítménye alapján.
A korábbi, beválást vizsgáló kutatások eredményei, az egyik megkérdezett szerint azt
mutatják, hogy a továbbképzések révén nem növekedett a közigazgatás hatékonysága,
de – hosszabb távon – még az általános tudásszint sem. Megjegyzés: érdekes lenne
megvizsgálni ennek az okait, mert könnyen lehetséges, hogy más tényezőkkel – pl.
fluktuáció, az utóbbi évek csoportos létszámleépítései stb. – függ össze.
A terveket illetően, beszámoltak arról, hogy szerepel közöttük egy monitoring csoport
létrehozása, ami először szúrópróbaszerűen, később teljes körűen végzi majd a
hatékonyságmérést. A monitoring ügyintéző segítő jellegű szakmai értékelést fog
végezni, nem formai ellenőrzést, és folyamatos visszajelzést ad majd az oktatóknak. A
résztvevői elégedettséget az oktató megkapja, illetve azt a képzés résztvevői körében
végzett beválás-vizsgálatot, hogy mennyire tudták alkalmazni a munkájuk során a
tanultakat. Ehhez megfelelő oktatásmenedzsment rendszert kell kapcsolni (kimutatja,
hogy hatékony-e a képzés, feltudja-e használni a munkájában a tanultakat), és
tanulmányi pontrendszert (kreditrendszert) is hozzá lehet kapcsolni, ami a pedagógus
továbbképzéshez hasonló lenne: 7 év alatt kellene a megfelelő számú kreditpontokat
megszerezni, ami a pályán maradást, illetve az előrelépés lehetőségét biztosítaná.
A fejlesztési célokat tehát főként továbbképzéssel lehet elérni, de ezt egyéniesíteni kell.
Ebben a tekintetben az egyik megkérdezett beszámolt az elmúlt évek egyik „jó
gyakorlatáról”. Az EU-csatlakozás előtt a GKM-ben, a TMP projekt keretében, EUforrásból történt kompetencia-felmérés a vezetők körében, azon potenciális jelöltek
esetében, akik később az EU-ban, különböző csoportokban valamilyen szakmai feladatot
láttak el. Egy tanácsadó cég közreműködésével, két körben (első kör: a delegáltak,
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második kör: a helyettesítők és háttérfeladatokat ellátók) 110 + 110 fő esetében készült
el az adatbázis, a felmérés és ennek alapján a képzési csoportok kialakítása. A
felméréshez az ELTE PPK Pszichológia Kara teszteket fejlesztett ki, amit szoftver
támogatott és egy személyes elbeszélgetés követett. Három fő területet vizsgáltak: az
általános

kompetenciákat

(emberismeret,

tűrőképesség,

tárgyalási

készség,

érdekérvényesítés), a nyelvi kompetenciákat (a nyelvtudás szintjének megállapítása 1-8
közötti

skálán),

szituációkban

és

a

figyelték

gyakorlati
a

kompetenciákat

résztvevők

viselkedését,

(tárgyalástechnikai
reakcióit).

A

tréning-

felmérések

eredményeként megállapították, hogy a különböző kompetencia-területeken egyénileg
és csoportosan milyen képzést kell biztosítani. Így sikerült személyre szabott fejlesztést
nyújtani, illetve a tréningeket a részvevők képzési szükségleteihez igazítani. A tanácsadó
cég összeállította az érintett személyek kompetenciáinak fejlesztést szolgáló képzési
ajánlatot. Mindenki megkapta a saját kompetencia-térképét és egy személyes
konzultáció lehetőségét, illetve a képzési lehetőségeket, ahová önkéntes alapon
jelentkezhetett. Sajnos a munkahelyi feladatok miatt, az érintettek nem mindig tudtak
minden előírt programon részt venni, így nem működött jól ez a fajta képzési mód, nem
minden területen lehetett végrehajtani, talán jobb lett volna kötelezővé tenni. Ezt
követően volt egy után-követés, egy projekt-audit, de ez nem volt reprezentatív. A
képzések hatékonyságát nem mérték, de a résztvevőktől érkeztek visszajelzések egy-egy
kérdést illetően.
A megkérdezettek álláspontja intézményi szinten nem mutat jellemző különbséget. A
vezetői kompetenciafejlesztés és a vezetőképzés hatékonyságának mérésére vonatkozó
összegzést a 11 számú táblázat mutatja be.
Vezetői kompetenciák fejlesztése a közigazgatásban
Hatályos
Iskolarendszerű

Tervezett

nincs

felsőfokú végzettségre épülő EMPA
szakirányú továbbképzés

Iskolarendszeren

3 modulos kötelező központi 5+3 modulos kompetencia alapú

kívüli

vezetőképző program,

vezetőképző program

készségfejlesztő tréningek

kompetencia-alapú továbbképzések

Vezetőképzés

résztvevői elégedettség-mérés,

átfogó monitoring rendszer

hatékonyságának

tudásszint-változás mérése,

oktatásmenedzsment rendszer

mérése

képzések ellenőrzése

kreditrendszer

11. táblázat Vezetői kompetenciák fejlesztése a közigazgatásban
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K5) Milyen összefüggés van a karriertervezés és a továbbképzési rendszer között a
közigazgatásban? Hogyan viszonyul a továbbképzés az életpálya-modellhez?
A megkérdezettek valamennyien egyetértettek abban, hogy nincs, vagy kevés az
összefüggés a karriertervezés és a továbbképzési rendszer között, az okok összefoglalva:
1. a jelenlegi szabályozás szerint a köztisztviselői életpálya-modell, ami – megfelelő
minősítés esetén – automatikus előmenetelt biztosít a besorolásban, nem a
teljesítménnyel, hanem a közszolgálatban eltöltött évekkel függ össze,
2. a közigazgatási vizsgarendszer kötelező vizsgái – a pálya mérföldkövei – csak
közvetett kapcsolatban állnak a karrierrel: 2009-től a pályára kerülés
(versenyvizsga), 2009-ig a pályán maradás (alapvizsga), és a besorolásban való
előmenetel, illetve a vezetői kinevezés megtartásának (szakvizsga) feltételeként
funkcionálnak, a többi továbbképzés pedig nem áll kapcsolatban a karrierrel,
3. összefüggés csak elméletileg van, mert a jogszabály adta lehetőségek megvannak:
például a magasabb besoroláshoz feltételül szabható a továbbképzés, ha az a
munkakörhöz szükséges, gyakorlatilag azonban a munkáltatók nem dolgozták ki
hozzá a közszolgálati szabályzatokat.
4. a közigazgatás intézményi oldaláról nincs karriertervezés, az általános
feltételeket nem szabályozták, esetleg létezik helyileg egy-egy kezdeményezés, de
nem intézményesítették; az egyén oldaláról pedig nehéz a karriertervezés, mert
nincs olyan szabály, aminek teljesítésével karriert lehet építeni,
5. a politikai ciklus-váltások és a közigazgatás alulfinanszírozása következtében
nincs pályabiztonság, gyakoriak az átszervezések, létszámleépítések, egyéni
túlélési programok vannak,
6. nincs valódi vezetői vagy szakértői karrier a közigazgatásban, és a vezetői
kinevezés bármikor indoklás nélkül visszavonható,
7. nincs belső előléptetésből fakadó vezetői előmenetel, általában a vezetőket
kívülről nevezik ki, a kompetenciáikat nem vizsgálják,
8. nincs igazi értéke a közigazgatási generalista képzésnek (nem garantálja a
pályára kerülést), a továbbképzési rendszer finanszírozása hektikusan működik,
9. gyakran vezető-függő, hogy a köztisztviselő tovább képezheti-e magát,
10. a zárt életpálya-modell illúzió, ha egy köztisztviselő tehetséges, akkor vagy
politikától átitatott légkörbe kerül, és a kétnyomásos gazdálkodás felőrli, vagy
elszívja a versenyszféra.
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Következésképpen jelenleg a továbbképzési rendszer nem kapcsolódik a köztisztviselői
karrierhez, sem a kiválasztáskor, sem az előmenetel vagy a díjazás során. Sőt nincs
intézményes standard karriertervezési rendszer sem, csak spontán karriertervezés, a
politikai zsákmányrendszer következtében a vezetői vagy szakértői (szakmai
tanácsadói) kinevezések esetlegesek.
A válaszadók szintén valamennyien egyetértettek abban, hogy szükség lenne a tudatos,
intézményi szinten egységes karriertervezési rendszerre, ahol a pályára kerülés és az
előmenetel a kompetenciákhoz, azok fejlesztéséhez, illetve a továbbképzéshez lenne
hozzákapcsolva, és fordítva: a továbbképzés lehetőséget biztosítana a szakértői
előmenetelre vagy a vezetői kinevezésre. A közigazgatási generalista képzést oly módon
kellene fejleszteni, hogy biztosítsa a szakmán belüli átjárhatóságot és emelje annak
presztízsét, megtartó erejét. A közigazgatás kapacitásbővítésének fontos eszköze a
továbbképzés/átképzés,

de

a

továbbképzési

rendszert

és

a

karrierrendszert

szinkronban kellene megreformálni.
A válaszadók több mint kétharmada szerint erősíteni kellene a jelenlegi életpályamodellt főként, ami a pályabiztonságot és a tervezhetőséget, kiszámíthatóságot illeti,
vannak, viszont akik szerint ezt karrier-modellé kellene átalakítani, ami munkakör–
alapú. Mindehhez persze a Ktv. módosítására és megfelelő finanszírozásra lenne
szükség.
A megkérdezettek álláspontja intézményi szinten nem mutat jellemző különbséget. A
közigazgatási karrier és a továbbképzési rendszer összefüggéseire vonatkozó összegzést
a 12 számú táblázat mutatja be.
Közigazgatási karrier és továbbképzési rendszer
Képzéstípus

Következmény

Hatályos

Alapvizsga 2009-ig

pályán maradás

(életpálya-modell)

Szakvizsga

előmenetel a besorolásban
vezetői kinevezés megtartása

Továbbképzések

nincs összefüggés

Tervezett

Versenyvizsga 2009-től

pályára kerülés

(karrier-modell)

Ágazati szakvizsga

szakértői karrier

Vezetőképzés

vezetői karrier

Továbbképzés

előmenetel a besorolásban
szakértői / vezetői karrier

12. táblázat A közigazgatási karrier és a továbbképzési rendszer közötti összefüggés
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K6) Hogyan illeszkedik a hatályos továbbképzési rendszer a kompetenciafejlesztés
követelményeihez? Milyen változtatásokra lenne szükség?
A megkérdezettek – egyetlen kivételtől eltekintve – valamennyien úgy nyilatkoztak,
hogy a hatályos továbbképzési rendszer nem, vagy csak gyengén illeszkedik a
kompetenciafejlesztés követelményeihez, és ezen – a rendszer pozitívumait megőrizve –
változtatni szükséges.
Aki szerint felesleges változtatni a rendszeren, a centralizáltság előnyeit emelte ki:
központi tervezés és finanszírozás, állami szerepvállalás, középtávú-, éves- és helyi
képzési tervek, központi programok, amelyek biztosítósítják a homogenitást a tematika,
az oktatók és a színvonal tekintetében. Egy decentralizált rendszer esetében mindez
igen heterogén lenne, ami nem segítené elő országos szinten a közigazgatás egységesen
magas színvonalát. A finanszírozást illetően, a közigazgatási szakmai képzéseket
támogatná, a készségfejlesztő programokat viszont nem, mert azt bármelyik szektorban
hasznosítani tudja az egyén. Felvetette még, hogy a továbbképzések finanszírozását
érdemes lenne beépíteni a juttatások rendszerébe, így ezzel kapcsolatosan növekedne az
egyéni motiváció.
A többség által megfogalmazott vélemények – az okok és a változtatási javaslatok
alapján – két nagy csoportra bonthatók: a közigazgatási rendszer-, illetve a
továbbképzési rendszer problémáira.
A közigazgatási rendszer problémáira vonatkozó okok és változtatási javaslatok:
1. jogi stabilitás, pályabiztonság, rugalmas átjárás a közigazgatás területei és szintjei
között, a kontinuitás biztosítása,
2. a TÉ, a TÉR és a minősítés viszonyának törvényi (Ktv.) szinten történő rendezése,
3. a

továbbképzéseken

szerzett

ismeretek

hasznosítási

követelményének

beillesztése a teljesítménykövetelményekbe,
4. a közigazgatási HR - ami ma még általában személyügyi adminisztrációt jelent átalakítása, tudatos személyzettervezés és –fejlesztés, karriertervezés,
5. integrált HR rendszerek alkalmazása a közigazgatásban,
6. közigazgatási kreditrendszer bevezetése, mely a szakmai továbbképzésekhez
kapcsolódik,
7. a közigazgatási szervezetek tanuló szervezetekké alakítása, tudás-alapú
szervezetek létrehozása,
8. a közigazgatás EU-kompatibilis, proaktív, szolgáltató jellegűvé alakítása,
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9. kisebb létszámmal, projekt-módszerekkel működő közigazgatás kialakítása,
10. stabil szenior tisztviselői gárda létrehozása, akik ismerik a szektor sajátosságait,
11. az életkorban történő előrehaladás helyett a minőségi munkavégzés támogatása,
12. transzparencia a közigazgatás szervezetrendszerében és működésében.
A továbbképzési rendszer problémáira vonatkozó okok és változtatási javaslatok:
1. a közigazgatásban szükséges kompetenciák katalogizálása: munkakörelemzések,
az ágazati kompetencia-térképek kialakítása, és ezek fejlesztéséhez a szükséges
továbbképzési programtípusok hozzárendelése,
2. a továbbképzést a szükségetekből történő tervezése, nem „képzési étlapról”
válogatva,
3. a továbbképzések egyéniesítése, a képzéseken résztvevők szükségleteik alapján
történő beiskolázása,
4. a vizsgarendszer megváltoztatása: a szakvizsga felzárkóztató vizsga helyett,
gyakorlati vizsgává alakítása,
5. egymásra épülő, modulrendszerű továbbképzési rendszer létrehozása,
6. állami források, minisztériumi célelőirányzatok, uniós források biztosítása, a
hosszú távú finanszírozás megoldása,
7. a központi forrásokon túl, a közigazgatási szervezetek is finanszírozzák a
személyi állomány továbbképzését,
8. jelenjen meg az egyéni befektetés is a közigazgatási tudásba, továbbképzésekbe,
és az önképzés értékelése,
9. a képzés generalista jellege a felsőoktatási alapképzésben és mesterképzésben
jelenjen meg, a specialista jelleg pedig a továbbképzésekben,
10. korszerű, komplex oktatásmódszertan alkalmazása a képzéseken,
11. az akkreditált programokhoz konkrét akkreditált oktatók rendelése, a képzések
monitorizálása,
12. a továbbképzésekkel kapcsolatos döntési jog és felelősség oda kerüljön, ahol az
ehhez szükséges legtöbb információ koncentrálódik.
Az egyik válaszadó komplex változtatási stratégiát vázolt fel a továbbképzési rendszer
újraépítésére, melynek lényege hét lépésben foglalható össze:
1. Első lépés: a közigazgatás szakmai tartalmának tudományos meghatározása
valamennyi ágazat alkotmányos és igazgatási tartalma alapján és, hogy a
különböző tudáselemeket hol és hogyan lehet megszerezni. (Pl. az alapképzésben
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az alapvető alkotmányos és igazgatási tartalmakat, a mesterképzésben pedig a
speciális szakmai tartalmakat.)
2. Második lépés: az ágazati tudástartalmak decentralizált, önálló meghatározása.
(Pl. a minisztériumok saját területükre meghatároznák a szakmai tartalmakat.)
3. Harmadik lépés: kreditrendszer felállítása, az egyes tudáselemek kreditponttal
való ellátása, majd az előrelépéshez szükséges pontmennyiség, és annak
meghatározása, hogy mikor válik valaki a szakma mesterévé.
4. Negyedik lépés: a kompetenciákhoz és a kreditrendszerhez kapcsolni a
karrierrendszert és a továbbképzéseket. (Mint pl. az orvos- és pedagógus
továbbképzések esetében.)
5. Ötödik lépés: a kompetenciáknak a kiválasztásban is jelentőséget biztosítani, a
köztisztviselői pályához általánosan szükséges kompetenciákat mérni-értékelni.
6. Hatodik lépés: a kiválasztást követné a gyakornokképzés: hároméves szakmai
gyakorlat egy mester felügyelete mellett, ami mestervizsgával zárulna. Eközben a
megfelelő ágazathoz tartozó speciális kompetenciákat kellene fejleszteni, és a
karriertervezést hozzákötni.
7. Hetedik lépés: a mestervizsga után önálló döntési jogkört kapna a köztisztviselő,
ami nagyban megkönnyítené a döntési folyamatok decentralizációját, az
ügyintézés gyorsítását a közigazgatásban.
A fent bemutatott stratégia időigényes ugyan, de hosszú távon biztosítaná a
kompetenciafejlesztés és a továbbképzések hatékony összehangolását.
A megkérdezettek álláspontja intézményi szinten nem mutat jellemző különbséget. A
továbbképzési rendszer és a kompetenciafejlesztés összehangolására vonatkozó
javaslatok összegzését a 13 számú táblázat mutatja be.
A továbbképzési rendszer és a kompetenciafejlesztés
Közigazgatási rendszerrel kapcsolatos

Továbbképzési rendszerrel kapcsolatos

életpálya stabilitás, rugalmas átjárás

kompetenciák - továbbképzések katalogizálása

TÉ, TÉR, minősítés kapcsolatának rendezése

szükségletre épülő tervezés

HR rendszer átalakítása - integrált rendszer

egymásra épülő, modulrendszerű továbbképzés

kreditrendszer bevezetése

komplex oktatásmódszertan alkalmazása

szervezetrendszer átalakítása, kisebb létszám

vizsgarendszer átalakítása (ágazati szakvizsga)

szervezeti kultúraváltás

hosszú távú finanszírozás biztosítása

13. táblázat A továbbképzési rendszer és a kompetenciafejlesztés összehangolása - változtatási javaslatok
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A bevezetőben említett angol-magyar összehasonlító kutatás brit része készült el eddig,
a hazai interjúk feldolgozása – kapacitás hiányában – még nem történt meg, így
vizsgálatom eredményeit csak a külföldivel tudom összevetni. A kvalitatív felmérés
szintén három intézményben: brit helyi hatóságoknál történt 12 közép- és felsővezető
körében végzett félig strukturált mélyinterjúk segítségével. Három kérdéskör mentén
zajlott a kutatás: a helyi hatóság szerepe, a vezetői kompetenciák, valamint a képzés és
kompetenciafejlesztés kapcsolata a közigazgatásban. Jelen kutatás szempontjából az
utóbbi kettőnek van jelentősége, ezekkel vetem össze a fenti kutatási eredményeket.
A vezetői kompetenciákat illetően, a brit vezető köztisztviselők a következőket emelték
ki:

nyílt

kommunikáció,

aktív

meghallgatás,

korrektség,

őszinteség

a

problémakezelésben, elérhetőség a beosztottak számára, egyenlő bánásmód a
munkatársakkal, szolgáltatás-orientáltság, eredmény-orientáltság, felelősségvállalás,
folyamatos tanulás, türelem, humorérzék, tapintat, tisztelet, objektivitás. Ezen kívül
fontos részükről a támogató vezetés és a felhatalmazás, valamint a demokratikus
vezetési stílus. Mindezek eredményeként kialakul a támogató környezet, a nyílt
párbeszéd a vezetők és beosztottak között, a szervezeten belüli hatékony
kommunikáció, a csapatmunka.
A fent felsorolt kompetenciák részben hasonlítanak a magyar vezető köztisztviselőktől
elvártakhoz, azonban némi eltérés is megfigyelhető. Amíg az angliai közigazgatásban a
vezetőktől elvárt kompetenciák a közszolgáltató jelleg dominanciájáról árulkodnak,
addig a hazai közigazgatásban a vezetőktől (is) feletteseik elvárják a feladatok utasítás
szerinti

elvégzését,

határidők

betartását,

munkához

való

felelős

hozzáállást,

jogszabályismeretet, stabil munkavégzést. Ez utóbbi a közhatalmi jelleg dominanciájára,
és az angol közigazgatás eredmény-orientáltságához viszonyítva, a hazai közigazgatás
feladat-orientáltságára utal.
A brit megkérdezettek egyike megjegyezte, hogy nem jó, ha egy specialistából lesz
vezető (pl. ha egy specialista ügyintézőt előléptetnek), mert nekik nincsenek megfelelő
vezetői kompetenciáik. Szerinte a jó vezető inkább generalista, aki jó koordinátor,
támogató, jó kommunikátor, nagyon nyitott, rátermett, magabiztos. Érdekes, hogy a
generalista vezető ideálja megegyezik a hazai válaszadók egy részének véleményével,
bár kérdés, hogy e fogalom ugyanazt jelenti-e a brit és a magyar közigazgatásban.
A továbbképzés és kompetenciafejlesztés kapcsolata tekintetében már sokkal színesebb
kép rajzolódik ki. Valamennyi brit vezető beszámolt az éves teljesítményértékelésről és
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a hozzá kapcsolódó értékelő-fejlesztő beszélgetésről, és az egyéni szükségletek alapján
megállapított továbbképzésekről, ám a megvalósítás módja az egyes hatóságoknál eltér.
Például van, ahol a szabályzat részeként formális eljárásról van szó, és van, ahol
informális módon kezelik a kérdést; van, ahol az elmélet és a gyakorlat egymással
megegyezik, van, ahol ez eltér.
Ideális esetben a szervezeti cél, a továbbképzési terv és az egyéni fejlesztések
összehangoltan működnek. Más esetben, különböző okok miatt ezek egymástól
elszakadhatnak. Például azért, mert évente egyszer egy értekezlet keretében felbecsülik
a fejlesztési szükségleteket a munkatervvel és a továbbképzési költségvetéssel
összhangban. Azután központilag bizonyos meghatározott összeget allokálnak képzési
célokra, amit elosztanak a régiók között úgy, hogy néhány font jut egy köztisztviselőre,
ami jóval alatta marad a szükségleteknek, így a teljesítményértékelés és a
kompetenciafejlesztés között gyenge a kapcsolat.
Ahol a szervezet saját költségvetéséből finanszírozza a munkatársak továbbképzését, ott
az éves feladattervet összekötik a kompetenciafejlesztéssel: meghatározzák a
szükségleteket és a prioritásokat (ez azt jelenti, hogy nem mindet tudják kielégíteni), és
ehhez kapcsolják a továbbképzés-támogatási tervet. Tehát ott az éves feladatterv és a
továbbképzési terv között szoros összhang van, és csak azokat a képzéseket támogatják,
amelyek a szervezet és az egyén számára egyaránt előnyösek.
Van olyan hatóság, ahol informális módon zajlik az igényfelmérés: hathavonta leülnek a
vezetők az ügyintézőkkel beszélgetni a kompetenciákról (mi az, amit jól végez, és mi az,
amit nem), ebből alakulnak ki az egyéni fejlesztési szükségletek. Itt az LLL koncepció
keretében elég időt és teret ad a szervezet a munkatársak kompetenciáinak
fejlesztésére, hogy hatékonyabban végezhessék feladataikat, ami a vezetőik számára is
fontos.
Másik hatóságnál gondot jelent az időhiány, hiszen folyamatosan egyensúlyozni kell a
feladatvégzés és a személyes kompetenciafejlesztés között. Erre és a minimális központi
továbbképzési program kiegészítésére született az a megoldás, hogy a köztisztviselők
saját szabad idejükben képezik magukat, mert a munkaidő alatti, munka közbeni
tanulást jónak tartja a szervezet vezetése, de a saját idejükben végzettet még inkább. Itt
a képzésben való részétel és az ott szerezett tudás része a munkaköri feladatnak.
Van, ahol a szervezet képzési szükségleteinek felmérése felülről lefelé a hierarchia
mentén, és vezetői interjúk révén történik, ezekből kristályosodik ki, hogy milyen
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kompetenciákra van szükségük a köztisztviselőknek. Ez alapján állítják össze az éves
fejlesztési programot, amihez hozzárendelik a továbbképzéseket. Tulajdonképpen a
vezető azért fektet be a beosztottak tudásába, hogy azok jobban teljesítsék munkaköri
feladataikat, a szervezet pedig azért fektet be a dolgozók tudásába, hogy rajtuk keresztül
elérje céljait.
Különböző módon tanulhatnak a brit köztisztviselők: pl. tréning, coaching, mentoring
révén, az adott továbbképzési szükségletnek megfelelően. Az egyéni továbbképzés és
kompetenciafejlesztés az un. személyes fejlesztési mappában van rögzítve, de ezt ritkán
használják. Minden továbbképzés után a résztvevőknek személyes képzési tervet kellene
készíteniük, amit a vezetőjük tudomására kellene hozniuk, és a mappában rögzíteniük. A
vezetők általában bátorítják is erre beosztottaikat, de ők rendszerint plusz feladatként
(teherként) értékelik, ezért sokszor elhanyagolják azt.
Ami a továbbképzéseket illeti, alapvetően két fajtája terjedt el:
1. fejlesztő tréningek, amelyek ez egyéni szükségletekre épülnek, és rövid távon azt
a célt szolgálják, hogy a köztisztviselő jobban végezze feladatait;
2. akkreditált felsőfokú- vagy szakirányú továbbképzések, ami a hosszú távú
szakmai fejlődést szolgálja.
Ez utóbbi bizonyos pozíciók betöltésének elengedhetetlen feltétele a közigazgatásban.
Ugyanakkor, a köztisztviselők meghatározott képzések révén kvalifikációt szereznek, és
előrelépnek a hivatali ranglétrán a szervezetben, vagy a jobb beosztás érdekében, másik
hatósághoz pályázhatnak.
Érdekes volt az egyik válaszadó véleménye ami, a többihez képest, új dimenziót nyitott
meg a továbbképzések témakörében. Szerinte hangsúlyt kell helyezni a nők és az etnikai
kisebbségek képzésére, hogy elősegítsék a közigazgatásban való tisztségvállalásukat.
Szerinte a képzés nemcsak az egyéni és a szervezeti fejlődést szolgálja, hanem a szociális
fejlődés eszközeként kapcsolatot teremt a szélesebb társadalmi csoportokkal, és
egyaránt lehet a vertikális és horizontális fejlődés eszköze.
A megkérdezettek között volt olyan, aki szerint a szervezeti célhoz kellene rendelni a
továbbképzési tervet és az egyéni fejlesztést, nem pedig az egyéni szükségletekből
kiindulni. A teljesítményértékelés helyett, a negatív kicsengés miatt, fejlesztési tervről
kellene

beszélni, és 2-3 szervezeti

célt

megjelölve,

megbeszélés

keretében,

teljesítménykövetelmények helyett fejlesztési követelményeket megjelölni. Ez a
megközelítés nagyban hasonlít a magyar közigazgatásba 2002-től bevezetett egyéni
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teljesítményértékeléshez (TÉ). Ugyanakkor beszámolt arról, hogy nincs kapcsolat a
szervezeti célok és a fejlesztő beszélgetés között, így a továbbképzési terv nem képezi
szerves részét a szervezetfejlesztési folyamatnak.
A válaszadók általában egyetértettek abban, hogy a szervezeti célokat és a személyes
fejlesztési célokat össze kell hangolni. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy először
meghatározzák a szervezet fejlesztési céljait és stratégiáját, ez jelenti a minimum
standardot. Azután felkérik a köztisztviselőket, hogy jelöljék meg az egyéni fejlesztési
igényeiket. Végül megbízzák őket azzal, hogy egyeztessék ezeket a szervezeti célokkal és
stratégiával, és határozzák meg annak a módját, hogyan tudnak fejlődni majd munkaköri
szerepükben.
Általánosságban megállapítható, hogy az angol közigazgatás szervezeti kultúrájában és
személyzetpolitikájában tetten érhető egyfajta elmozdulás az emberi-tőke elméletek
irányából a célközpontos vezetés (MbO) felé, és a társadalmi-tőke fejlesztési célokkal is
rendelkező, ügyfél-központú hatóság gyakorlatának irányába, amit a brit nemzeti
kormány is egyre inkább támogat.
Összegezve a fentieket, a vezetői kompetenciákat illetően, a brit közigazgatásban az
un. menedzsment kompetenciák dominálnak, melyek jellemzően alig különbözik az üzleti
szféra vezetőinek kompetenciáitól. Ami a továbbképzéseket illeti, alapvetően kétféle
módon történhet: centralizált és decentralizált módon. A válaszadók véleménye alapján
úgy tűnik, hogy ez utóbbi hatékonyabban működik, jobban figyelembe tuja venni az
egyéni és a szervezeti szükségleteket. A kezdeményezés történhet alulról fölfelé vagy
felülről lefelé, a hatékonyságot illetően úgy tűnik ebben nincs különbség, hiszen végül a
vezetők és a beosztottak a fejlesztendő kompetenciákat illetően konszenzusra kell
jussanak. Általában a közigazgatási szervezetek támogatják a munkaidő alatti/munka
közbeni tanulást, de egyre inkább megjelenik a köztisztviselő szabadidejében történő
továbbképzésének preferálása. A kompetenciafejlesztés és a továbbképzés között úgy
tűnik, szorosabb a kapcsolat mint a kompetenciafejlesztés és a teljesítményértékelés
között, ami hol formális, hol informális módon zajlik (ez utóbbi általában
hatékonyabbnak mutatkozik).
Ami a hazai helyzettel való összehasonlítást illeti, a vezetői kompetenciákat illetően,
az angol közigazgatásban inkább a közszolgáltatási jelleg és az eredmény-orientáltság,
míg a magyar közigazgatásban a közhatalmi jelleg és a feladat-orientáltság dominál. A
brit közigazgatásban szorosabb a kapcsolat a továbbképzés és a kompetenciafejlesztés
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között, valószínűsíthetően a menedzsment kultúra korábbi történelmi hagyományai
miatt. A teljesítményértékelés és a továbbképzések közötti kapcsolat a hazaihoz hasonló
alacsony intenzitást mutat. A magyar egységes közigazgatási továbbképzési rendszerhez
hasonlóról viszont egyik angliai megkérdezett sem számolt be, csak központi
tréningekről tettek említést.
A sokszínű kompetenciafejlesztési és továbbképzési módszer jelenléte nagyobb
rugalmasságot biztosít a közigazgatási szervezetek fejlesztésében, ugyanakkor eltérő
jellegű hatóságok kialakulásához vezet. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a sokszínű
helyi hatóság megléte eltérő ügyintézési kultúrát eredményez-e, és általában ez
mennyire befolyásolja a helyi közigazgatás egységes nemzeti jellegét. Egyáltalán
szükségszerű-e az egységes helyi közigazgatás jelenléte az Európai Unió tagországaiban.
Azonban e kérés vizsgálata jelen kutatás keretein túlmutat.

113

4.4 Az eredmények összegzése
A kvalitatív kutatás a közigazgatási kompetenciák és továbbképzések összefüggéseinek
tekintetében, a vizsgálatba került intézmények szintjén reprezentatívnak tekinthető,
mivel a vizsgálat kiterjed a téma legfontosabb vetületeire, a megkérdezettek köre lefedi
a témában leginkább érintett, döntő szerepet betöltő szervezeteket, steakholdereket,
amit kiegészít a jogforrás-elemzés és a nemzetközi összehasonlító elemzés.
A hipotézisek vizsgálata során nagyrészt egybehangzó véleményekkel találkoztam,
kivéve az elsőt, ahol a két egymással ellentétes álláspont képviseltette magát, igaz, nem
egyenlő arányban, tehát a hétharmados többségű véleményt veszem irányadónak.
A H1) a közigazgatásban és a többi szektorban elvárt egyéni kompetenciák közötti
különbséget tételezte fel, amit a válaszadók többsége megerősített. A különbség
elsősorban szektorok céljából és jellemzőiből adódik. Míg a piaci szféra célja a
profitszerzés és jellemzője a szereplők közötti verseny, addig a közigazgatás célja – pro
publico bono – a közjó szolgálata, jellemzője a közhatalmi és közszolgáltatási funkció
együttes jelenléte, és a hierarchia mentén a szervezetek közötti együttműködés. Ez
utóbbi nem jelent forprofit tevékenységet, társadalmi igényeket elégít ki, és működése
rövid távon gazdasági veszteségeket termelhet. A fenti különbség határozza meg a
közigazgatásban a munkaszervezés sajátosságait, illetve a köztisztviselőktől elvárt
kompetenciákat.
Köztisztviselőtől elvárt kompetenciák (közigazgatási szektor):
− feladatok utasítás szerinti elvégzése,
− határidők betartása, munkához való felelős hozzáállás,
− jogszabályismeret, stabil munkavégzés,
− problémamegoldás, önálló döntéshozatal,
− együttműködési képesség.
Munkavállalóktól elvárt kompetenciák (üzleti szektor):
− feladat eredményes elvégzése, jellemzően mennyiség, -és tartalomorientált
munkavégzés,
− az állandóan változó környezethez való alkalmazkodás képessége,
− kiváló szakmai felkészültség elméleti és gyakorlati szinten is,
− idegen szaknyelv ismerete,
− együttműködés képessége.
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Azok, akik nem tettek különbséget a különböző szektorok kompetenciái között, az
eltéréseket a szektoron belül látják. Van, aki szerint a munkaköri beosztásból adódnak: a
vezetők esetében az általános kompetenciák, a beosztottak / ügyintézők esetében pedig
a szakmai kompetenciák hangsúlyosak. Mások szerint a munkakör jellegéből és
tartalmából adódik a különbség, a kompetenciákat ennek függvényében kell
meghatározni, vagy éppen az ágazati jellegzetességekből.
Azonban a klasszikus, bürokratikus jellegű közigazgatás fokozatos háttérbe szorítása, és
a közmenedzsment egyre nagyobb mértékű térnyerése szervezeti kultúraváltást indukál
a közigazgatásban, ami hatással lesz az egyéni kompetenciákra is. Ez azt jelenti, hogy a
jövőben a közigazgatásban elvárt kompetenciák közelíteni fognak a piaci szférában
elvártakéhoz.
A H2) a köztisztviselők egyéni kompetenciái és a közigazgatási szektor kompetencia
térképét illetően, nagyfokú komplexitást tételezett fel, ami tükrözi egyfelől a közhatalmi
és közszolgáltatási jelleg együttes jelenlétét, másfelől a generalista és specialista tudás
munkakörnek megfelelő kombinációját, valamint esetenként a vezetői készségek
meglétét. A válaszadók egyik része a kompetenciák egymást követő szintjein,
általánosságban, másik része a beosztás, a munkakör, az ágazat szerint differenciáltan
fogalmazta meg a köztisztviselőktől elvárt kompetenciákat.
A jogforrás-elemzés a vezetői és munkatársi kompetenciák közötti megkülönböztetést
tárta fel, amit a R. és az egyéni teljesítményértékeléshez központilag kidolgozott
módszertani útmutató részletez.
Vezetői kompetenciák:
-

Stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás: képes a részleteket
elemezve, átfogóan szemlélni környezetét, egyesíteni tudja tapasztalatait és
összefüggésben gondolkodik.

-

Munkatársak fejlesztésére vonatkozó készség: fel tudja mérni az egyes
munkatársak ismereti szintjét, és azok fejlődési igényeit. Célzottan aktivizálja
magát mások képességeinek fejlesztésében

-

Kommunikációs: képes gondolatait átadni beszédben, írásban, nonverbálisan
egyaránt. Közérthető. Munkamegbeszélései során képes ráhangolódni a
munkatársak, vezető kollégák, és a hallgatóság hullámhosszára.

-

Vezetési technikákkal rendelkezik: képes munkafolyamatokat megtervezni,
megszervezni, irányítani, koordinálni, ellenőrizni.
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Munkatársi kompetenciák:
-

Szakmai ismeretek alkalmazása: a betöltött munkakörrel szemben támasztott
elvárások jó színvonalú teljesítéséhez szükséges általános, illetve szakmai
elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik.

-

Problémamegoldás: elemzi a problémákat, szembenéz azokkal, a megoldási
lehetőségek közül képes kiválasztani a megfelelőt.

-

Kommunikációs: lásd előbb, beosztotti szinten.

-

Ügyfél-orientáltság: képes az ügyfelek igényeinek lehetőség szerinti teljesítésére,
segítőkész

-

Teljesítményorientált: munkavégzésében motivált.

-

Mások megértése: empatikus képességek, és készségek megléte Mások
látásmódja iránt érzékenységet mutat.

-

Csapatmunka, együttműködés: együtt tud dolgozni más emberekkel, képes és
hajlandó a feladatok megosztására.

-

Kezdeményezőkészség: kreatív, innovatív, ötletgazdag.

-

Felelősségtudatos: vállalja a cselekedeteiért a felelősséget.

-

Mások motiválása: a célok és eredmények elérése érdekében képes más
embereket inspirálni.

-

Etikus: megbízható, a társadalmilag elfogadott normákat betartja, szilárd erkölcsi
értékrend alapján viselkedik.

-

Integritás: önfegyelem és önkontroll jellemzi, tevékeny ura környezetének.

-

Magabiztosság, határozottság: biztos képességeiben és tudásában.

-

Döntésképesség: logikus gondolkodással a helyzet megítélésére képes.

-

Rugalmasság: a felmerülő problémák egyidejű kezelésére képes, alkalmazkodik a
változó körülményekhez.

-

Igényesség: magas a minőségi, precíz munkavégzés iránti igénye.

-

Tervezőkészség: képes a célkitűzések meghatározására.

-

Önállóság:

képes

saját

tevékenységének

és

időgazdálkodásának

megszervezésére.
-

Konfliktus-kezelés: képes a felmerült nézeteltérések, konfliktusok okozta
feszültségek kezelésére.

-

Fegyelmezettség: betartja a munkavégzéshez kötődő szabályrendszert.
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-

Információkezelés és -feldolgozás: képes a tevékenységéhez kapcsolódó
információk feldolgozására, kezelésére, használatára.

-

Kapcsolattartás: a szervezeten belül és kívül képes megfelelő kapcsolatokat
kialakítani és fenntartani.

-

Szervezet iránti lojalitás: a szervezet iráni elkötelezettség, a szervezet iránti
azonosulás jellemzi.

-

Szervezőkészség: képes saját maga és mások munkájának a megszervezésére,
ütemezésére, az erőforrások optimális kihasználására.

A fenti felsorolás alátámasztja a H1) azon feltételezését, hogy – a jogalkotói szándék
szerint is – a közigazgatás szervezeti kultúrája a jövőben közelíteni fog a
versenyszféráéhoz, az eltérés pedig csupán a szektoron belüli különbségekből ered
majd.
A H3) közigazgatási tevékenység sokrétűsége, a szektor sokszínűsége következtében azt
feltételezi, hogy egységesen alkalmazható kompetencia mérési-értékelési rendszer
kialakítása és alkalmazása, illetve a hatályos egyéni teljesítményértékelési rendszerhez
való illesztése jelenleg nem lehetséges. A válaszadók valamennyien egyetértettek ezzel,
az okokat illetően pedig elsősorban a jogszabályi ellentmondásokat, a párhuzamos
értékelési rendszerek jelenlétét, a szektor munkakörelemzéseinek elmaradását, az
objektív mérőeszközök hiányát, következésképpen az értékelés szubjektivitását jelölték
meg.
A kompetenciáknak már a kiválasztásnál szerepet kellene kapniuk, azonban a
közigazgatásra nézve ez az eljárás nem egységes: más szabályok érvényesek a központi
közigazgatásban és mások a területi/helyi államigazgatásban vagy az önkormányzatok
helyi szervezetiben. A teljesítménymérés keretében is kétféle eljárás létezik
párhuzamosan: a keretszabályként működő egyéni teljesítményértékelés (TÉ) a
területi/helyi államigazgatási szervezetekben és az önkormányzatoknál (ebben az
esetben nem mérik a kompetenciákat), valamint a teljesítményértékelési rendszer (TÉR)
a központi közigazgatási szervezetekben, ebben az esetben viszont már a
kompetenciákat is mérik.
A versenyszféra kompetencia mérési-értékelési módszerinek alkalmazása a magyar
közigazgatásban nehézségekbe ütközhet, ami részben a szükséges pénzügyi források
hiányára, részben kulturális okokra vezethető vissza. Míg az angolszász közigazgatásban
a közszolgáltatás hagyományai miatt ez könnyedén sikerült, addig a porosz
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közigazgatásra

hasonlító,

jellemzően

közhatalmi

hagyományokkal

bíró

hazai

rendszerben ez sokkal nehezebb.
Léteznek tervek a probléma megoldására, ám ahhoz, hogy releváns változás történjen e
téren, koncepcióváltásra lenne szükség: rendezni a Ktv.-ben a teljesítményértékelés és a
minősítés kettősségét, valamint komoly morális és anyagi befektetéseket eszközölni a
rendszer működtetésébe.
A H4) a vezetői kompetenciákat illetően azt feltételezi, hogy a közigazgatási
továbbképzési

rendszerből

kompetenciafejlesztés.

hiányzik

Léteznek

a

ugyan

széles

különböző

körű,
vezetői

személyre

szabott

továbbképzések

és

közigazgatási vizsgák, de ezek nem kompetencia-alapúak, az egyéni fejlesztési
módszerek (mentoring, coaching) pedig csak szigetszerűen fedezhetők fel. A képzések
hatékonyságát pedig jelenleg jellemzően nem, vagy csak elvétve mérik.
A megkérdezettek megerősítették, hogy a hatályos továbbképzési rendszerből hiányzik
az iskolarendszerű közigazgatási vezetőképzés, jelenleg egy 3 modulos kötelező
központi vezetőprogram, és piaci cégek által tartott készségfejlesztő tréningek jelentik a
vezetői továbbképzést. A képzések hatékonyságának mérése általában a résztvevői
elégedettség kérdőíves regisztrálására, esetenként a tudásszint mérésére és/vagy a
programok ellenőrzésére korlátozódik, valódi eredményesség-mérés, beválás-vizsgálat
néhány kutatási program kivételével, nem tapasztalható. A korábbi, beválást vizsgáló
kutatások eredményei166 pedig azt mutatják, hogy a továbbképzések révén nem
növekedett a közigazgatás hatékonysága, de – hosszabb távon – még az általános
tudásszint sem.
A vezetői kompetenciákat illetően, úgy tűnik, az angol közigazgatásban inkább a
közszolgáltatási jelleg és az eredmény-orientáltság, míg a magyar közigazgatásban a
közhatalmi jelleg és a feladat-orientáltság dominál.
Vannak nemzetközi példák arra, hogy a vezetőképzésre módszertani központot hoz létre
a közigazgatás, pl. a franciaországi ENA, melynek feladata – többek között – e képzések
koordinálása. Szintén nemzetközi példa a munkaköri rotáció. A francia, német és lengyel
minta szerint egy vezető csak meghatározott időszakot tölthet egy minisztériumban,
azután új feladatot kap, így nő a motiváció az új feladatok, kihívások iránt. A japánok és a
finnek is rotálják a munkaköröket, így esetükben a képzési célmeghatározásnál nem
moduláris rendszerű képzési rendszert kell létesíteni és azt kompetencia-alapúvá tenni,
hanem gyakorlatra orientált képzéseket szervezni.
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A hazai tervek között szerepel egy iskolarendszerű, felsőfokú végzettségre épülő
szakirányú továbbképzés (EMPA), egy 5+3 modulos kompetencia-alapú vezetőképző
program és egyéb kompetencia-alapú továbbképzések. A hatékonyság mérésére átfogó
monitoring rendszert, oktatásmenedzsment rendszert és közigazgatási kreditrendszert
terveznek.
A H5) a karriertervezés és a továbbképzési rendszer közötti összefüggésről, a
közigazgatási pályavizsgáktól eltekintve, azt feltételezi, hogy ez nem szoros. Ennek oka
egyrészt a zártabb jellegű életpálya modell nyitottabb jellegű életpálya-modell irányába
történő

átalakulásában

keresendő.

Másrészt

a

gyakori

jogszabály-változások,

létszámcsökkentések, a pályabiztonság hiánya, fluktuáció miatt bizonytalan a
továbbképzések hasznosulása. Harmadrészt pedig finanszírozási korlátok miatt,
bizonyos elemek hiányoznak a rendszerből, illetve egyes célcsoportok képzésére nem
jut forrás.
A válaszadók szerint jelenleg a még hatályban lévő közigazgatási alapvizsga a pályán
maradás feltétele, a szakvizsga biztosítja az előmenetelt a besorolásban és a vezetői
kinevezés megtartását, a továbbképzési rendszer viszont nem kapcsolódik a
köztisztviselői karrierhez, sem a kiválasztáskor, sem az előmenetel vagy a díjazás során.
Sőt nincs intézményes standard karriertervezési rendszer sem, csak spontán
karriertervezés, a politikai zsákmányrendszer következtében a vezetői vagy szakértői
(szakmai tanácsadói) kinevezések esetlegesek.
Napirenden van a versenyvizsga bevezetése, mint a közigazgatási pályára kerülés
feltétele, az ágazati szakvizsga, amely a szakértői karriert segíti majd elő, a vezetőképzés,
amely a vezetői karrierrel függ majd össze, a továbbképzések pedig a besorolásban
történő előmenetel feltételei, a szakértői és vezetői karrier támogatói lesznek.
Ezen kívül, szükség lenne intézményi szinten egységes karriertervezési rendszerre, ahol
a közigazgatási pályára kerülés és az előmenetel a kompetenciákhoz, azok
fejlesztéséhez, illetve a továbbképzéshez lenne hozzákapcsolva, és fordítva: a
továbbképzés lehetőséget biztosítana a szakértői előmenetelre vagy a vezetői
kinevezésre. A közigazgatási generalista képzést oly módon kellene fejleszteni, hogy
biztosítsa a szakmán belüli átjárhatóságot és emelje annak presztízsét, megtartó erejét.
A közigazgatás kapacitásbővítésének fontos eszköze a továbbképzés/átképzés, de a
továbbképzési rendszert és a karrierrendszert szinkronban kellene megreformálni.
Erősíteni kellene a jelenlegi életpálya-modellt főként, ami a pályabiztonságot és a
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tervezhetőséget, kiszámíthatóságot illeti; vannak, viszont akik szerint ezt karriermodellé kellene átalakítani, ami munkakör–alapú lenne. Mindehhez persze jogszabályi
módosítására és megfelelő finanszírozásra lenne szükség.
A H6) a közigazgatási továbbképzési rendszer és a kompetenciafejlesztés közötti
illeszkedés tekintetében azt feltételezi, hogy ez gyenge. A hagyományos bürokráciamodell dominanciája a hazai közigazgatásban az egyik ok, ami nem helyez hangsúlyt a
kompetencia-fejlesztésre. A másik ok, hogy kevés a kompetencia-alapú továbbképzés, a
zömében elméleti tanfolyamok és az alkalmazott frontális módszertan is többnyire az
ismeretbővítést szolgálják. A továbbképzési rendszer változtatásait a közigazgatás
rendszerével összehangolva érdemes végrehajtani.
A megkérdezettek igazolták a fentieket, viszont a vélemények – az okok és a változtatási
javaslatok alapján – két csoportra bonthatók: a közigazgatási rendszer, illetve a
továbbképzési rendszer problémáira. Az első csoportba tartozó javaslatok: életpálya
stabilitás növelése, rugalmas átjárás a rendszeren belül; a TÉ, TÉR, minősítés
kapcsolatának rendezése, a HR rendszer átalakítása - integrált rendszerek alkalmazása;
kreditrendszer bevezetése; a szervezetrendszer átalakítása, kisebb köztisztviselői
létszám; szervezeti kultúraváltás. A második csoportba tartozó javaslatok: a
kompetenciák - továbbképzések katalogizálása; szükségletre épülő tervezés; egymásra
épülő, modulrendszerű továbbképzések; komplex oktatásmódszertan alkalmazása; a
vizsgarendszer átalakítása (ágazati szakvizsga); a hosszú távú finanszírozás biztosítása.
Az összehasonlításhoz alapul vett angliai kutatás azt tárta fel, hogy a brit
közigazgatásban szorosabb a kapcsolat a továbbképzés és a kompetenciafejlesztés
között, valószínűsíthetően a menedzsment kultúra korábbi történelmi hagyományai
miatt. A teljesítményértékelés és a továbbképzések közötti kapcsolat a hazaihoz hasonló
alacsony intenzitást mutat. A magyar egységes közigazgatási továbbképzési rendszerhez
hasonlóról viszont egyik angliai megkérdezett sem számolt be, csak központi
tréningekről tettek említést.
Összegezve a fentieket, látható, hogy lényegében valamennyi hipotézis igazolódott.
H1) A közigazgatásban és a többi szektorban elvárt kompetenciák közötti különbség
elsősorban a szektorok céljából és jellemzőiből adódik. Míg a piaci szféra célja a
profitszerzés és jellemzője a szereplők közötti verseny, addig a közigazgatás célja – pro
publico bono – a közjó szolgálata, jellemzője a közhatalmi és közszolgáltatási funkció
együttes jelenléte, és a hierarchia mentén a szervezetek közötti együttműködés. Ez
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utóbbi nem jelent forprofit tevékenységet, társadalmi igényeket elégít ki, és működése –
adott esetben – rövid távon gazdasági veszteségeket termel. A fenti különbség határozza
meg a közigazgatásban a munkaszervezés sajátosságait, illetve a köztisztviselőktől elvárt
kompetenciákat. A szektoron belüli eltérések a munkaköri beosztásból, a munkakör
jellegéből és tartalmából, vagy éppen az ágazati jellegzetességekből adódnak.
H2) A köztisztviselők egyéni kompetenciái és a közigazgatási szektor kompetencia
térképe nagyfokú komplexitást mutat, ami tükrözi egyfelől a közhatalmi és
közszolgáltatási jelleg együttes jelenlétét, másfelől a generalista és specialista tudás
munkakörnek megfelelő kombinációját, valamint esetenként a vezetői készségek
meglétét. A fenti szempont-együttes figyelembevétele a közigazgatási kompetenciatérképek kialakítása során elengedhetetlen.
H3) A közigazgatási tevékenység sokrétűsége, a szektor sokszínűsége következtében
egységesen alkalmazható kompetencia mérési-értékelési rendszer kialakítása és
alkalmazása, illetve a hatályos egyéni teljesítményértékelési rendszerhez való illesztése
jelenleg nem lehetséges. Az okok között elsősorban a jogszabályi ellentmondások, a
párhuzamos értékelési rendszerek jelenléte, a szektor munkakörelemzéseinek
elmaradása, az objektív mérőeszközök hiánya, következésképpen az értékelés
szubjektivitása sorolhatók fel. A versenyszféra kompetencia mérési-értékelési
módszerinek alkalmazása a magyar közigazgatásban nehézségekbe ütközhet, ami
részben a szükséges pénzügyi források hiányára, részben kulturális okokra vezethető
vissza.
H4) A vezetői kompetenciák vonatkozásában, jelenleg a magyar közigazgatásban a
közhatalmi jelleg és a feladat-orientáltság dominál. A közigazgatási továbbképzési
rendszerből

ma

még

kompetenciafejlesztés.

hiányzik
Léteznek

a

széles

ugyan

körű,

vezetői

személyre

továbbképzési

szabott

vezetői

programok

és

közigazgatási vizsgák, de ezek nem kompetencia-alapúak, az egyéni fejlesztési
módszerek (mentoring, coaching) pedig csak szigetszerűen fedezhetők fel. A képzések
hatékonyságát jellemzően nem, vagy csak elvétve mérik.
H5) A karriertervezés és a továbbképzési rendszer között, a közigazgatási
pályavizsgáktól eltekintve, nincs szoros összefüggés. Ennek okai: (1) egyrészt a zártabb
jellegű életpálya-modell egy nyitottabb jellegű életpálya-modell irányába történő
átalakulása, (2) másrészt a továbbképzések eredményeinek a gyakori jogszabályváltozások, létszámcsökkentések, a pályabiztonság hiánya, fluktuáció miatti bizonytalan
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hasznosulása, (3) harmadrészt finanszírozási korlátok, és az, hogy bizonyos képzéselemek hiányoznak a rendszerből, illetve egyes célcsoportok képzésére nem jut forrás.
H6) A közigazgatási továbbképzési rendszer és a kompetenciafejlesztés közötti
illeszkedés jelenleg gyenge. A hagyományos bürokrácia-modell dominanciája az egyik ok
a hazai közigazgatásban, ami nem helyez hangsúlyt a kompetencia-fejlesztésre. A másik
ok, hogy kevés a kompetencia-alapú továbbképzés, a zömében elméleti tanfolyamok és
az alkalmazott frontális módszertan többnyire csak az ismeretbővítést szolgálja. A
továbbképzési rendszer változtatásait a közigazgatás rendszerével összehangolva
érdemes végrehajtani.
Végezetül az alábbiakban bemutatásra kerülő keret-koncepció a meglévő közigazgatási
továbbképzési programokra épít, és figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat, valamint
a megkérdezett szakértők javaslatait. A Komplex gyakornokképzési és vezető-utánpótlás
fejlesztési program, amely a köztisztviselői továbbképzési rendszerre, a korábban
kifejlesztett „Gyakornok képzése”, és a 3 modulból álló „Általános közigazgatási
vezetőképzés” c. programokra épül, kiegészíti azokat, és elsősorban az elsajátított
elméleti tudás alkalmazását és gyakorlati készségekkel való kiegészítését célozza meg.
A program modulrendszerben épül fel, és három egymásra épülő egységet – modult
tartalmaz:
1. A program első modulja a korábban kifejlesztett „Gyakornok képzése” c.
tananyagra épülő és annak gyakorlatát megvalósító gyakornokképzés, mely a
közigazgatási szervezetbe újonnan belépők beillesztését támogatja. Jelen
koncepció a gyakornokképzési program személyi hatályát kiterjeszti a Ktv.-hez
képest, mivel az csak a pályakezdő köztisztviselőkre vonatkozik. Ebben a
keretben gyakornoknak tekinthetjük a szervezetbe újonnan belépő, nem
pályakezdő, de közigazgatási gyakorlattal még nem rendelkező köztisztviselőket
is. A program a „Vezetők felkészítése”, „Mentorok felkészítése” és „Csoportos
coaching” c. képzési egységeket tartalmazza.
2. A második modul az ügyintézői kompetenciák fejlesztése, mely elkülönülhet, vagy
megalapozhatja a harmadik modult: a vezető-utánpótlás fejlesztési programot. Ez
az

egység

egyfelől

képesség-

és

készségfejlesztő

–

együttműködési,

kommunikációs, ügyfélszolgálati – tréningeket, másfelől ismeretbővítő szakmaspecifikus referensképző elemeket tartalmaz, és a központi programok
kiegészítését célozza meg.
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3. A harmadik modul a vezető-utánpótlás fejlesztés, az „Általános közigazgatási
vezetőképzés” három moduljára épülő, vezetői kompetenciák mentén történő
felkészítő folyamat, amely a közigazgatásban elvárt vezetői tudásokat és
készségeket, tréning módszerekkel hivatott támogatni. A program részei: a
vezető-utánpótlási folyamatba bevont leendő vezetők alapozó jellegű „Vezetői
Akadémia” és „Egyéni coaching” c. képzési egységek, mely a hatékony vezetői
kompetenciák kialakítására irányulnak, valamint a gyakorló vezetők fejlesztésére
szolgáló „Vezetői készségfejlesztő tréning” és a „Vezető és csoportja tréning” c.
képzési egységek.
Ezen kívül, a program tartalmaz két fejlesztési egységet - modult is:
− a komplex értékelő/fejlesztő eljárást, amely támogatja a szervezet keretei között
történő potenciális vezetői utánpótlási kör kiválasztását, és
− a karriermenedzsment modult, mely a közigazgatási szervezet kulcsemberei
életpálya programjának megtervezését és megvalósítását segíti elő.
A modulrendszerű képzési keret-koncepció felépítését és folyamtatát a 8 számú ábra
mutatja be.
A fent ismertetett program keretében előnyös lenne olyan, a képzésekre vonatkozó
kreditrendszer kialakítása, amely szervesen illeszkedhetne a közigazgatás személyi
állományának teljesítményértékelésére vonatkozó, majdani kreditrendszerbe. A
koncepció szerint, a közigazgatási szervezet által kijelölésre kerülne azon képzések,
egyéni fejlesztések, tréningek köre, amelyek elvégzése kiemelten fontos a szervezetben
történő vezetővé váláshoz, valamint azon képzések, tréningek, egyéni fejlesztések köre,
amelyeken való részvétel a vezetői utánpótlási programban résztvevők számára
javasolt, és egyénileg választható. A szervezet által meghatározásra kerül azon minimális
kredit pontmennyiség, amely az elvárások teljesítéséhez feltétlenül szükséges.
A karriertervezés hosszú távú kompetenciafejlesztést feltételez, a kreditrendszer pedig a
tudás szinten tartását, illetve továbbfejlesztését szolgálná, amihez vezetőképzés is
kapcsolódhatna.

Ennek

nyomán

megvalósulhatna

szervezetek víziója, ahol a klasszikus

a

tudásalapú

közigazgatási

köztisztviselői kompetenciákhoz olyan

kompetenciák társulnának, mint az önállóság, problémamegoldás, döntésképesség, a
vezetésben pedig megvalósítható a korszerű menedzsment-tudások közigazgatási
szervezetekben való integrálása, adaptálása.
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Hatályos kötelező bemeneti követelmények
Tervezett opcionális továbbképzési folyamatok
Kötelező köztisztviselői továbbképzési programok
Értékelő-fejlesztő módszerek
Vezetői készségfejlesztő képzések

Vezető és szervezet
tréning

Gyakornokképzési tréningmodulok

Karriermenedzsment

Ügyintézői készségfejlesztő tréningek

Általános közigazgatási
vezetőképzés
Vezető és csoportja
tréning

Együttműködési tréning
Közigazgatási
alap- és szakvizsga

Kommunikációs tréning

Ügyfélszolgálati tréning

Vezetői Akadémia
modul rendszerű
tréningsorozat

2. Ügyintézők

3. Vezetők

Egyéni coaching

Csoportos coaching
Csoportos coaching

Problémamegoldás
tréning

Gyakornokok képzése

Vezetők felkészítése

Mentorok felkészítése

1. Új belépők

Közigazgatási
versenyvizsga

AC/DC

8. ábra Komplex gyakornokképzési és vezető-utánpótlás fejlesztési program folyamatábrája
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5. Kompetencia alapú közigazgatási továbbképzések hatásvizsgálata
Amint a harmadik fejezetben láttuk, a közigazgatásban fontosnak tartott munkavállalói
(köztisztviselői) kompetenciák fejlesztésének leghatásosabb módja a továbbképzés. A
szervezetek vezetői információt igényelnek arról, hogy a képzési költségek milyen
hatásfokkal fordíthatók vissza a munka világába. Így a képzések hatékonysága előtérbe
került, hiszen szinte minden vállalati formában és iparágban növekedett a képzési
költségek aránya. Maga az értékelési tevékenység jövő- és múltorientált szemlélettel is
végezhető. Az előbbi esetében a hangsúly a tanulás célú visszacsatolásra esik, az utóbbi
esetében a cél pedig a befejezett képzési program hatékonyságának a megállapítása,
tehát a kitűzött célokat sikerült-e általa megvalósítani.167
A képzési program hatásvizsgálatát ezért épp úgy meg kellene tervezni, mint magát a
képzési programot, hiszen mindez a képzési program része kell, hogy legyen. A vizsgálat
többek között keresi a választ arra, hogy az alkalmazott képzési módszerekkel sikerült e
elérni a dolgozók viselkedésének tervezett mosósítását, illetve a képzési eljárás
eredménye és a vállalati cél között van e kimutatható kapcsolat, eredmény.168
A képzés hatékonyságát azonban szinte lehetetlen számokban kifejezni, jellemzően csak
a szervezet teljesítményén keresztül lehet lemérni. Így a munkavállaló tekintetében
megfelelő mérőeszköz lehet a képzés előtti és a képzés utáni teljesítményének az
összehasonlítása. Ebből következőleg pedig mindez indokolttá teszi a rendszeres
teljesítményértékelés elvégzését. A képzés sikere függ egyrészt az egyén oldaláról,
illetve a személyügy oldaláról. Az egyén oldaláról oly tényezőket említhetünk meg, mint
a motiváltság, felismeri-e a tudásában lévő hiányosságokat, elfogadja-e a neki felajánlott
oktatási formát, komolyan veszi-e a tanulásban rejlő lehetőségeket. Személyügyi oldalról
nézve befolyásoló tényező, hogy találunk-e olyan képző intézményt, vagy szervezetet,
mely kellő színvonalon tesz eleget a megfogalmazott képzési elvárásoknak. Sikerül-e a
legjobb oktatókat megtalálni, és biztosítani. Továbbá képes-e biztosítani, hogy a
kiválasztott résztvevők a képzésen megjelennek az adott napokon és a helyszínen.169
Egy

szervezet

képzési

programjának

eredmény-céljai

többféle

formában

is

meghatározhatók úgy, mint a fluktuáció csökkentése, a működési költségek csökkentése,
alacsonyabb hiba-faktor stb.. Mindezek közös jellemzője, hogy pénzben megjeleníthető
dolgokról van szó, de azt mondhatjuk, hogy képzési és fejlesztési módszerekkel csak
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közvetett módon és hosszú távon tudjuk őket befolyásolni. Ezáltal egy képzési program
sikerességéhez ezt nem célszerű közvetlenül hozzákapcsolni.170
A mindmáig elfogadott Kirkpatrick-Halcomb modell171 szerint a képzés hatása négy
egymásra épülő szinten érvényesül, illetve mérhető. Ezek:
1. A résztvevők véleménye a képzésről. Ezt legegyszerűbben a képzés előtt és/vagy a
képzés után a résztvevőknek kiosztott kérdőív segítségével lehet mérni.
2. A ténylegesen elsajátított tudás, megszerzett készségek (esetleg ki/átalakult attitűd).
Előbbi mérésére szolgálhatnak a vizsgák a képzés befejeztével, a különféle tesztek,
oktatói értékelések stb. Utóbbiak mérése némileg nehezebb, de nem lehetetlen
feladat – pl. esetmegoldással, valós helyzet modellezésével stb.
3. A képzés hatására a résztvevők (köztisztviselők) mindennapi munkájában,
„viselkedésében” történő változás. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy ha a képzés
ilyen változást nem indukál, akkor az lényegében haszontalan. Ennek mérése már a
munkahelyen történő adatgyűjtést igényel, ami költséges és technikailag is nehezen
megvalósítható, azonban szintén nem lehetetlen. Nagy volumenű képzéseknél a
résztvevők ún. véletlen mintáján végzett ilyen jellegű elemzésre feltétlenül szükség is
van.
4. A szervezeti szintű pozitív hatás – a képzés végső hatása. A képzés csak akkor
értékes a szervezet (illetve az egész közigazgatás) számára, ha annak eredményeként
az jobban működik, jobban megfelel a vele szemben támasztott társadalmi
elvárásoknak.
Egy konkrét példát említve: elképzelhető pl., hogy az ügyintéző részt vett egy eljárásjogi
tanfolyamon, amivel nemcsak elégedett volt (1. szint), de jól el is sajátította az ott
tanítottakat (2. szint). Ez jelentős mértékben megváltoztatta munkavégzésének módját
is (3. szint). Nevezetesen, sok új módszert tanult az közigazgatási eljárásokból arra
nézve, hogy hogyan szabaduljon meg (pl. áttétellel stb.) számos ügyféltől, akiknek ügyét
korábban mindenki megelégedésére elintézte. A képzés hatására ez esetben az első
három szinten pozitív változás állt be, a képzés hatása a szervezet szintjén azonban –
ami a közigazgatás esetében a társadalom szintjére extrapolálható – a változást inkább
negatívnak, mint pozitívnak kell értékelnünk. 172
A fenti hatások mérésének részleteit, szintenként a 14 számú táblázatban foglaltam
össze:
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A képzés hatásának mérése
Mit mérünk?
Véleménymérés

A vizsgálat alanyai
a résztvevők

A vizsgálat tárgya

Módszer

szubjektív precepciók és/vagy

kérdőív

Idő
képzés előtt és

percepciók: a képzésről alkotott

közvetlenül utána,

vélemény (témaválasztás, felépítés,

vagy csak a képzés

oktatók, módszerek, hasznosíthatóság

után

Eredmény
kvantitatív

stb.)
Ismeretszint,

a résztvevők

az elsajátított ismeretek, készségek

oktatói értékelés, teszt,

képzés előtt és

készségfejlődés

(tárgy -, módszer -, szakmai ismeret

feladatlap

közvetlenül utána,

mérés

stb.)

kvantitatív

vagy csak képzés után

Attitűd- és

a résztvevők és a

ügyfél-orientáltság, szervezethez való

próbaügyintézés, ügyfél-

képzés előtt és 1-2

magatartásválto

szervezet (külső és

lojalitás, szolidaritás, változások

elégedettségi kérdőív,

hónappal utána

zás mérés

belső ügyfelek)

elfogadása, új módszerek, technikák

megfigyelés, strukturált

alkalmazása, viselkedési jellemzők,

interjú stb.

kvalitatív

minták, szerepek, stílus, helyzetkezelés,
együttműködés stb.
Szervezeti szintű a szervezet (külső

ügyintézési technikák, ügyfél-

fókuszcsoport,

képzés előtt és 3-6

változásmérés

elégedettség, átlagos ügyintézési idő,

mélyinterjú, szervezeti

hónappal utána

panaszok száma, költségmegtakarítás

diagnózis, szociometria,

stb.

megfigyelés, fontosság-

és belső ügyfelek)

elégedettség mátrix,
adatelemzés stb.
14. táblázat A képzés hatásának mérése
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kvalitatív

Kutatásomban az első két hatásszinten történő vizsgálatot céloztam meg:
1. első szinten: a résztvevői vélemények mérését a képzések előtt és közvetlenül a
képzések

után

kitöltött,

kódolással

összevezetett

résztvevői

kérdőívek

feldolgozása révén,
2. második szinten: a résztvevői fejlődés mérését a képzések utáni oktatói
értékelések segítségével, az ismeretszint mérését pedig a zárótesztek
eredményeinek feldolgozása révén.
A vizsgálat a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Továbbképző Intézete (ÁTI)
keretében szervezett felnőttképzési tanfolyamok körében zajlott, 2007. október – 2008.
június időszakban, három képzéstípus, típusonként három, összesen kilenc tanfolyam
kérdőíves lekérdezése révén, melyek a következő pontban bővebb kifejtésre kerülnek.
Az első hatásszint vizsgálata mindhárom képzéstípus esetében azonos módon történt. A
második hatásszint vizsgálata képzéstípusonként annyiban tért el, hogy míg az oktatói
értékelés mindhárom képzéstípus esetében azonos módon megtörtént, addig az
ismeretszint mérésére csak a harmadik képzéstípus esetében került sor. Ennek oka,
hogy az első kettő esetében – egyetlen kivételtől eltekintve – eredetileg nem volt ilyen
jellegű beépített ismeretellenőrzési módszer, így ez utóbbi keretében összehasonlításra
nincs lehetőség.
A harmadik és negyedik szint vizsgálata jelen kutatás kereteit túllépi, de ezek mérése
semmiképpen nem tekinthető elhanyagolhatónak. Főként azért nem, mert gyakran éri az
a vád a közigazgatási továbbképzéseket, hogy azok eredménye hosszabb távon nem
fenntartható, így a ráfordítások (a képzés költségei, kiesett munkaidő stb.) hatékonysága
megkérdőjelezhető. Amennyiben a következőkben erre lehetőség adódik, érdemes lenne
az elkövetkező vizsgálatokat a harmadik és negyedik szintre is kiterjeszteni, és nagyobb
résztvevői mintán elvégezni.
A következőkben a kvantitatív kutatásba bevont képzések jellemzőit részletezem, majd a
képzési változók mentén kísérletet teszek a hipotézisek igazolására: egyrészt a változók
közötti összefüggések, másrészt a képzéstípusonkénti különbségek feltérképezésére.
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5.1 Az ÁTI felnőttképzési tanfolyamai, képzéstípusok
Az ÁTI több mint húszéves történetében az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési
tevékenység csak rövid múltra tekinthet vissza. Az első ilyen jellegű kezdeményezés
2006-ban, a “A felsőfokú közigazgatási szakemberképzés szerkezeti és tartalmi
megújítása,

a

felsőfokú

végzettségűek

gyakorlatorientált

alapképzése,

át-

és

továbbképzése széles társadalmi érdekképviseleti támogatottsággal, a megújuló
közszolgálat igényei szerint” című HEFOP - 3.3.1-P.2004-09-0146/1.0 projekt 2.
komponensének keretében történt. Ebben a projektben az ÁTI konzorciumi partnerként
vett részt és – a hagyományos, diplomát adó szakirányú továbbképzési szakok mellett –
un. rövid (30 órás) kurzusok keretében is biztosította a közigazgatásban dolgozók
továbbképzését.
A továbblépésre 2007-ben került sor, amikor az ÁTI felnőttképzési tevékenységét az
iskolarendszeren kívüli szakképzési és felnőttképzési programok akkreditálásával,
illetve ezen képzések elindításával is megkezdte. Az első körben négy szakképzési- és
két felnőttképzési tanfolyam került akkreditálásra és meghirdetésre, azonban ebből csak
egy szakképzési- és egy felnőttképzési tanfolyam keretében sikerült több csoportot is
elindítani. A második körben újabb négy felnőttképzési tanfolyam került akkreditálásra,
de ezekből is csak egyet sikerült elindítani.
A vizsgálatra, ahogyan már az előzőekben utaltam rá, 2007. október – 2008. június
időszakban került sor, tehát a teljes 2007/2008-as tanév során. A mintába összesen
kilenc tanfolyam került be, és fókuszában a képzések hatásvizsgálata állt: elsősorban a
képzési változók közötti összefüggések és a képzéstípusok közötti különbségek. A
képzések az alkalmazott módszertan alapján három csoportba sorolhatók, ezek az un.
képzéstípusok a kutatásban:
1. a frontális oktatási módszert alkalmazó képzések, ezeket a kutatás során elméleti
tanfolyamoknak nevezem (SSDL – 1. fokozat),
2. a sajátélményű tapasztalati tanuláson alapuló képzések, ezeket a kutatás során
tréning programoknak nevezem (SSDL – 3. fokozat),
3. az elméleti és gyakorlati oktatást együttesen alkalmazó képzések, ezeket a
kutatás során gyakorlatorientált képzéseknek nevezem (SSDL – 2. fokozat).
A vizsgálatba tehát mindhárom típusból három-három képzés került. A képzéstípusokat,
a résztvevők, illetve a kitöltött kérdőívek számát a 15 számú táblázat mutatja.
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Képzéstípus neve

Képzés címe

Résztvevők

Kérdőívek

száma

száma

Elméleti tanfolyam

Elektronikus közigazgatás 1

62

40

SSDL – 1. fokozat

Elektronikus közigazgatás 2

18

11

Változásmenedzsment

35

27

Tréning program

Munkahelyi konfliktuskezelés

18

15

SSDL – 3. fokozat

Projekt menedzsment

20

13

Szociális facilitáció

20

12

36

33

25

18

20

18

254

187

Gyakorlatorientált

Ügyiratkezelés elméletben és

képzés

gyakorlatban 1

SSDL – 2. fokozat

Ügyiratkezelés elméletben és
gyakorlatban 2
Ügyiratkezelés elméletben és
gyakorlatban 3

Összesen
15. táblázat A kutatásba bevont képzések csoportosítása

Az elméleti tanfolyamok és a tréning programok a HEFOP - 3.3.1-P.2004-09-0146/1.0
projekt 2. komponensének keretében, a gyakorlatorientált képzések pedig a
felnőttképzési tevékenység részeként kerültek megszervezésre. Az első két képzéstípus
finanszírozása pályázati forrásból történt, és a résztvevők számára ingyenes volt. A
harmadik képzéstípuson való részvételt a munkáltatók (közigazgatási szervezetek)
finanszírozták, így a résztvevők számára ez is ingyenes volt. Ez azért fontos szempont,
mert a képzések esetlegesen magas díja a résztvevőket nem szelektálta, ebből a
szempontból tehát az esélyegyenlőség elve érvényesülhetett. Ezen kívül, ugyanebben a
szellemben sor került roma résztvevők, hátrányos helyzetű településeken és régiókban
élők bevonására a képzésbe, a tréning programok régiókba történő telepítésére, és a nők
részvételi aránya is magas volt, ahogyan mindez a leíró statisztikai elemzésből kiderül.
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5.2 A kvantitatív kutatás célja, módszerek, kérdések, hipotézisek
A kvantitatív kutatás átfogó célja:
A három képzéstípus: a frontális oktatási módszert alkalmazó elméleti tanfolyamok, a
sajátélményű tapasztalati tanuláson alapuló tréning programok, valamint az elméleti és
gyakorlati oktatást együttesen alkalmazó gyakorlatorientált képzések hatásainak
összehasonlító vizsgálata a képzés előtti és utáni résztvevői vélemények, illetve a
képzésben közreműködő oktatók véleményének tükrében.
A vizsgálat alanyai a résztvevők és az oktatók, tárgya a minta jellemzői, a motiváció és
a személyes képzési célok, a képzési program, az oktatók munkája, a résztvevők
aktivitása, valamint a résztvevők szöveges véleménye a képzésről, ezen kívül az oktatók
szöveges véleménye a résztvevők teljesítményéről, illetve a 3. képzéstípus esetében az
elsajátított ismeretek szintje.
Alkalmazott módszertan:
A kutatás kvantitatív módszerrel történt a képzésben résztvevők és az oktatók kérdőíves
lekérdezése révén, valamint az adatok statisztikai feldolgozása és elemzése segítségével.
Az adatok statisztikai feldolgozása és elemzése SPSS segítségével, a következő vizsgálati
módszerek alapján zajlott: leíró statisztikai elemzések, összefüggés vizsgálatok,
különbözőség vizsgálatok.
A vizsgálat területei:
Összességében és a képzéstípusok függvényében: a minta jellemzői, a motiváció és a
személyes képzési célok, a képzési program (tematika, tartalom, módszertan) és az
oktatók munkájának (felkészültség, stílus, példák) hatása a képzés eredményeire,
valamint az oktatói értékelések és a záróteszt eredményei.
A résztvevői kérdőívek struktúrája (képzés előtt és után) (lásd Melléklet):
− a vizsgált résztvevői minta jellemzői
− a motiváció és a személyes képzési célok képzés előtt és képzés után
− a képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések képzés előtt, a képzési
programmal kapcsolatos vélemények képzés után
− az oktatóval kapcsolatos előzetes feltevések képzés előtt, az oktatóval kapcsolatos
vélemények képzés után
− a képzés utáni szöveges vélemények
Az oktatói kérdőívek struktúrája (képzés után) (lásd Melléklet):
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− a képzésben közreműködő oktatók jellemzői
− a képzési programmal kapcsolatos vélemények
− a résztvevők teljesítményével kapcsolatos vélemények
− a képzés utáni szöveges vélemények
Kérdések:
K1) Van-e összefüggés van a minta jellemzői, a motiváció és a személyes képzési célok
alakulása között összességében, és vannak-e különbségek az egyes képzéstípusok
esetében?
K2) Összefüggnek-e a képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések versus a
képzés utáni vélemények összességében, és vannak-e különbségek az egyes
képzéstípusok esetében?
K3) Összefüggnek-e az oktatóval kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni
vélemények összességében, és vannak-e különbségek az egyes képzéstípusok esetében?
K4) Hogyan hatnak az Oktatói habitus, a Tartalom és módszertan, valamint a Szakismeret
és tapasztalat faktorok a képzés eredményességére összességében, és vannak-e
különbségek az egyes képzéstípusok esetében?
Hipotézisek:
H1) A minta jellemzői, a motiváció, a személyes képzési célok és a képzés
eredményessége összefügg egymással, illetve az egyes képzéstípusok függvényében
változik.
H2) A képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni
vélemények szintje egymáshoz viszonyítva összefüggést mutat, illetve az egyes
képzéstípusok függvényében változik.
H3) Az oktatókkal kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni vélemények
szintje egymáshoz viszonyítva összefüggést mutat, illetve az egyes képzéstípusok
függvényében változik.
H4) Az Oktatói habitus, a Tartalom és módszertan, valamint a Szakismeret és tapasztalat
faktorok hatása a képzés eredményességére a képzéstípusok függvényében változik.
A kutatást tehát a fenti szempontok mentén folytattam le. A következőkben rátérek a
kérdőívek feldolgozására, a kapott adatok analizálására és validálására: előbb a leíró
statisztikai elemzésre, majd a hipotézisek egyenkénti vizsgálatára.
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5.3 Az adatok elemzése és értékelése

Leíró statisztikai elemzés: a résztvevők és az oktatók jellemzői összességében
illetve az egyes képzéstípusok esetében, a képzés előtti és utáni vélemények
értékelése összességében, képzéstípusonkénti különbségek.

Az elemzés során elsőként leíró statisztikákkal jellemeztem a mintába kerülteket. Az
analízis során a következőket vettem figyelembe:
1) Mindenekelőtt a teljes minta leíró statisztikáit mutatom be. Ennek két funkciója is
van: egyrészt összességében bemutatja a mintát, másrészt az esetleges
eltérésekre is rámutat. Az elemzés keretében a kutatásom fő tárgyaként szolgáló
képzéstípusok szerint hasonlítottam össze a képzésbe bekerültek körét. Ebben a
pontban a képzés előtti résztvevői kérdőív 1-11 kérdése kerül feldolgozásra.
2) Ezután a résztvevők motivációjára, személyes képzési céljaira, képzési programra
és oktatókra vonatkozó értékelések leíró statisztikáit elemeztem, a képzés előtti
és képzés utáni kérdőívek alapján.
3) Majd a résztvevők képzésről alkotott szöveges véleményére vonatkozó
kérdéseket dolgoztam fel a képzés utáni résztvevői kérdőívek alapján.
4) A következő pontban a képzésekben közreműködő oktatók leíró statisztikai
elemzését végeztem el, itt a képzés utáni oktatói kérdőív 1-5 kérdése került
feldolgozásra.
5) Majd következik az oktatók értékelése a képzési programmal és a résztvevőkkel
kapcsolatosan, a képzés utáni oktatói kérdőív alapján.
6) Végül az oktatók képzésről alkotott szöveges véleményének feldolgozását
mutatom be szintén a képzés utáni oktatói kérdőív segítségével.
A leíró statisztikák után kerül sor, különböző statisztikai próbák segítségével, az
összefüggés vizsgálatokra és a különbözőség vizsgálatokra, a hipotézisek ellenőrzésére..
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1). Teljes résztvevői minta és képzéstípusonkénti leíró statisztikák
statisztiká

A vizsgálatba bekerült teljes résztvevői létszám 254 fő volt, az értékelhető (jelige
(je
alapján
képzés előtti és utáni összevezethető) kérdőívek száma 187 volt, az
a átlagos kitöltési
arány tehát 74%. Az egyes képzéstípusok elemszáma azonos, és a kutatásban részt
vevők megoszlása viszonylag egyenletesnek mondható.
mondható A legkevesebben a tréning
programon, a legtöbben pedig az elméleti tanfolyamon
tanfoly
vettek részt.. Ennek oka, hogy a
résztvevői létszám az elméleti tanfolyamokon
tanfolyamok – az alkalmazott frontális módszer miatt –
nem volt korlátozva, míg a tréning programok esetében – a csoportmunka miatt – 20
főben, illetve a gyakorlatorientált
yakorlatorientált képzés esetében az oktatástechnikai okok miatt 40
főben volt maximálva. (9 számú
ámú diagram)

36,9

Elméleti tanfolyam

41,7

Tréning program
Gyakorlatorientált képzés

21,4

9.. diagram Az egyes képzési típusokban résztvevők százalékos megoszlása

A képzéseken összességében négyszer annyi nő vett részt, mint féri, ami lényegében
tükrözi a közigazgatásban dolgozó személyi állomány nemek szerinti megoszlását:
megoszlását ez
73% nő és 27% férfi összetételű. (10 számú diagram)

19,5

Férfi
Nő

80,5

10.. diagram A résztvevők nemek szerinti
szeri
megoszlása
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Az adatokat a képzéstípusok
típusok szerint is megvizsgáltam, először arra voltam kíváncsi,
hogy a jellemzően nők részvétele mellett megtartott oktatásban miképp alakulnak a
nemek aránya. Az elméleti tanfolyamon jellemzőbb volt a férfiak részvétele, mint a többi
program esetében, ennek oka valószínűleg a feldolgozott témákkal kapcsolatos, ami
főként vezetőket érintett. (11 számú diagram) Érdekes, hogy míg jellemző a közszféra
elnőiesedése (73%), addig a vezetői
v
pozíciókban jóval kisebb a nők részaránya (40%).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61,5
90,0

94,2
Nő
Férfi

38,5

Elméleti
tanfolyam

10,0

5,8

Tréning
program

Gyakorlatorientált
képzés

11.. diagram A nemek aránya az egyes programokban

A magyar közigazgatásban
igazgatásban dolgozók korfájára jellemző, hogy igen magas a pályakezdő
(25-30
30 év közötti) és főképp a nyugdíj előtt állók (51-60
(5 60 év közötti) részaránya, a köztes
középkorú réteg (31-50
50 év közötti) pedig alacsony arányban képviselteti magát. Ezzel
szemben, a képzésre a legtöbben éppen ez utóbbi korosztályból érkeztek, a teljes minta
csaknem kétharmada (60,6%).
%). A nyugdíjkorhatárhoz közel eső illetve azt már túllépő 60
év felettiek
ek csak elvétve kerültek be (3 fő), ez a teljes minta 1%-a.
1% a. (12 sz. diagram)
Érdekes lenne megvizsgálni, hogy az idősebb korosztályt mi motiválta a részvételre.

1,0
14,7

23,8

21-30 év
31-40 év

26,1

41-50 év
34,5

51-60 év
60 év felett

12.. diagram A résztvevők életkor szerinti megoszlása
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Látható,, hogy a tréningprogram esetében az 51 éves kor felettiek aránya 40%, ez
különbözik a másik két képzéstípustól, melyek nagyjából hasonló, arányos korfát
mutatnak. Igaz a tréningprogramok is főként a vezetőket célozták meg, akik zömében
ebből a korosztályból kerülnek ki, mégis örvendetes, hogy a módszer iránt – mely a
közigazgatási továbbképzésben viszonylag újdonságnak számít – ez a korosztály is
ennyire nyitott. (13 számú diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9,0

5,0

30,8

35,0

14,5
26,1
60 év felett
51-60 év

20,0
34,6

36,2

41-50 év
31-40 év

32,5
25,6

21-30 év

23,2
7,5

Elméleti
tanfolyam

Tréning
program

Gyakorlatorientált
képzés

13.. diagram A résztvevők életkori megoszlása az egyes programokban

A kérdőív
érdőív következő kérdése arra ad választ, hogy a résztvevők munkahelye milyen
típusú településen található. A 16 számú táblázat utolsó két oszlopában látható, hogy a
legnagyobb számban Budapestről (124 fő),
fő) majd valamely városból illetve egyéb
besorolású településről érkeztek a résztvevők.. Megyeszékhelyről alig jött el valaki.
valaki
Település típus

Darab

Lakosok

Képzésen részt vevők

Száma

Százalék

Száma

Százalék

Budapest (kerületek)

23

1 777 921

17,44

124

40,4

Megyei jogú város

23

2 090 486

20,5

9*

2,9

Város

213

1 283 360

12,59

88

28,7

Egyéb település (község, falu)

2897

3 624 532

35,54

86

28,0

Összesen

3156

10 197 412

100

307

100,0

16.. táblázat A résztvevők munkahely településtípusa szerinti megoszlása

*A kérdőívben nem megyei jogú város szerepelt, hanem megyeszékhely, így ez az

összehasonlítás csak korlátozott érvényű.
A képzések helyszíne – a tréningek kivételével, amelyek vidéken
vidék zajlottak – a fővárosban
volt, talán ez is hozzájárult Budapest túlreprezentáltságához, hiszen a résztvevők 40%-a
40%
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itt dolgozik. (14 számú diagram) Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az sem,
hogy a fővárosban több közigazgatási szerv működik,
működik, e tekintetben a települési lejtő173
fennáll.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

26,9

32,5

23,1

27,5

36,3

24,6
27,3

5,1

Város

55,0
46,4

44,9

Tréning
program

19,4

Megyeszékhely
Főváros

17,0

10,0
Elméleti
tanfolyam

Község/falu

Gyakorlatorientált
képzés

Országos
átlag

14.. diagram A résztvevők megoszlása a településtípusonként
településtípusonként az egyes programokban

Bár a képzésben való részvétel lehetősége az ország egész területére
területé nézve nyitott volt,
mégis a legnagyobb százalékban, közel a fele a Közép-Magyarország
Közép Magyarország régióból érkezett,
érkez
16,6%-uk Észak-Magyarországról,
Magyarországról, és arányaiban legkevesebben a Nyugat-Magyarország
Nyugat
területéről vettek részt a foglalkozásokon.(9
foglalkozásokon. számú ábra) Érdemes elgondolkodni azon,
hogy a kontakt-képzések
képzések esetében milyen mértékben befolyásolja a helyszín a
résztvevők jelentkezését, illetve milyen más tényezők játszhattak
játszhattak közre ebben.

9. ábra A résztvevők százalékos megoszlása a magyarországi régiókra vetítve

137

A fentiek alapján, legtöbben ugyan a Közép-Magyarországi
Magyarországi régióból érkeztek, de érdekes
módon közülük csak alig 10% vett részt a tréning programon,
programon ami összefügghet azzal,
hogy ezek képzések vidéki helyszínen zajlottak.
zajlottak (15 számú diagram és 10-12 számú
ábrák)
5,8
11,6

59,4

60%
10,0

17,5

30%
56,4

2,5

11,5

Északmagyarországi

Középmagyarországi

3,8

2,6

2,6

0%

Gyakorlatorientált
képzés
Tréning
program

6,4

16,7

10%

10,0

10,0

Nyugat–
dunántúli

40%
20%

15,0

35,0

Északalföldi

50%

4,3

10,1

70%

Dél–
alföldi

80%

4,3
4,3

Elméleti
tanfolyam

Déldunántúli

90%

Közép–
dunántúli

100%

15.. diagram A résztvevők megoszlása a munkahely szerint az egyes programokban

10. ábra Azz elméleti tanfolyamon résztvevők százalékos megoszlása a magyarországi régiókra vetítve
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11. ábra A tréning programon résztvevők százalékos megoszlása a magyarországi régiókra vetítve

12. ábra A gyakorlatorientált képzésen résztvevők százalékos megoszlása a magyarországi régiókra vetítve

139

A munkahely szervtípusa
pusa szerint, az önkormányzati szektorból közel ötször annyian
érkeztek, mint az államigazgatásból, ez a különbség egyrészt a pályázati forrásból
szervezett képzések szervezőinek célirányos toborzó tevékenységéből adódik, másrészt
természetesen adódik az egyes
gyes szférában dolgozók számának a különbségéből is,
is de ez
nem tükrözi a valós arányt, ami 61% államigazgatási és 39% önkormányzati.
önkormányzati (16 számú
diagram)

17,6
Államigazgatási
Önkormányzati
82,4

16.. diagram A résztvevők szervtípus szerinti megoszlása

A létszámarány ugyan nem tükrözi a közigazgatás e szempont szerinti megoszlását,
megoszlását
azonban a képzések elsősorban ezt a célcsoportot érintették, így természetesnek
tekinthető. Megfigyelhető, hogy szinte
szinte valamennyi államigazgatási dolgozó (26 fő) a
gyakorlatorientált képzést végezte el,
el ami abból
ól adódik, hogy a témában ez a célcsoport
főként érintve volt. (17 számú diagram)
100%
90%
80%
70%

62,3

60%
50%

Önkormányzati
97,4

100,0

Államigazgatási

40%
30%
20%

37,7

10%
0%
Elméleti
tanfolyam

Tréning
program

Gyakorlatorientált
képzés

17.. diagram A résztvevők megoszlása a munkahely szerint az egyes programokban
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A munkahely szervezeti szintje szerint a résztvevők több mint 70%-a
70% helyi szinten
dolgozik, ami szintén a fenti okokból fakad. (18 számú diagram)

12,4
16,0
központi
területi

71,7

helyi

18.. diagram A résztvevők szervezeti szint szerinti megoszlása

Az előző diagramhoz hasonlóan itt is megfigyelhető, hogy a helyi szinten dolgozók
minden képzési területen a legtöbben vannak. Paralel módon, a központi szinteken
szint
dolgozók jellemzően a gyakorlatorientált képzéseken vettek részt.(19
részt.
számú diagram)
100%
90%
80%
52,2

70%
60%

85,9

50%

90,0

40%

helyi
21,7

30%

területi
központi

20%
10%

11,5

0%
Elméleti
tanfolyam

26,1
10,0
Tréning
program

Gyakorlatorientált
képzés

19.. diagram A résztvevők megoszlása a szervezeti szint szerint az egyes programokban

A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében, a résztvevők
vők több mint egyharmada
rendelkezett középfokú végzettséggel, közel kétharmada pedig egy vagy több felsőfokú
végzettséggel, ami viszont nem tükrözi a közigazgatási személyi állomány struktúráját,
ahol ez az arány 48% középfokú és 52 % felsőfokú. (20 számú diagram)

141

1,1
17,6

19,3

Szakközépiskola
Gimnázium
17,1

13,9

Főiskola
Egyetem

31,0

Több diploma
Tudományos fokozat

20.. diagram A résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége

Az elméleti tanfolyamokon illetve a tréning programokon a diplomások túlsúlya
figyelhető meg, míg a gyakorlatorientált képzésben részt vevők között a csak
érettségivel rendelkezők aránya 80%-os,, ami az érintett célcsoport jellégéből adódik (az
ügyiratkezelők általában középfokú végzettséggel rendelkeznek).
rendelkeznek) (21 számú diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30,8

15,9

27,5

Tudományos fokozat
Több diploma

20,5

36,2

22,5

Egyetem
Főiskola
Gimnázium

39,7

40,0

Szakközépiskola
44,9

6,4
Elméleti
tanfolyam

Tréning
program

Gyakorlatorientált
képzés

21.. diagram A résztvevők megoszlása iskolai végzettség szerint az egyes programokban

A résztvevők nyilatkoztak arról
arról is, hogy milyen szakirányú végzettségük van, elsősorban
arra voltam kíváncsi, hogy igazgatási szakmai végzettséggel rendelkeznek-e.
rendelkeznek
Ilyen
szakiránnyal kevesebb, mint egynegyedük bír, az egyéb megjelöltek között a legtöbb
említést közgazdasági, jogi, illetve
illetve valamilyen pedagógiai szakirány kapott. Ez az arány a
közigazgatásban dolgozók képzettségi
képzettség mutatóinak arányára utal, ami hasonló képet
mutat. (22 számú diagram és 17 számú táblázat)
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Megnevezés
22,5

Fő

közgazdasági

32

pedagógiai

30

jogi

20

Közigazgatási

műszaki

13

Egyéb

humán menedzser

12

77,5

22.. diagram Résztvevők szakirányú végzettsége

egészségügyi

5

bölcsész

3

17. táblázat Szakirányú
zakirányú végzettségek említése

Érdekes, hogy a tréningprogramon résztvevők közel fele igazgatási szakirányon
szakirán
végzett,
ez az arány a másik két képzéstípus esetében viszont 20% alatt marad. (23 számú
diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56,9
81,5

83,1
Egyéb
Közigazgatási
43,1

18,5

16,9

Elméleti tanfolyam Tréning program
Gyakorlatorientált képzés

23.. diagram A résztvevők megoszlása végzettség szakiránya szerint az egyes programokban

A képzéseken
zéseken résztvevők közel háromnegyede igazgatási területen dolgozik, kevés az
egyéb szakterületen foglalkoztatott,
foglalkoztatott közszférában dolgozók száma. (24
24 számú diagram)
1,3
9,1
2,0

igazgatási

7,2

gazdasági

3,9

civil

4,6

egészségügyi
72,0

oktatási
kulturális
egyéb

24.. diagram A megnevezett szakmai területek típusának megoszlása
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Ennek megfelelően az egyes képzéstípusokban jellemzően az igazgatási területen
dolgozók vettek részt, bár a tréningprogramon sokkal színesebb a résztvevők
munkaköre, például egyharmaduk az oktatási területen dolgozik. (25 számú diagram)
100%

4,6

5,9

90%
80%
70%

25,9
7,6

egyéb

60%

kulturális

32,8

oktatási

50%
40%

90,0
71,4

egészségügyi

5,2

30%

civil

20%

gazdasági

32,8

10%

igazgatási

0%
Elméleti tanfolyam

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

25. diagram A résztvevők
ők megoszlása szakmai terület típusa szerint az egyes programokban

A résztvevők majdnem 2/3-a beosztottként dolgozik, az 1/3-os
os vezetői arány magasnak
tekinthető, ez eltér a vezető köztisztviselők arányától,
arányát ami 12%. (26 számú diagram)

35,8
vezető
beosztott

64,2

26.. diagram A résztvevők munkahelyi beosztás szerinti megoszlása

A gyakorlatorientált képzésen arányaiban sokkal kevesebb vezető beosztású vett részt,
mint az egyéb tanfolyamokon, itt a 10%-ot
10% ot sem érik el ezen alcsoport képviselői.
Arányaiban a legtöbb vezető a tréningtanfolyamokon
tréningtanfolyamokon vett részt, itt az egyharmad értéket
meghaladó részvételt mértem (37,9%). Mindez megfelel a képzés által érintett
célcsoportoknak: az elméleti tanfolyamok és a tréningek elsősorban vezetőknek szóltak,
míg a gyakorlatorientált képzések elsősorban
elsősorb az ügykezelői munkakörben dolgozóknak.
(27 számú diagram)
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

62,1

68,9

93,8
beosztott
vezető
37,9

31,1

6,2
Elméleti tanfolyam

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

27.. diagram A résztvevők megoszlása beosztás szerint az egyes programokban

Összességében a résztvevők kevesebb mint 6%-a
6% a érkezett átképzésre, a többiek mind
továbbképzésre jelentkeztek.
jelentkeztek (28 számú diagram)
5,9

átképzés
továbbképzés
94,1

28.. diagram A résztvevők képzési cél szerinti megoszlása

Szinte alig találunk különbséget a képzésen való részvétel indoka szerint az egyes
alcsoportokban,, a tréningprogramosok valamivel többen érkeztek átképzésre.
átképzésre (29
számú diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%

96,6

87,9

94,6

40%

továbbképzés
átképzés

30%
20%
10%
0%

3,4
Elméleti tanfolyam

12,1

5,4

Tréning program Gyakorlatorientált képzés

29. diagram A résztvevők megoszlása a képzésen való részvétel szerint az egyes programokban
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2). Résztvevők motivációra, személyes képzési célokra, képzési programra és
oktatókra vonatkozó kérdéseinek leíró statisztikái

a). Képzés előtt
A dolgozat egyik kérdése, hogy egy adott képzés
épzés sikerét mennyire befolyásolja a
résztvevői motiváció. Motiváció
otiváció szempontjából két fő csoportot különítettem el: (1)
egyrészt azokat, akik önkéntes alapon, (2) másrészt pedig azokat, akik kötelező jelleggel
vettek részt a képzésen. A vizsgálatban résztvevők több mint a fele önkéntes alapon vett
részt a képzésen, a két csoportra jellemző tulajdonságok – mint későbbi független
változó – bemutatása az elemszám torzulásmentessége
torzulásmentessége miatt elfogadható lesz (30
( számú
diagram).

46,0
54,0

önkéntes
kötelezo

30.. diagram A képzésben való részvétel motivációja

A képzésen való részvételhez személyes képzési célok köthetők. Négy (3+1) ilyen
képzési cél mentén
n vizsgáltam meg a résztvevőket, ezek megfelelnek a képzések
kifejlesztése során megfogalmazott általános és szakmai kompetenciák
ák három szintjének:
ismeretek (tudás), ismeretek alkalmazása (jártasság, készségek),
készségek), attitűd (személet),
ezeken kívül,l, a képzésben elsajátított kompetenciák a mindennapi munkában való
gyakorlati alkalmazásának lehetőségére kérdeztem
k
rá:
(1) szakmai szemlélet formálása (attitűd),
(2) új szakmai ismeretek szerzése (ismeretek, tudás),
(3) segítség a munkához (gyakorlati alkalmazás),
alkalmazás)
(4) új készségek tanulása (jártasság,
jártasság, készségek).
készségek
A mintába került egyes alcsoportokba tartozók létszámát és százalékos megoszlását
mutatja a Melléklet 2 számú táblázata.
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A kérdőívben tehát megkérdeztem, hogy
ho
a felsorolt változók
változó közül melyek
megvalósulását várják. Látható, hogy a legtöbben arra számítottak,
számítottak, hogy a képzésen
tanultakat majd a mindennapi munkájuk során sikeresen tudják alkalmazni, de a
résztvevők közel fele úgy gondolta, hogy új szakmai ismereteket is sikerül
megszerezniük. A legkevesebben szakmai szemléletük formálódására számítottak,
számítottak ami
érthető, hiszen a háromból két képzéstípus (az elméleti tanfolyamok és a
gyakorlatorientált képzés) erre – jellegénél fogva – kevéssé alkalmas. (31 számú
diagram)

Új készségek elsajátítása

20,3

79,7

Segítség a munkához

44,4

55,6
nem

Új szakmai ismeretek szerzése

50,3

49,7

Szakmai szemlélet formálása

88,2
0%

20%

40%

igen
11,8

60%

80%

100%

31.. diagram A résztvevők személyes képzési céljai

Bármely képzésen résztvevők
vevők jellemzően valamilyen előzetes feltevéssel érkeznek meg.
A képzési programot illetően, öt
ö különböző területről gyűjtöttem információkat,
megvizsgáltam, hogy a résztvevők szerint mennyire fontosak az előzetes ismeretek, a jól
felépített program megléte,
e, az eszközök, módszerek, a kiosztott hallgatói segédletek és
nem utolsó sorban a képzésen elhangzottak és megtanultak gyakorlati használhatósága.
Minden szempontot 5 fokú Likert-skálán
Likert skálán kellett értékelniük a résztvevőknek. Látható,
hogy leginkább a gyakorlati
lati hasznosíthatóságot várják a képzéstől, ez a résztvevők közel
2/3-nak rendkívül fontos. A legkevésbé talán az előzetes ismeretek meglétét értékelték,
de ez is csak a többi szempont összevetésében tűnik kevésbé jelentősnek,
jelentősnek a résztvevők
több mint 95%-a ezt is legalább fontosnak véli. (32 számú diagram)
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Gyakorlati
hasznosíthatóság

24,6

Hallgatói
segédlet

73,3

10,7

59,9

29,4
egyáltalán nem fontos

Eszközök,
módszerek

61,0

15,0

kevésbé fontos

24,1

fontos
nagyon fontos

Program
felépítése

9,1

69,5

Előzetes
ismeretek

21,4

32,6

0%

rendkívül fontos

61,5

20%

40%

60%

80%

100%

32.. diagram A képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevéseinek megoszlása

A képzést vezető oktatóval szemben minden résztvevő joggal várja el, hogy a témájában
járatos legyen, megfelelő gyakorlati tapasztalattal
tapasztalattal rendelkezzen, az órái élvezetesek,
hangulatosak legyenek. A képzés előtt megkérdeztem őket arról, hogy véleményük
szerint mennyire fontosak a sikeres oktatás szempontjából ezek a szempontok. A
kommunikációs készséget illetve a témában való jártasságot
jártasságot rendkívül fontosnak tartják
a résztvevők. (33 számú diagram)
Közigazgatási
tapasztalat

18,2

Hangulatteremtő
készség

29,4

47,6

8,6

40,6

48,1
egyáltalán nem fontos

Kommunikációs
készség

35,3

63,1

kevésbé fontos
fontos

Időbeosztás

25,1

56,1

17,6

nagyon fontos
rendkívül fontos

Hallgatók
bevonása

26,7

Témában
tapasztalat

50,8

20,9

38,0

0%

20%

59,4

40%

60%

80%

100%

33. diagram Az oktatóval kapcsolatos előzetes feltevéseinek megoszlása
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b). Képzés után
A kutatás egyik sarkalatos pontja a képzés személyes céljai elérésének felderítése. A
résztvevők 1-5-ig
ig értékelhették a képzést, ahol az egyes jelentette az egyáltalán nem
sikerült ötös pedig a teljes értékben sikerült kategóriát. A minta összátlaga 4.07,
SD=0.516, az első kategóriát senki nem jelölte meg, a legtöbben a nagyrészt sikerült
csoportot jelölték meg. (34 számú diagram)
9,1

17,6

egyáltalán nem sikerült
kevésbé sikerült
sikerült
nagyrészt sikerült
73,3

teljes mértékben sikerült

34.. diagram A személyes képzési célok
cél elérési szintje

A személyes képzési célok megvalósulására is rákérdeztem a képzés után. A 35 számú
diagramból látható, hogy a szinte mindenki valamilyen új szakmai ismeretekkel távozott
a képzésről és a résztvevők közel 2/3-a
2/3 pedig segítséget kapott a munkájához.

Új készségeket tanultam

53,5

Segítséget kaptam
a munkámhoz

46,5

34,2

65,8
nem

Új szakmai
ismereteket szereztem

5,3

Szakmai
szemléletemet formálta

igen

94,7

42,8

0%

57,2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

35.. diagram A személyes képzési célok megvalósulásának eloszlása

A program kezdete előtt felmértem képzés előtti precepciókat:
precepciókat a résztvevők
résztvev nyilatkoztak
várakozásaikról.. A képzés sikeres teljesítése után ugyanezen öt témában megkérdeztem
a

véleményüket

a

programmal

kapcsolatban.
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A

leginkább

a

gyakorlati

hasznosíthatósággal voltak megelégedve,
megelégedve, a résztvevők majdnem fele teljes mértékben
lehetségesnek tartja a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosítását. Az eszközökkel,
eszközök
módszerekkel
kel is elégedettek voltak, de itt az ötös kategóriát (teljes mértékben elégedett)
a válaszadók kevesebb mint 4%-a
4% jelölte meg. (36 számú diagram)
Gyakorlati
hasznosíthatóság
Hallgatói
segédlet

10,2

43,9

46,0

48,7

7,5 11,8

egyáltalán nem ..

32,1

kevésbé …
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módszerek

8,0

59,4

27,8
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nagyrészt ..

Program
felépítése

6,4
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ismeretek
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9,1

29,9

60,4

0%

20%

40%

teljes mértékben …

29,9

60%

80%

100%

36.. diagram A képzési programmal kapcsolatos vélemények

A résztvevők nyilatkoztak oktatójuk munkájáról is, látható, hogy szinte minden esetben
a nagyrészt illetve a teljes mértékben megfelelő kategóriát jelölték be,
be leginkább a
témában szerzett tapasztalatot értékelték. A szempontok esetében, az egyes változók
középértékei 4,2-4,7
4,7 között vannak. (37 számú diagram)
100%
90%
37,1

80%

30,6
54,1

70%
60%

46,3

63,8

72,0

teljesen megfelelő

nagyrészt megfelelő

50%

megfelelő

40%

49,8

60,3

30%

37,5

49,2

31,6

20%

egyáltalán nem
megfelelő

25,1
10%

12,1

9,1

7,8

0%
Témában
tapasztalat

Hallgatók
bevonása

Időbeosztás

Kommunikációs Hangulatteremtő
készség
készség

37.. diagram Az oktatóval kapcsolatos vélemények
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kevésbé megfelelő

Közigazgatási
tapasztalat

3).
). A résztvevők szöveges véleménye a képzésekről
a) Három szó, amellyel jellemezni tudná a képzéssel kapcsolatos véleményét
A résztvevők közel 4/5-ee válaszolt erre a kérdésre,
kérdésre, a leggyakrabban említett kifejezések
a 18 számú táblázatban láthatóak.
Említett

Említések

szavak

száma

hasznos

40

jó

25

érdekes

17

új

15

információ

11

megfelelő

11

hangulat

8

átfogó

7

tartalmas

6

fontos

5

alapos

4

színvonal

4

aktuális

3

érték

3

18.. táblázat A képzés jellemzésére leggyakrabban
le gyakrabban használt szavak

A válaszok döntő többségükben a képzési programmal voltak összefüggésben, nem az
oktató munkájával vagy egyéb
egy
(pl. szervezési) kérdésekkel (38 számú diagram),
diagra
és
egyetlen
etlen kivételtől eltekintve, valamennyi pozitív üzenetet tartalmazott.
4,7
22,0
képzéssel kapcsolatos
oktatóval kapcsolatos
73,3

38. diagram A válaszok kapcsolata
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egyéb

A válaszok kapcsolta képzéstípusonként nem mutat jelentős különbséget. (39 számú
diagram)
100%

8,0

90%

18,7

25,9
80%

23,0

70%
60%
egyéb

50%
40%
30%

78,0

72,4

69,0

oktatóval kapcsolatos
képzéssel kapcsolatos

20%
10%
0%
Elméleti tanfolyam Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

39.. diagram A válaszok kapcsolata képzéstípusonként

Az elméleti tanfolyamok résztvevői közül 70% válaszolt erre a kérdésre, és egyetlen
kivétellel, valamennyien pozitívan méltatták a képzést. A képzési programra
vonatkozóan

olyan

jelzők

szerepeltek

leggyakrabban,

mint:

hasznos,

fontos,

előremutató,
remutató, naprakész, gyakorlatias, alapos, professzionális, tanulságos, érdekes,
aktuális, személet formáló, továbbadható. Az oktatókra vonatozóan, egy kivétellel, aki
szerint a munkájuk katasztrofális volt, úgy fogalmaztak: felkészült, naprakész,
gyakorlatias,
tias, információk megfelelő átadása, tartalmas, jó előadókészség, átfogó,
strukturált, szabatos, példákkal alátámasztott, közérthető. Az egyéb kategóriában olyan
megjegyzések kerültek, mint: jövő, pénz, káosz, tudás, ismeret, érdekes, izgalmas,
veszélyes, újdonságok, ötletek, jövő, sok „aha” élmény, ami nagyrészt a jövővel
kapcsolatos életérzéseiket is tükrözi.
A tréningprogramok résztvevői 100%-os
100 os arányban válaszoltak, és kivétel nélkül
elismerően nyilatkoztak. A képzési programmal kapcsolatosan különösen gyakran
említették a jó hangulatú oldott légkört, ezen kívül tartalmasnak, átfogónak, személet
formálónak, hasznosnak, érdekesnek felhasználhatónak, építő jellegűnek, gyakorlatba
átvihetőnek tartották. A trénerek munkájával rendkívül elégedettek voltak: szimpatikus,
felkészült, tájékozott, nagy tudású, széles látókörű, jó előadó készségű, lendületes,
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változatos jelzőket használtak.
használtak Az egyéb kategóriában főleg a személyes fejlődésüket
illetően fogalmazták
k meg válaszaikat: okultam, tanultam, de vannak még dilemmáim,
megerősítettek abban, hogy szabad darázsfészekbe nyúlni, segíti a kommunikációm
hatékonyságát, céljaim elérését.
A gyakorlatorientált képzésen résztvevők 72%-a válaszolt, és egyetlen kivételtől
eltekintve, aki hiányosnak és túl tömörnek ítélte meg, valamennyien pozitívan. A képzési
programot illetően különösen a hasznosságot és gyakorlati alkalmazhatóságot emelték
ki: szükséges, gyakorlatias, hasznos, átfogó, lényegre törő, aktuális, tartalmas, magas
színvonalú, a munkavégzéshez segítséget nyújtó. Az oktatókról is elismeréssel
nyilatkoztak: kiváló, témában járatos előadók, megfelelő oktatási színvonal, felkészült
oktatók, teljesítményük maximálisan megfelelő, a lényegre törekedtek, felmerülő
kérdésekre
ésekre pontos válasz. Az egyéb kategóriában a szervezésre vonatkozóan
fogalmazták meg válaszaikat: jól szervezett, az
az időbeosztás jó, munka mellett el lehet
végezni, nyugodt, kellemes körülmények között tanulhattunk.
b) A képzés leghasznosabb részei
A képzésben résztvevők ¾-ee válaszolt erre a kérdésre, és szintén elsősorban a képzési
programmal kapcsolatban fogalmazták meg gondolataikat. (40 számú diagram)

2,6
19,0
képzéssel kapcsolatos
oktatóval kapcsolatos
78,4

egyéb

40. diagram A válaszok kapcsolata

A válaszok kapcsolata tekintetében,
tekintetében főként a tréningprogramok esetében tapasztalható
eltérés, itt a hasznosságra vonatkozó válaszok nagyobb mértékben az oktatókkal
kapcsolatosak. (41 számú diagram)
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41.. diagram A válaszok kapcsolata képzéstípusonként

Az elméleti tanfolyamok résztvevői közül
közül 65% válaszolt erre a kérdésre, a válaszok
tartalma leginkább a szakmai ismeretekkel kapcsolatosak. A képzési programot illetően
főként az e-government
government újdonságaival kapcsolatosak a megjegyzések, illetve az elmélet
gyakorlati példákon keresztül történő bemutatását
bemutatását emelték ki. Az oktatókkal
kapcsolatosan többször is két nevet emeltek ki, és úgy nyilatkoztak: professzionális,
életszerű, nagy felkészültségről tanúskodik. Az egyéb kategóriában a kapcsolatépítés és
a személyes tapasztalatcsere jelentőségét méltatták.
mélt
A tréningprogramok résztvevői 95%-os arányban válaszoltak.. A képzési programot
illetően, kevésbé utaltak a szakmai tartalomra, inkább a módszertani elemeket tartották
említésre méltónak, főként a különböző csoportcsoport és szerepjátékokat. A trénerekről
elsősorban a résztvevők bevonása, az összefoglalások, visszajelzések
visszajelzések jutottak eszükbe.
Az egyéb kategóriában főként a személyiségfejlődésükre gyakorolt jó hatással voltak
megelégedve.
A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők 75%-a válaszolt.. A képzési programmal
kapcsolatban többnyire a szakmai tartalmat méltatták, érdekes
érdekes módon, főként az
elméleti részt: a jogi háttér információk jelentőségét és az
az ide vonatkozó gyakorlati
példákat egyaránt. A gyakorlati részt volt, aki egyenesen hiábavalónak tartotta, talán
mert a szervezet, ahol dolgozik, nem rendelkezik az elektronikus
nikus iktatást biztosító
szoftverrel. Az oktatókról elismerően nyilatkoztak: az elméleti előadások magas
színvonalon, tartalmasan, közvetlen hangnemben, jó hangulatban teltek. Az egyéb
kategóriában nem fogalmaztak meg válaszokat.
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c) Amin feltétlenül változtatni
tatni kellene
A képzésben résztvevők több mint 60%-a
60% a válaszolt erre a kérdésre, és érdekes módon a
képzési programon és az oktatók munkáján alig-alig
alig alig változtatnának, hanem főként az
egyéb kategóriában tettek ez irányú javaslatokat. (42 számú diagram)

21,2
7,6

képzéssel kapcsolatos
oktatóval kapcsolatos

71,2

egyéb

42. diagram A válaszok kapcsolata

A képzéstípusok tekintetében csak az elméleti tanfolyam esetében tapasztalható
nagyobb eltérés: itt a válaszadók közel 40%-a
40% a fogalmazott meg kritikát a képzési
programmal kapcsolatban. (43
43 számú diagram)
100%
90%
80%
70%

51,2
70,6

60%

86,2
egyéb

50%
40%

9,3

oktatóval kapcsolatos
képzéssel kapcsolatos

30%
20%
10%

39,5

17,6
11,8

10,3

0%

Elméleti tanfolyam Tréning program Gyakorlatorientált
képzés

43.. diagram A válaszok
válas
kapcsolata képzéstípusonként
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Az elméleti tanfolyamok résztvevői közül 35% válaszolt erre a kérdésre. Egyfelől az
elmélet mellett, gyakorlati elemeket is igényeltek volna, másfelől a szervezés
körülményeivel voltak elégedetlenek: az időpont, az időtartam
időtarta és a fizikai körülmények
(oktatóterem, asztalok, technikai háttér) jelentettek számukra problémát.
A tréningprogramok résztvevői 25%-os arányban válaszoltak,, főként az időtartammal
kapcsolatosan fogalmazták meg javaslataikat: voltak, akik számára túl intenzív volt a
program, mások számára meg túl kevés az időtartam. Ezen kívül, még kevesebb
elméletet és még több gyakorlatot igényeltek volna.
A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők 43%-a válaszolt,, és leginkább a képzés
rövidségén szeretnének változtatni, amit
ami a sokféle ismeretkörhöz képest kevésnek
éreztek. Azz oktatási segédletet szerették volna már a képzés előtt megkapni, illetve az
iratkezelő szoftverrel sem volt mindenki elégedett.
d) További személyes fejlesztési igények
Erre a kérdésre mindössze a résztvevők közel 1/3-aa válaszolt, elsősorban további
képzési programokkal
al kapcsolatban
kapcsolat
fogalmaztak meg igényeket. (44 számú diagram)

26,8
képzéssel kapcsolatos
69,1
4,1

oktatóval kapcsolatos
egyéb

44. diagram A válaszok kapcsolata

Képzéstípusonként tekintve, a tréningprogramok esetében kevesebb a képzési
programmal kapcsolatos javaslat, és egyedül az elméleti tanfolyamok esetében
fogalmaztak meg az oktatók munkájával kapcsolatosan igényeket. (45 számú diagram)
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45.. diagram A válaszok kapcsolata képzéstípusonként

Az elméleti tanfolyamok résztvevői
résztvevői közül 32% válaszolt erre a kérdésre. Döntően
technikai, informatikai téren szeretnének fejlődni, de voltak olyanok is, akik HR,
szervezetfejlesztés

tekintetében

szeretnék

tudásukat

bővíteni.

Az

oktatókkal

kapcsolatban a gyakorlatiasabb jelleget és a szakirodalom
szakirodalom ismertetését hiányolták.
A tréningprogramok résztvevői 50%-os
50% os arányban válaszoltak, leginkább újabb
tréningeket igényelnének, főként a kommunikációs és vezetői
tői készségek fejlesztésére,
illetve a személyre szóló tanácsadást is megemlítették.
megemlítették
A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők 23%-a válaszolt, és többnyire a TÜK vizsga
iránti igényüket fogalmazták meg,, illetve a gyakorlati foglalkozás óraszámának
növelését és évenként rendszeres továbbképzést szeretnének.
e) Egyéb javaslatok
Erre a kérdésre
re a résztvevők mindössze 1/5-e
1/5 válaszolt,, közel 60%-ban
60%
az egyéb
kategóriában tettek javaslatokat. (46 számú diagram)

26,6
képzéssel kapcsolatos
59,4

14,1

oktatóval kapcsolatos
egyéb

46. diagram A válaszok kapcsolata
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Képzéstípusonként nézve az oktatóval kapcsolatban nagyjából azonos mértékben, míg a
képzési programmal kapcsolatosan főként a tréningek esetében fogalmaztak meg
javaslatokat: további témákat említettek,, melyekre szívesen jelentkeznének. (47 számú
diagram)
100%
90%
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80%
70%
60%

70,0

67,9

12,5

50%

egyéb

40%

oktatóval kapcsolatos

30%
20%

56,3

10,7

20,0
21,4

10%
0%

képzéssel kapcsolatos

10,0
Elméleti tanfolyam

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

47.. diagram A válaszok
válaszo kapcsolata képzéstípusonként

Az elméleti tanfolyamok résztvevői közül 19%
% válaszolt erre a kérdésre. Egyfelől a
gratuláció és a köszönetnyilvánítás kapott helyet, másfelől javaslatot tettek a képzés más
célcsoportokra való kiterjesztésére, illetve az oktatásszervezéssel
oktatásszervezéssel kapcsolatosan
fogalmaztak meg kéréseket az elkövetkező időszakra nézve.
A tréningprogramok résztvevői 32%-os
os arányban válaszoltak, leginkább a képzést
dicsérő visszajelzéseket adtak, és a képzés folytatását, más témakörökre
tém
– pl.
konfliktuskezelési
skezelési technikák – való kiterjesztését és az erről szóló információk közlését
szeretnék.
A gyakorlatorientált képzésen résztvevők 26%-a válaszolt. Az elismerésen és a
köszönetnyilvánításon kívül, megjelentek az oktatásszervezésre és egyes oktatók
stílusára vonatkozó javaslatok.
javaslatok
Összességében tekintve, a résztvevők szöveges
sz
véleménye alátámasztja, illetve kiegészíti
az Likert-skálán értékelt,, előzőekben
előző
bemutatott változók magas értékelési pontjait.
pontjait
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4).
). Oktatók leíró statisztikái

Az oktatói kar összetételét a program szervezői állították össze, lehetőleg minden
képzéstípusra a legmegfelelőbb oktatókat igyekeztek megnyerni. Összesen 19 fő alkotta
az oktatói stábot, ám nem mindenki csak egyféle képzéstípuson tartott órákat,
órákat voltak
átfedések is. A 48 számú diagramon látható, hogy az oktatói kar eloszlása nagyjából
egyenletes, a különbség az, hogy a gyakorlatorientált képzések időtartama kétszer annyi
volt, mint az elméleti tanfolyamoké és a tréningeké.

31,6

42,1

Elméleti tanfolyam
Tréning program

26,3

Gyakorlatorientált képzés

48. diagram Az oktatók megoszlása a képzésen való részvétel szerint az egyes programokban

Egy továbbképzés sikere nagyban függ az oktatói kar összetételétől, szakmai tudásától. A
képzésben oktatói feladatot ellátó személyek mindegyike felsőfokú végzettséggel
rendelkezik közel ¾-ük
ük egyetemi szintű diplomás. (49 számú diagram)

5,3

5,3

15,8
főiskola
egyetem
több felsőfokú végzettség
tudományos fokozat
73,7

49.. diagram Az oktatók legmagasabb iskolai végzettsége

Az oktatók nagy százalékban nem a kérdőívben feltüntetett szakirányokon végeztek,
közülük a legtöbben (6 fő) szociológusok. (50 számú diagram)
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26,3
52,6
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pedagógiai
10,5

egyéb

50. diagram
iagram Az oktatók iskolai végzettségének szakiránya

Az oktatók ¾-ee főállású oktatóként tevékenykedik, szakképzettek, míg ¼-ük gyakorlati
szakember (ez főként a gyakorlatorientált képzés esetében volt jellemző), így a képzés
az oktatói minőség tekintetében megfelelőnek mutatkozik. (51 számú diagram)

21,1

nem
igen

78,9

51.. diagram Az oktatók főállású státuszának megoszlása

A képzéseken a szervezők igyekeztek komoly szakmai gyakorlati
gyakorlati múlttal rendelkező
oktatói gárdát összehívni, ez sikerült is, hiszen a közel 2/3-uk
2/3 uk legalább 16 éve a pályán
van. (52 számú diagram)
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52. diagram Az oktatók szakmai gyakorlata (évek)
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A szakmai gyakorlat mellett az oktatói gyakorlatra is rákérdeztem, hasonlóképpen itt is
a legfelső kategóriát jelölték be a legtöbben, 36,8%. Az oktatók több mint fele
fe (52,6%)
legalább 16 éve már rendszeresen tart képzéseket. (53 számú diagram)
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53.. diagram Az oktatók oktatói gyakorlata (évek)

5).
). Oktatók értékelése a programról
Minden oktató a képzés végén négy szempont szerint értékelte a programot, a válaszok
átlaga minden esetben legalább 4-es.
4 es. A diagramon is látható, hogy a minden oktatónak
teljes mértékben sikerült a tervezett tematikát megvalósítania, egyedüli gondként az
időzavart említették meg. (54
54 számú diagram)
Alkalmazott módszertan
beválása
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Időbeosztás
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21,1

0%

78,9

20%

40%

60%

80%

100%

54.. diagram Az oktatók értékelése a programról

Az oktatók a résztvevőkkel szemben kritikusabbak voltak, itt a válaszok átlaga 2.8 és 4.3
között van. Leginkább
eginkább a résztvevők előzetes ismereteit hiányolták. Érdekes,
Érdekes hogy ehhez
képest a résztvevők a képzés előtt ezt a változót alulértékelték. (55 számú diagram)
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55.. diagram Az oktatók értékelése a résztvevőkről

6). Az oktatók szöveges véleménye a képzésről
a) A képzés legfontosabb eredményei
Az oktatók majdnem fele válaszolt erre a kérdésre, válaszaik kapcsolata közel 50-50%50
ban oszlik meg a képzési program, illetve a résztvevők között. (56 számú diagram)

44,4
55,6

képzési programmal
kapcsolatos
résztvevőkkel
kapcsolatos

56. diagram A válaszok kapcsolata

Az elméleti tanfolyam előadói a gyakorlati visszacsatolást és a sokrétűbben jelentkező
probléma-felismerést
felismerést emelték ki, illetve azt, hogy a vezetőknek szánt ismeretek a
beosztotti státuszban dolgozók számára csak tájékoztató jellegű volt.
A trénerek szerint csoporthatásra olyan dimenziók
dimenziók is hangsúlyt kaptak, amelyek egy
átlagos képzésnek nem részei.
A gyakorlatorientált képzés oktatói üdvözölték a képzés hiánypótló jellegét,
jellegét és
kihangsúlyozták, hogy a képzés teljes mértékben
mértékbe a szakterület gyakorlatára épült.
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b) Amin feltétlenül változtatni
ztatni kellene
Az oktatók mindössze 1/3--aa tett javaslatokat, leginkább a célcsoport kiválasztásával
kapcsolatosan. (57 számú diagram)

28,6
képzési programmal
kapcsolatos
71,4

résztvevőkkel kapcsolatos

57. diagram A válaszok kapcsolata

Az elméleti tanfolyam előadói az interaktivitás növelését és az egyéni otthoni
feladatmegoldás jelentőségét emelték ki, hogy az elhangzottak jobban beépülhessenek a
résztvevők szakmai gyakorlatába.
A trénerek szerint,, a témán belül fontos a súlypontoknak a csoport igényei szerinti
áthelyezése.
A gyakorlatorientált képzés oktatói,
oktatói, szintén hiánypótló jelleggel, indokoltnak tartanák a
gyakorlati jogeljárás (eljárásjog) oktatását is.
Összességében az oktatók szubjektív véleménye alátámasztja, illetve kiegészíti a LikertLikert
skálán előzőkben értékelt változók
változó eredményeit.
A zárótesztek eredményei
A gyakorlatorientált képzések résztvevői valamennyi modul zárásaként írásbeli teszt
kitöltésével bizonyították ismereteiket az adott témakörről. A program végén, a
felkészülési időt követően, írásbeli vizsgát tettek. Az átfogó jellegű záróteszt valamennyi
témakört felölelte, feleletválasztós és esszé jellegű kérdéseket tartalmazott. A 100
pontos teszt értékelése ötfokozatú skálán történt, az elégséges eredményhez minimum
50%-os
os teljesítés volt szükséges. A zárótesztek átlageredménye, mint objektív mérési
tényező, jónak mondható (3,91), és az egymást
egymást követő csoportonkénti növekvő trend
arra utal, hogy az oktatók az előző képzésekből nyert tapasztalatokat beépítették az azt
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követő képzésekbe. A csoportonkénti eltérés, illetve a növekvő trend a 58 számú
diagramon látható.

58. diagram A gyakorlatorientált képzés záró tesztjének átlageredményei
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H1) A minta jellemzői, a motiváció, a személyes képzési célok és a képzés
eredményessége

összefügg

egymással,

illetve

az

egyes

képzéstípusok

függvényében változik.
Feltételezésem az volt, hogy a képzésben való részvétel motivációs
motiváció szintje és a
megfogalmazott személyes célok szintje szorosan összefügg. Úgy véltem, hogy az
önkéntes alapon résztvevők több személyes képzési célt is megfogalmaznak, többet
várnak el illetve remélnek a képzéstől. Előzetesen
Előzetes
négy személyes
zemélyes képzési célt
fogalmaztam meg, minden válaszadó megjelölte, hogy az adott célok az ő esetében
relevánsak voltak-ee vagy sem. Az
Az egyes célokat megjelölők számát és százalékos
megoszlását mutatja a Melléklet .. számú táblázata. A válaszadókat három csoportba
cs
soroltam, egyes csoportba azok kerültek, akik csak egy személyes célt fogalmaztak meg,
a kategória neve: Alacsony lett.
lett. Második csoportba kerültek azok, akik két esetben
jelölték meg az igen választ, csoport neve: Közepes. Végül a Magas csoportba kerültek
k
a
három
om vagy négy igen választ adók.
Először megvizsgáltam, hogy a kérdőívben felvett független változókkal az új képzett
változónak milyen kapcsolata van. Előzetesen feltételeztem, hogy a nem, életkor,
munkahely (település típusa),
típusa) iskolai végzettség,
ség, beosztás illetve a képzésben való
részvétel indoka szerint különbség mutatkozik az Alacsony, Közepes illetve Magas
képzési célokat megfogalmazó csoportok között. A nem, az életkor és az iskolai
végzettség tekintetében nem találtam különbséget. Viszont a községből/faluból érkező
résztvevők több személyes célt fogalmaztak meg, nagyobb várakozással tekintettek a
képzésre, mint valamely megyeszékhelyről vagy a fővárosból érkező társaik.
társaik (chinégyzet=12.932, df=6, p<0.05) (59 számú diagram)

Község/falu

39,7

Város

38,2

54,2

22,1

14,5

31,3

Alacsony
Megyeszékhely

48,6

43,2

8,1

Közepes
Magas

Főváros

59,7

0%

20%

35,8

40%

60%

80%

4,5

100%

59. diagram Személyes
emélyes célok megjelenése a különböző településekről érkezők (munkahely) vetületében
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Szintén különbséget találtam a résztvevők beosztása tekintetében.
tekintetében. A vezető beosztású
köztisztviselők majdnem 30%-a
30% 3-4
4 személyes képzési célt is megfogalmaztak, szemben
a beosztottak 2%-val.
val. Úgy tűnik, hogy a vezetők egy képzéssel kapcsolatban sokkal többet
várnak el. (chi-négyzet=40.412,
négyzet=40.412, df=2, p<0.001). (60 számú diagram)
beosztott

58,6

39,5

Alacsony
Közepes

vezető

31,1

39,8

29,1

Magas
0%

20%

40%

60%

80%

100%

60.. diagram Személyes célok megjelenése a résztvevők beosztása
beosztás vetületében

Egy másik aspektusban is jelentős különbséget figyelhetünk meg a résztvevők között.
Aki átképzésre érkezett,, sokkal több előzetes képzési célt fogalmazott meg, szemben a
továbbképzésre érkező társaiknál (chi-négyzet=11.361,
négyzet=11.361, df=2, p<0.005). (61 számú
diagram)

továbbképzés

51,3

37,5

11,3

Alacsony
Közepes
átképzés

46,7

0%

13,3

20%

40%

40,0

60%

80%

Magas
100%

61.. diagram Személyes célok megjelenése a képzésben való részvétel indoka vetületében

Talán nem meglepő, hogy a résztvevők a motiváció és a személyes képzési célok
összevetésében is szétválaszthatóak. Aki önkéntes alapon
pon vesz részt a képzésen, nagyobb
elvárásokkal érkezik,, több mint 1/5-ük
1/5 ük legalább 3 személyes képzési célt
cé fogalmazott
meg. (62 számú diagram)
kötelező

57,3

40,0

Alacsony
Közepes

önkéntes

46,2

33,1

20,7

Magas
0%

20%

40%

60%

80%

100%

62.. diagram Személyes célok megjelenése a képzésben való részvétel motivációja tekintetében
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A

leíró

statisztikákból

már

láthattuk,

hogy

a

képzés

előtt

a

szakmai

szemléletformálásban és az új készségek elsajátításában jellemzően pesszimista
hozzáállás volt jellemző, a résztvevők közel 80%-a nem gondolta, hogy a képzés e
tekintetben újat hoz számukra. A résztvevők fele számított arra, hogy új ismeretekkel
bővül tudása és több mint 50%-uk remélte, hogy a képzésen tanultakat fel tudja majd
használni a munkája során.
Bármely képzés eredményessége lemérhető azzal, hogy az előzetes várakozásokat ismét
megszondázzuk. A fenti százalékos megoszlások jelentősen megváltoztak, a résztvevők
46%-a új készségeket tanult, 57%-ának formálódott a szakmai szemlélete, majdnem
2/3-uk közvetlen segítséget kapott a munkájához és szinte mindenki szerzett valamilyen
új szakmai ismeretet.
Az egyes személyes képzési célok változásait Wilcoxon-próbával vizsgáltam meg. A 19
számú táblázat az egyes képzési célok változásának az irányát illetve azok százalékos
megoszlását mutatja. Látható, hogy a már előzetesen meglévő várakozások, vagy esetleges
nem meglévő várakozások nem változtak, minden esetben azok vannak többségben,
akiknek személyes céljaik nem változtak (egyenlők) a képzés előtt illetve a képzés után.
Az egyes változók közötti összefüggésre mutat rá a Wilcoxon-próba Z illetve p értéke, a
20 számú táblázat megfelelő oszlopa jelzi ezeket az értékeket. Látható, hogy csak a
szakmai képzés tekintetében nincs szignifikáns eltérés a képzés előtti illetve utáni
válaszokban. Az adatsorokra tekintve így elmondhatjuk, hogy míg a szakmai szemlélet, az
új szakmai ismeretek megszerzése, az új készségek elsajátítása jellemzően pozitív irányba
változott (tehát ha nem is volt ilyen személyes képzési cél a tanfolyam előtt, a tanfolyam
után ezek megjelentek), addig a segítség a munkához nevezetű változó esetében a
válaszokban ilyen pozitív elmozdulást nem tapasztalhatunk. Elgondolkodtató, hogy a
résztvevők több mint 17%-a a képzés előtt úgy gondolta, hogy az itt szerzett tudást majd
a mindennapi munkában is hasznosítani tudja majd, de a képzés nem igazolta ezen
várakozását.
Összességében tehát abban az esetben ezzel nincs probléma, ha a képzés előtt is
megvoltak a személyes célok és ezek a képzés végére nem változtak, sőt teret nyertek
(pl. új szakmai ismeretek megszerzésének a reményében vettek részt a képzésen és
ezeket meg is kapták), ellenben ha a képzést ilyenfajta várakozás nem előzi meg, és e
tekintetben nem történik változás, a képzés hatékonysága megkérdőjelezhető. A négy
megvizsgált személyes cél változásait mutatja a Melléklet x-y számú táblázata. Ezekből
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látható, hogy a résztvevők kiemelkedően nagy száma (165 fő, 88,2%) valamilyen
előzetes precepciók miatt úgy vélte, hogy szakmai szemlélete nem fog formálódni a
képzés hatására és a képzés után 77 fő (41,2%) ezt továbbra is így gondolta. Hasonlóan
magas „negatív” értékeket figyelhetünk meg az új készségek tanulása esetében is (149
fő, 79,7%), a képzés végén jelentős elmozdulás itt sem történt.
Változás iránya

Százalék

Szakmai szemlélet formálása (képzés után) < Szakmai szemlélet formálása (képzés előtt)

2,4

Szakmai szemlélet formálása (képzés után) > Szakmai szemlélet formálása (képzés előtt)

43,9

Szakmai szemlélet formálása (képzés után) = Szakmai szemlélet formálása (képzés előtt)

53,7
100,0

Új szakmai ismeretek szerzése ( képzés után) < Új szakmai ismeretek szerzése (képzés előtt)

1,6

Új szakmai ismeretek szerzése (képzés után) > Új szakmai ismeretek szerzése (képzés előtt)

39,2

Új szakmai ismeretek szerzése (képzés után) = Új szakmai ismeretek szerzése (képzés előtt)

59,2
100,0

Segítség a munkához (képzés után) < Segítség a munkához (képzés előtt)

17,6

Segítség a munkához (képzés után) > Segítség a munkához (képzés előtt)

21,2

Segítség a munkához (képzés után) = Segítség a munkához (képzés előtt)

61,2
100,0

Új készségek elsajátítása (képzés után) < Új készségek elsajátítása (képzés előtt)

7,8

Új készségek elsajátítása (képzés után) > Új készségek elsajátítása (képzés előtt)

28,2

Új készségek elsajátítása (képzés után) = Új készségek elsajátítása (képzés előtt)

63,9
100,0

19. táblázat A képzési célok alakulásának százalékos megoszlása képzés előtt illetve képzés után

Szakmai szemlélet

Segítség a

formálása

Új szakmai ismeretek

munkához (képzés

Új készségek elsajátítása

(képzés után)

szerzése (képzés után)

után)

(képzés után)

Szakmai szemlélet

Új szakmai ismeretek

Segítség a

Új készségek elsajátítása

formálása

szerzése (képzés előtt)

munkához (képzés

(képzés előtt)

(képzés előtt)

előtt)

Z

-9,758

-9,414

-0,905

-5,421

Sig.

0,000

0,000

0,366

0,000

20. táblázat Wilcoxon-próba eredményei az egyes képzési célok összevetésében

Míg a kötelező részvétel leginkább a gyakorlatorientált képzések esetében volt jellemző,
addig az elméleti tanfolyamokon és tréningeken inkább az önkéntes részvétel. A három
képzéstípus

között

fellelhető

különbségek

statisztikailag

négyzet=49.485, df=2, p<0.001). (63 számú diagram)
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értékelhetőek

(chi-

100%
90%

28,6

80%

48,3

70%
73,1

60%
50%
40%

kötelező
71,4

önkéntes

30%

51,7

20%
26,9

10%
0%
Elméleti tanfolyam Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

63.. diagram A motiváció alakulása az egyes képzési programokban résztvevők esetében

A motiváció és az összességében megjelenő személyes képzési célok között különbség
fedezhető fel: akik önkéntesen vesznek részt a képzéseken többet is várnak el,
el körükben
megjelennek a magas személyes képzési célokkal rendelkezők
rendelkezők is (chi-négyzet=9.259,
(chi
df=2, p<0.05). (64 számú diagram)
100%

7,3

90%
80%

24,8
24,7

70%
60%
Magas

50%

Közepes

40%
30%

74,5

68,0

Alacsony

20%
10%
0%
önkéntes

kötelezo

64.. diagram A motiváció és a személyes képzési célok közötti kapcsolatok

Természetesen azt is megvizsgáltam, hogy a személyes képzési célok és az egyes
tanfolyamokon való részvétel között fellelhető-e
fe
e bizonyos összefüggés.
összefüggés A statisztikai
elemzés azt mutatta, hogy nem találunk különbséget az egyes képzésen részt vevők
személyes céljai között,, ezt mutatja a 21 számú táblázat.
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Alacsony Közepes

Magas

Össz.

N'

89

23

7

119

%

74,8

19,3

5,9

100,0

Tréning

N'

41

14

3

58

program

%

70,7

24,1

5,2

100,0

Gyakorlatorientált

N'

89

39

2

130

képzés

%

68,5

30,0

1,5

100,0

N'

219

76

12

307

%

71,3

24,8

3,9

100,0

Elméleti tanfolyam

Összesen

21.. táblázat A személyes képzési célok illetve a képzési típusok közötti kapcsolatok

Az elméleti tanfolyamon résztvevők jellemzőbben várják azt, hogy formálódjon a szakmai
szemléletük,

mint

például

a

gyakorlatorientált

képzésben

részt

vevők

(chi
(chi-

négyzet=14.091, df=2, p<0.001). (65 számú diagram)
100%
90%

17,6

6,9

80%
70%
60%
50%
40%

82,4

93,1

96,2

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

igen
nem

30%
20%
10%
0%
Elméleti tanfolyam

65.. diagram A szakmai szemlélet formálása, mint személyes képzési cél megjelenése képzéstípusonként
képzéstípuso

A tréning programon résztvevők nagy százalékban úgy gondolják, hogy a tréningek
során nem fognak új szakmai ismeretekre szert tenni, e tekintetben jelentősen
elkülönülnek a többi képzési típusban résztvevőktől (chi-négyzet=74.690,
négyzet=74.690, df=2,
p<0.001). (66 számú diagram)
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100%
90%
80%
54,6

70%
60%

72,3

50%

igen

96,6

40%

nem

30%
45,4

20%
10%

27,7

0%
Elméleti tanfolyam

Tréning program

Gyakorlatorientált képzés

66.. diagram Új szakmai ismeretek megszerzése, mint személyes képzési cél megjelenése képzés-típusonként
képzés

Átlagosan a résztvevők
vők közel 50%-a
50% úgy véli, hogy a tanultak segítséget adnak a
munkájukhoz, főként a gyakorlatorientált képzésen részt vevők gondolják úgy leginkább,
hogy a segítséget kapnak a munkájukhoz (chi-négyzet=20.518,
négyzet=20.518, df=2, p<0.001).
Ez lényegében érthető, hiszen míg
míg az első két képzéstípuson tanultak szélesebb körben,
az éppen adott munkahelyen kívül is hasznosíthatóak, addig a harmadik képzéstípus
tartalmilag szinte kizárólag az
a ügyiratkezelői munkához kapcsolódik. (67 számú
diagram)
100%
90%
80%

38,7

70%

62,1

66,2

60%
50%

igen

40%
30%

nem
61,3

20%

37,9

33,8

Tréning program

Gyakorlatorientált képzés

10%
0%
Elméleti tanfolyam

67. diagram Segítség a munkámhoz, mint személyes képzési cél megjelenése képzéstípusonként

Az új készségek elsajátítása, mint személyes cél is jelen van a résztvevők között,
leginkább a tréning programban résztvevők gondolják úgy, hogy új készségeket fognak
elsajátítani

(chi-négyzet=117.702,
yzet=117.702,

df=2,

p<0.001).

Szintén

értehető
értehető,

készségfejlesztésre leginkább ez módszer alkalmas. (68 számú diagram)
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68.. diagram Új készségek elsajátítása, mint személyes képzési cél megjelenése képzéstípusonként

A fentiekben bemutattam, hogy a képzést megelőzően milyen személyes célok
megvalósulását várták a résztvevők. A képzést követően ismét kitöltötték a kérdőívet és
nyilatkoztak arról, hogy ezek a személyes célok megvalósultak-e.
megvalósultak A résztvevők mindezek
előtt összességében nyilatkoztak arról, hogy miképp látják, mennyire volt eredményes a
képzés, elérték-ee a céljaikat. Mindenki úgy vélte, hogy legalább sikeres,
sikeres de még inkább
teljes mértékben sikeres volt a képzés.
A képzéseken résztvevők közül a tréningprogramosok voltak a leginkább megelégedve
megeléged
céljaik elérésével (chi-négyzet=17.238,
négyzet=17.238, df=2, p<0.05). A participatív tanulásirányítási
módszer során a résztvevők aktívan bekapcsolódnak saját tanulási folyamatukba, így
kognitív és emocionális szinten is jobban involválódhatnak. (69 számú diagram)
100%
90%

15,1

17,7

19,0

80%
70%
teljes mértékben sikerült

60%
50%
40%

78,2

64,6
81,0

sikerült

30%

kevésbé sikerült

20%

egyáltalán nem sikerült

10%
0%

nagyrészt sikerült

17,7

6,7
Elméleti tanfolyam

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

69.. diagram A képzéssel elérni kívánt személyes célok megjelenése képzés-típusonként
képzés típusonként
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A gyakorlatorientált képzésen résztvevők kétharmada úgy véli, nem formálódott szakmai
szemléletük, jelentősen eltérnek a többi csoporttól.
csoporttól (chi-négyzet=40.244,
négyzet=40.244, df=2, p<0.001).
p<0.0
Érthető, hiszen itt a képzés célja elsősorban az ügyiratkezelési folyamat algoritmusának
megértése, illetve a támogató szoftver kezelésének
kezelésének elsajátíttatása volt. (70
(
számú
diagram)
100,0
90,0
33,8

80,0
70,0

68,1

60,0

74,1

50,0

igen

40,0

nem

66,2

30,0
20,0

31,9

25,9

Elméleti tanfolyam

Tréning program

10,0
0,0

Gyakorlatorientált
képzés

70.. diagram A szakmai szemlélet formálódása a tanfolyam után képzés-típusonként
képzés típusonként

Több mint 90%-os
os volt az új szakmai ismereteket
ismeretek szerzők aránya, ez kiválónak
minősíthető,

a

képzéstípusok

között

nincs

jelentős

különbség,

még

a

tréningprogramosok is jelentős számban nyilatkoztak úgy, hogy új szakmai ismereteket
nyújtott a képzés (chi-négyzet=10.881,
négyzet=10.881, df=2, p<0.05). (71 számú diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%

86,2
97,5

96,2
igen

40%

nem

30%
20%
10%

13,8

0%

3,8

Elméleti tanfolyam Tréning program Gyakorlatorientált
képzés
71.. diagram Új szakmai ismeretek szerzése a tanfolyam után képzés-típusonként
képzés típusonként
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Nem véletlen, hogy az elméleti tanfolyamon résztvevők több mint 50%-a
50% nem érzi úgy,
hogy a tanultak segítséget nyújtanának a mindennapi munkájukhoz,
munkájukhoz hiszen ennek a
képzési formának e tekintetben korlátozottak a lehetőségei (chi-négyzet=2
négyzet=27.805, df=2,
p<0.001). (72 számú diagram)
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48,7

70%

74,1

60%

79,2
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igen

40%

nem

30%

51,3

20%
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25,9

20,8

Tréning program

Gyakorlatorientált képzés

0%
Elméleti tanfolyam

72.. diagram Segítségnyújtás a mindennapi munkához képzés-típusonként
képzés típusonként

A tréningprogramosok 85%-a
85% a valamilyen új készséget tanult, azonban a másik két
képzésben résztvevők alig több mint 1/3-a
1/3 mondta csak ezt (chi-négyzet=42.059,
négyzet=42.059, df=2,
p<0.001). Ami az elméleti tanfolyamokat illeti, ez az arány meglepően magas. (73 számú
diagram)
100%
90%
80%

36,9

37,8
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73.. diagram Új készséget résztvevők aránya képzés-típusonként

Kézenfekvő, hogy megvizsgáljam, miképp alakult az egyes résztvevők véleménye.
Előzetesen a résztvevők kevesebb, mint 10%-a
10% gondolta azt, hogy szakmai szemlélete
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formálódni fog, a 30 résztvevőből 25 mondta azt, hogy a képzés végén ez meg is valósult.
Ennél jelentősebb elmozdulást figyelhetünk meg azok között, akik előzetesen úgy vélték,
nem fog szakmai szemléletük formálódni, közülük 143-an mondták azt, hogy a képzés
végére ez megváltozott. Ez azt is jelenti, hogy a képzés nyújtotta eredmények
felülmúlták a résztvevők várakozásait. (22 számú táblázat)
Szakmai szemléletemet
formálta

nem
Szakmai
szemléletem

igen

formálása
Össz.

Össz.

nem

igen

N'

134

143

277

%

48,4

51,6

100,0

N'

5

25

30

%

16,7

83,3

100,0

N'

139

168

307

%

45,3

54,7

100,0

22. táblázat Szakmai szemléletem formálása versus szakmai szemléletemet formálta

Az egyes képzési programok különbözőségére is rávilágíthatunk, ha megnézzük miképp
formálódott a résztvevők szakmai szemlélete. Arányaiban leginkább a tréning
programosok nyilatkoztak úgy, hogy bár előzetesen nem gondolták azt, hogy személetük
formálódni fog, az mégis bekövetkezett (72%-os változás). A legkevésbé a
gyakorlatorientált képzésben résztvevőknek alakult szemléletük (31,2%). Ez azt
bizonyítja, hogy attitűdváltoztatásra a tréning programok – a többi képzéstípussal
összevetve – alkalmasabbak. (23 számú táblázat)
Szakmai szemléletemet formálta

nem
Szakmai
szemlélet

igen

formálása
Össz.

Elméleti

Tréning

Gyakorlatorientált

tanfolyam

program

képzés

nem

igen

nem

igen

nem

igen

N'

33

65

15

39

86

39

%

33,7

66,3

27,8

72,2

68,8

31,2

N'

5

16

0

4

0

5

%

23,8

76,2

0,0

100,0

0,0

100,0

N'

38

81

15

43

86

44

%

31,9

68,1

25,9

74,1

66,2

33,8

23. táblázat Szakmai szemlélet formálódása az egyes képzési programok esetében
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A résztvevők közül 159 fő várta azt, hogy új szakmai ismereteket fog szerezni, majdnem
mindenki úgy válaszolt, hogy ezeket meg is kapta. A 148 előzetesen nemmel válaszoló
közül 134-en (90,5%) úgy vélik, hogy bár előzetesen nem gondolták, mégis szereztek új
szakmai ismereteket, tehát e tekintetben sikeres volt a továbbképzés. (24 számú
táblázat)
Új szakmai ismereteket
szereztem

nem
Új szakmai
ismeretek

igen

szerzése
Össz.

Össz.

nem

igen

N'

14

134

148

%

9,5

90,5

100,0

N'

2

157

159

%

1,3

98,7

100,0

N'

16

291

307

%

5,2

94,8

100,0

24. táblázat Új szakmai ismeretek szerzése versus új szakmai ismereteket szereztem

Az elméleti tanfolyamon résztvevők közül 33-an (28,4%) gondolták előzetesen azt, hogy
nem fognak új szakmai ismereteket szerezni, közülük 31-en (93,9%) azonban a képzés
végére mégis szert tettek erre. A precepciók tekintetében ez igen érdekes adat, hiszen az
elméleti tanfolyamok köztudottan alkalmasak a tudásbővítésre, ráadásul a feldolgozott
témák is újszerűek voltak. A tréningprogram esetében előzetesen az 56 résztvevő
(96,6%) nem gondolt az új ismeretszerzésre, mégis 85,7%-uk így távozott a képzésről,
ez az arány a gyakorlatorientált képzés esetében 93,2%. (25 számú táblázat)
Új szakmai ismereteket szereztem

nem
Új szakmai
ismeretek

igen

szerzése
Össz.

Elméleti

Tréning

Gyakorlatorientált

tanfolyam

program

képzés

nem

igen

nem

igen

nem
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N'

2

31

8

48

4

55

%

6,1

93,9

14,3

85,7

6,8

93,2

N'

1

85

0

2

1

70

%

1,2

98,8

0,0
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1,4
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N'

3
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8
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5

125

%

2,5
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13,8

86,2

3,8
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25. táblázat Új szakmai ismeretek megszerzésének formálódása az egyes képzési programok esetében
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A résztvevők közül 168 fő várta azt, hogy közvetlen segítséget kap majd a munkájához
képzés révén, kétharmaduk úgy véli, ezt meg is kapta. A 139 főnek nem volt ilyen
várakozása, közülük mégis 78-an úgy nyilatkoztak, hogy a képzés segítséget adott a
munkájához, tehát e tekintetben is sikeres volt a továbbképzés. (26 számú táblázat)
Segítséget kaptam a
munkámhoz

nem
Segítséget kapni a

igen

munkához

Össz.

Össz.

nem

igen

N'

61

78

139

%

43,9

56,1

100,0

N'

42

126

168

%

25,0

75,0

100,0

N'

103

204

307

%

33,6

66,4

100,0

26. táblázat Segítséget ad a munkához versus segítséget kaptam a munkámhoz

A legtöbben a gyakorlatorientált képzésben résztvevők közül mondták azt, hogy bár
előzetesen nem várták, mégis sok segítséget kaptak a későbbi munkájukhoz (77,3%), az
elméleti tanfolyamon résztvevők esetében ez kevesebb, mint 54,8%, mivel a témák
részben újszerűek voltak, részben nem a mindennapi munkában előforduló kérdésekkel
foglalkoztak. A gyakorlatorientált képzések esetében pedig az adat összefügghet a
képzésben való kötelező részvétellel is, minden bizonnyal a képzést finanszírozó
munkáltatók úgy vélték, hogy a képzés a mindennapi munkában hasznosítható tudást
közvetít, ez a várakozás a válaszok alapján be is következett. (27 számú táblázat)
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34

%

54,8

45,2

50,0
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22,7

77,3

N'

21

25

4

32

17

69

%

45,7

54,3

11,1
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N'

61
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15

43
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%

51,3

48,7

25,9

74,1

20,8
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27. táblázat Segítség a munkához formálódása az egyes képzési programok esetében
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A résztvevők alig 17,3%-a (53 fő) vélte azt, hogy új készségeket fog majd tanulni a
képzésen. A 187 fő közül 152 a képzés végén is úgy nyilatkozott, hogy valóban nem
tanult új készségeket. Ez az arány elfogadható, hiszen a készségfejlesztés - képzési
célként - általában főként a tréningprogramok esetében jelenik meg. (28 számú táblázat)
Új készségeket tanultam

nem
Új készségek

igen

tanulása

Össz.

Össz.

nem

igen

N'

152

102

254

%

59,8

40,2

100,0

N'

13

40

53

%

24,5

75,5

100,0

N'

165

142

307

%

53,7

46,3

100,0

28. táblázat Új készségek tanulása versus új készségeket tanultam

Hasonlóképpen,

mint

a

szakmai

szemlélet

formálódása

esetében,

itt

is

a

tréningprogramosok között következett be a legnagyobb változás, előzetesen 20 fő
gondolta azt, hogy nem fog új dolgokat tanulni, mégis közülük 15-nek ez sikerül. Ez is azt
igazolja, hogy a másik két képzéstípussal való összevetésben, attitűdváltoztatásra ez a
képzési forma a legalkalmasabb. (29 számú táblázat)
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N'

72

43

5

15
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44

%

62,6

37,4
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75,0
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4
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7

4

%
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10,5

89,5

63,6

36,4

N'

74

45

9

49

82

48

%

62,2

37,8

15,5

84,5

63,1
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29. táblázat Új készségek tanulásának alakulása az egyes programok esetében

Felvetődik a kérdés: ha a személyes képzési célok elérésében a Wilcoxon-próba negatív
értékeket mutat, hogyan lehetséges, hogy a résztvevők a képzést mégis sikeresnek ítélik
meg? Erre a kérdésre a negyedik hipotézis vizsgálata során térek vissza.
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H2) A képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni
vélemények szintje egymáshoz viszonyítva összefüggést mutat, illetve az egyes
képzéstípusok függvényében változik.

Feltételezhető, hogy bármely tanfolyamon résztvevők jellemzően valamilyen előzetes
feltevéssel érkeznek meg. A képzési program tekintetében öt különböző területről
gyűjtöttem információkat, megvizsgáltam, hogy a résztvevők szerint mennyire fontosak
az előzetes ismeretek, a jól felépített program megléte, az eszközök, módszerek, a
kiosztott hallgatói segédletek és nem utolsó sorban a képzésen elhangzottak és
megtanultak gyakorlati használhatósága. Minden szempontot ötfokú Likert-skálán
kellett értékelniük a résztvevőknek. A képzés végén pedig arra adtak választ, hogy az
előzetes feltevésük miképp alakult, mi a véleményük a programmal kapcsolatban. A 30
számú táblázat a két adatfeltétel adott értékeinek összevetését mutatja, a középértékek
mellett a minimum és a maximum értékeket tüntettem fel.
Előzetes

Program

Eszközök,

Hallgatói

Gyakorlati

ismeretek

felépítése

módszerek

segédlet

hasznosíthatóság

Előtte

Utána

Előtte

Utána

Előtte

Utána

Előtte

Utána

Előtte

Utána

3,6

4,2

4,1

4,2

4,1

3,3

4,2

4,1

4,7

4,4

Median

4

4

4

4

4

3

4

4

5

4

Mode

4

4

4

4

4

3

4

4

5

5

Minimum

2

2

3

3

3

1

3

2

3

3

Maximum

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mean

30. táblázat A képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések, illetve a képzés utáni vélemények
középértékei

Mindenekelőtt megvizsgáltam, hogy a képzéssel kapcsolatos előzetes feltevések milyen
válaszok mentén szóródnak. Megvizsgáltam, hogy a válaszok alapján milyen csoportok
különíthetőek el. Az összpontszámok tartománya (range) 1-25, a képzés előtt illetve a
képzés utáni válaszok megoszlását mutatja a számú táblázat. Az alsó harmada (13-17)
sorolt értékek az alacsony, a középső (18-21) a közepes, a 22 és a fölötte lévő értékek a
magas kategóriába tartoznak. (31 számú táblázat)
Pont

Képzés előtt

Képzés után

szám

N'

%

N'

%

13

0

0

2

0,7

14

0

0

0

0,0

179

Besorolás

Alacsony

15

4

1,3

4

1,3

16

4

1,3

4

1,3

17

13

4,2

31

10,1

18

8

2,6

20

6,5

19

35

11,4

56

18,2

20

79

25,7

51

16,6

21

58

18,9

65

21,2

22

61

19,9

38

12,4

23

31

10,1

28

9,1

24

11

3,6

8

2,6

25

3

1,0

0

0,0

Összesen

307

100

307

100,0

Közepes

Magas

31. táblázat A képzés előtt illetve után a képzési programmal kapcsolatos vélemények alakulása

Az eloszlások görbén való ábrázolása után általánosságban kijelenthető, hogy a képzés
utáni értékek hamarabb elérik a csúcsot, látható, a 20 pontszám alatti értékek
jellemzőbbek, mint a képzés
zés előtt. A mean és a medián értékek a közepes besorolásbesorolás
csoportba tartoznak, de egy 25-ös
25
skálán mért 20-as érték legalább
ább jónak minősíthető.
Mindkét
indkét esetben a válaszok több mint 60%-a
60% a legalább ezt az értéket veszi fel. (74 számú

Válaszok száma

diagram)
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74. diagram A képzés előtt illetve után a képzési programmal kapcsolatos vélemények alakulása

A képzési programmal kapcsolatos előzetes várakozások az egyes képzéstípusok
esetében nagyban különböznek egymástól (chi-négyzet=32.381,
(chi négyzet=32.381, df=4, p<0.001). A
gyakorlatorientált képzésben részt vevők rendelkeztek a legkisebb precepciókkal,
precepció
körükben kevesebb mint 28%-os
28%
magas besorolást mértem, szemben az elméleti 37%
illetve
tve a tréningprogramos 43%-kal.
43%
(75 számú diagram)
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75.. diagram A képzési programmal kapcsolatos precepciók
p
alakulása
akulása az egyes képzési típusok esetében

A képzés után a gyakorlatorientált képzés mellett a többi kettőnél is megjelentek az
alacsony értékek, bár igen elenyésző arányban. A tréningprogramosok közel fele teljes
mértékben meg volt mindennel elégedve,
elégedve szemben a gyakorlatorientált képzésben mért
22%, illetve az elméleti tanfolyamos 16 %-kal
%
(chi-négyzet=39.480,
négyzet=39.480, df=4, p<0.001) (76
számú diagram)
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75.. diagram A képzési programmal kapcsolatos percepciók alakulása az egyes képzési típusok esetében

Az egyes szempontokra adott válaszok medián, 25-75%
25 75% illetve ezen kívül eső értékeit
mutatják a x-y
y számú diagramok, minden esetben külön megjelenítve a képzés előtti
illetve a képzés utáni értékeket.
A 76 számú diagramról leolvasható, hogy a középső 50%-ba
50% ba sorolt értékek felfelé
tolódtak, tehát a képzés után a résztevők jellemzően úgy vélik, hogy az előzetes ismeretek
megléte döntő fontosságú a képzés során.
során A különbség statisztikailag
kailag is értelmezhető (t(t
próba: Meanelőtt=3.64, Meanután=4.20, t=-10.685, df=186, p<0.001)
181

76. diagram Az előzetes ismeretekkel kapcsolatos feltevések illetve vélemények megjelenése a kutatásban
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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(képzés előtt)

Előzetes
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megléte
K_P_U_1
(képzés után)

Median
25%-75%
Non-Outlier Range
Outliers

A képzés előtt a résztvevőknek markáns feltevése volt arról, hogy egy sikeres képzés
esetében a témák és azok egymásra épülés mennyire fontos, szinte mindenki a nagyon
fontos (4) kategóriát jelölte meg. A képzés után ezt még fontosabbnak ítélték meg, a
válaszok ismét felfelé tolódtak el, ezt láthatjuk a 77 számú diagramon. Szinte
mindenkinek tetszett a program felépítése, e tekintetben eredményesnek gondolhatjuk a
képzést. (t-próba: Meanelőtt=4.12, Meanután=4.24, t=-2.047, df=186, p<0.05)
77. diagram A program felépítésével kapcsolatos feltevések illetve vélemények megjelenése a kutatásban
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
5,2
5,0
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(képzés előtt)

Program
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Median
25%-75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

Hasonlóképpen a program felépítéséhez, az oktatás során alkalmazott módszereket,
eszközöket is egyértelműen fontosnak vélték a résztvevők. Ebben az esetben azonban
negatív elmozdulást figyelhetünk meg: az előzetes várakozások nem teljesültek, leginkább
a frontális oktatási módszerrel kapcsolatosan voltak kevésbé elégedettek, bár a válaszok
átlagértéke még így is 3, azaz a „tetszett” érték felett van (t-próba: Meanelőtt=4.09,
Meanután=3.25, t=12.995, df=186, p<0.05). (78 számú diagram)
78. diagram Alkalmazott módszerekkel kapcsolatos feltevések illetve vélemények megjelenése a kutatásban

Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
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1,5
1,0
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(képzés előtt)

Alkalmazott
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K_P_U_3
módszerek

(képzés után)

A képzésen részt vevők kiemelkedően fontosnak vélték, hogy megfelelő hallgatói
segédletet kapjanak, azok minősége kiváló legyen, hiszen ezeket nemcsak a képzés
idején, hanem szükség esetén később is felhasználhatják. A képzés után szinte
valamennyien elégedettek voltak ezekkel a segédanyagokkal, a statisztikai próba nem
mutatott különbséget a két változó között, ezt mutatja a 79 számú diagram is, a két Boxplot egymás tükörképe (a két átlag: Meanelőtt=4.19 illetve Meanután=4.05)
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79. diagram A hallgató segédlet megítélése a képzés előtt illetve a kapott anyagok minősége a képzés után
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Outliers
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Egy szakmai képzésen elvárják, hogy az ott megszerzett ismereteket könnyen át tudják
ültetni a munkafolyamatukba, vagyis a képzés témáinak gyakorlati hasznosítását, ezen
várakozások meg is jelentek a résztvevők között. Bár első ránézésre úgy tűnik, hogy ezek
a várakozások maradéktalanul be is teljesedtek, a .. számú diagramon látjuk, hogy a
median értéke egy teljes értéket csökkent, ez a különbség statisztikailag is értékelhető
(t-próba: Meanelőtt=4.71, Meanután=4.36, t=6.200, df=186, p<0.001). (80 számú diagram)
80. diagram A gyakorlati hasznosíthatósággal kapcsolatos feltevések illetve vélemények megjelenése
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
5,2
5,0
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4,6
4,4
4,2
4,0
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Median
25%-75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

Az egyes képzéstípusok
típusok programja sok szempontból különbözött
kü
ött. A résztvevők
természetesen ebben az esetben is rendelkeztek bizonyos
bizonyos előzetes feltevésekkel illetve a
képzés után értékelték a programot.
programot A Box-plot
plot ábrákon az egyes csoportok képzés
előtti illetve képzés utáni feltevéseit/értékelését hasonlítottam össze, az egyes
téglalapok (hasonlóan az eddigiekhez) az alsó és felső kvartilist
kvartilist közötti távolságot, a
doboz közepén található fekete vonal pedig a mediánt mutatja.
A témához kapcsolódó előzetes ismeretek tekintetében, a képzés után ennek nagyobb
jelentőséget

tulajdonítottak

a

résztvevők,

mint

a

képzés

előtt.

Kivételt

a

gyakorlatorientált képzés résztvevői képeznek, akik egy új munkamódszerrel
ismerkedtek meg, így előzetes ismereteik nem is lehetettek. (81 számú diagram)

81.. diagram A témához kapcsolódó előzetes ismeretek fontossága illetve ennek megvalósulása
képzéstípusonként

A program felépítése,, a témák egymásra épülése
épülése szempontjából nincs statisztikai
különbség az egyes képzéstípusok között, a képzés után ennek jelentősége az elméleti
tanfolyamosok és a tréningprogramosok körében valamelyest nőtt. (82
82 számú diagram)
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82.. diagram A program felépítésének, a témák egymásra épülésének fontossága illetve ennek megvalósulása
képzéstípusonként

Az alkalmazott eszközök és módszerek jelentőségét a képzés előtt a tréningprogram
résztvevői tartották fontosabbnak, viszont
viszont a képzés utáni elégedettségi szint az elméleti
tanfolyam és a gyakorlatorientált képzés esetében a várakozások alatt marad. (83 számú
diagram)

83.. diagram Az alkalmazott eszközök és módszerek fontossága illetve ennek megvalósulása
képzéstípusonként
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A hallgatói segédlet fontossága tekintetében az egyes képzéstípusok között nincs
statisztikai különbség. (84 számú diagram)

84. diagram A hallgatói segédlet fontossága illetve ennek megvalósulása képzéstípusonként

Az ismeretek gyakorlati hasznosíthatósága a képzés utáni véleményekben mutat
különbséget: az elméleti tanfolyamok esetében a várakozások alatt marad. (85 számú
diagram)

85. diagram A képzés gyakorlati hasznosíthatóságának fontossága illetve ennek megvalósulása
képzéstípusonként
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H3) Az oktatókkal kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni
vélemények szintje egymáshoz viszonyítva összefüggést mutat, illetve az egyes
képzéstípusok függvényében változik.

A képzést vezető oktatóval szemben minden résztvevő elvárja, hogy a témájában járatos
legyen, megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkezzen, az órái élvezetesek,
hangulatosak legyenek. Az oktatók tekintetében hat különböző területről gyűjtöttem
információkat, megvizsgáltam, hogy a résztvevők szerint mennyire fontos az adott
témában szerzett tapasztalat, a résztvevők bevonása, az időbeosztás, a kommunikációs
és hangulatteremtő észségek, és nem utolsó sorban a közigazgatási területen szerzett
munkatapasztalat. Minden szempontot ötfokú Likert-skálán kellett értékelniük a
résztvevőknek. A képzés végén pedig arra adtak választ, hogy az előzetes feltevésük
miképp alakult, mi a véleményük a programmal kapcsolatban. A 32 számú táblázat a két
adatfeltétel adott értékeinek összevetését mutatja, a középértékek mellett a minimum és
a maximum értékeket tüntettem fel.
Témában

Résztvevők

tapasztalat

bevonása

Időbeosztás Kommunikációs Hangulatteremtő Közigazgatási
készség

Előtte Utána Előtte Utána Előtte Utána

készség

tapasztalat

Előtte

Utána

Előtte

Utána

Előtte Utána

4,5

4,7

3,9

4,2

3,9

4,2

4,6

4,6

4,3

4,4

4

4,4

Median

5

5

4

4

4

4

5

5

4

5

4

4

Mode

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

4

4

Minimum

3

2

1

5

2

3

2

3

2

2

2

3

Maximum

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mean

32. táblázat Az oktatókkal kapcsolatos előzetes feltevések illetve a képzés utáni vélemények középértékei

Mindenekelőtt megvizsgáltam, hogy az oktatókkal kapcsolatos előzetes feltevések
milyen válaszok mentén szóródnak. Megvizsgáltam, hogy a válaszok alapján milyen
csoportok különíthetőek el. Az összpontszámok tartománya (range) 1-25, a képzés előtt
illetve a képzés utáni válaszok megoszlását mutatja a táblázat. Az alsó harmada (13-17)
sorolt étékek az alacsony, a középső (18-21) a közepes, a 22 és a fölötte lévő értékek a
magas kategóriába tartoznak. (33 számú táblázat)
Képzés előtt

Pont

Képzés után

szám

N'

%

N'

%

15

0

0,0

2

0,7

16

0

0,0

0

0,0

188

Besorolás

Alacsony

17

3

1,0

1

0,3

18

0

0,0

0

0,0

19

3

1,0

0

0,0

20

4

1,3

2

0,7

21

7

2,3

0

0,0

22

30

9,8

14

4,6

23

16

5,2

9

2,9

24

39

12,7

33

10,7

25

38

12,4

28

9,1

26

52

16,9

57

18,6

27

68

22,1

38

12,4

28

29

9,4

47

15,3

29

10

3,3

35

11,4

30

8

2,6

41

13,4

Összesen

307

100

307

100

Közepes

Magas

33. táblázat A képzés előtt illetve után az
a oktatókkal kapcsolatos vélemények alakulása

Az eloszlások görbén való ábrázolása után általánosságban kijelenthető, hogy a képzés
utáni értékek hamarabb elérik a csúcsot, látható, a 25
2 pontszám alatti értékek
jellemzőbbek, mint a képzés előtt. A mean és a medián értékek a közepes besorolásbesorolás
csoportba tartoznak, de egy 30-as skálán mért 25-as
as érték legalább jónak minősíthető,
mindkét
ndkét esetben a válaszok több mint 60%-a
60% a legalább ezt az értéket veszi fel. (86 számú
diagram)
80
70
60
50
40

Képzés előtt

30

Képzés után

20
10
0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
86. diagram A képzés előtt illetve után az
a oktatókkal kapcsolatos vélemények alakulása
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Az oktatókkal kapcsolatos előzetes várakozások,
várakozások az egyes képzési típusok esetében,
statisztikailag nem különböznek egymástól.
egymástól (87 számú diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%

100,0

96,6

88,5

Magas

40%

Közepes

30%

Alacsony

20%
10%
3,4

0%
Elméleti tanfolyam

Tréning program

9,2
Gyakorlatorientált
képzés

87. diagram Az oktatókkal kapcsolatos precepciók alakulása az egyes képzési típusok esetében

Az oktatókkal kapcsolatos utólagos vélemények, az egyes képzési típusok esetében,
esetében
statisztikailag szintén nem különböznek egymástól.
egymástól (88 számú diagram)
100%
90%
80%
70%
60%
50%

98,3

100,0

97,7

Magas

40%

Közepes

30%

Alacsony

20%
10%
0%
Elméleti tanfolyam

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

88. diagram Az oktatókkal kapcsolatos percepciók alakulása az egyes képzési típusok esetében

Az egyes szempontokra adott válaszok medián, 25-75%
25 75% illetve ezen kívül eső értékeit
mutatják a x-y
y számú diagramok, minden esetben külön megjelenítve a képzés előtti
illetve a képzés utáni értékeket.
Az oktatók témában szerzett jártasságát képzés előtt a résztvevők elvárták, ennek
megfelelő színvonala a képzés utáni válaszokban is megjelenik, a két érték nagyban
megegyezik, közöttük nincs szignifikáns különbség (Meanelőtt=4.57, Meanután=4.61), a
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résztvevők kiemelten fontosnak vélik az oktató tapasztalatát, témában szerzett
jártasságát. (89 számú diagram)
89. diagram Az oktatók témában szerzett jártasságának fontossága illetve ennek megvalósulása
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Median
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Outliers
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A résztvevők előzetesen úgy gondolták, hogy egy tanfolyam sikeres akkor lehet, ha az
oktató tevékenyen bevonja a résztvevőket a képzésbe, az előzetes válaszok medián
értéke 4. A képzés után a válaszadók 4-es 5-ös értékeket jelölték meg, javarészt teljesen
megfelelőnek értékelték az oktató munkáját. A képzés előtti illetve utáni válaszok
különbsége statisztikailag is értékelhető (t-próba: Meanelőtt=3.90, Meanután=4.27, t=5.448, df=186, p<0.001). (90 számú diagram)
90. diagram A résztvevők bevonásának fontossága illetve ennek megvalósulása
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
5,5
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Median
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Az időbeosztás szintén az egyik olyan szempont volt, amelyet a résztvevők előzetesen
fontosnak véltek. A képzés végén szinte valamennyien úgy vélték, hogy az oktatók jól
tartották az időkorlátokat (t-próba: Meanelőtt=3.90, Meanután=4.24, t=-5.277, df=186,
p<0.001). (91 számú diagram)
91. diagram Az időbeosztás fontossága illetve ennek megvalósulása
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Outliers
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A képzés előtt a kommunikációs készség fontossága egyértelmű volt, a résztvevők úgy
vélték, ez az eredményes oktatás egyik fő záloga. Az előzetes várakozásaik
maradéktalanul teljesültek, az oktatók kommunikációs készségét magasra értékelték,
nincs különbség a két érték között (Meanelőtt=4.61, Meanután=4.60). (92 számú diagram)
92. diagram A kommunikációs készség fontossága illetve ennek megvalósulása
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Median
25%-75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

Bár úgy tűnik, hogy a hangulatteremtő készség előzetes várakozása és megvalósulása
között nincs különbség, a medián értéken látszik, hogy a válaszok egy teljes értéket felfelé
mozdultak, az átlagok különbsége statisztikailag értékelhetőek (t-próba esetében
Meanelőtt=4.34, Meanután=4.48, t=-2.204, df=186, p<0.05). (93 számú diagram)
93. diagram A hangulatteremtés fontossága illetve ennek megvalósulása
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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A közigazgatási szakterületről hozott mindennapi példák nagyban hozzájárulnak egy
oktatás sikerességéhez. A résztvevők előzetes véleménye is erről tanúskodik, a válaszok
átlaga 4-es felett van (Meanelőtt=4.12). A képzés utáni átlagpontszám szintén 4-es körül
található (Meanután=4.20), így a két érték között nincs szignifikáns különbség. (94 számú
diagram)
94. diagram A közigazgatási példák fontossága illetve ennek megvalósulása
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Az egyes képzési programokban különböző volt az oktatói kar összetétele. A résztvevők
természetesen ebben az esetben is rendelkeztek bizonyos előzetes feltevésekkel illetve a
képzés után értékelték az oktatók munkáját. A Box-plot
Box plot ábrákon az egyes csoportok
képzés előtti illetve képzés utáni feltevéseit/értékelését hasonlítottam össze, az egyes
téglalapok (hasonlóan az eddigiekhez) az alsó és felső kvartilist közötti távolságot, a
doboz közepén található fekete vonal pedig a mediánt mutatja.
A témában szerzett jártasságot a képzés előtt mindhárom képzéstípusban
típusban résztvevők
nagyon illetve rendkívül fontosnak, a képzés után pedig nagyrészt illetve teljesen
telj
megfelelőnek minősítették, egyedül a gyakorlatorientált képzés esetében növekedett ez
a változó értéke. (95 számú diagram)

95.. diagram A témában szerzett jártasság, tapasztalat fontossága illetve ennek megvalósulása
képzéstípusonként

A résztvevők bevonását az oktatásba nagyon fontosnak vélték a résztvevők, a
tréningprogramosok ebből a szempontból kiemelkednek a többiek közül, a medián érték
ebben az esetben 4,5. A képzés
kép
során az oktatók nagyrészt illetve teljesen megfelelően
bevonták hallgatóikat a képzésbe, a tréningprogramosok esetében a medián érték még
növekedett is. (96 számú diagram)
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96.. diagram A résztvevők bevonásának fontossága illetve ennek megvalósulása képzéstípusonként
képzéstípusonként

Az időbeosztás fontossága tekintetében nem találunk különbséget az egyes
képzéstípusokban résztvevők
vevők között, a medián értékek minden esetben egyenlő 4-gyel.
4
(97 számú diagram)

97.. diagram Az időbeosztás fontossága illetve ennek megvalósulása képzéstípusonként

195

Az oktatók kommunikációs készségét szintén kiemelkedően magasra értékelték a
résztvevők,, az előzetes feltevések beigazolódtak,
beigazolódtak látható, hogy a tréningprogramosok
voltak a leginkább elégedettek, medián 4,5.
4,5 (98 számú diagram)

98.. diagram A kommunikáció fontossága illetve ennek megvalósulása képzéstípusonként

A hangulatteremtő készséget általában nagyon fontosnak vélték, a tréningprogramosok
ebből a szempontból kiemelkednek a többiek közül, a medián érték ebben az esetben
4,5. (99 számú diagram)

99.. diagram A hangulatteremtő készség fontossága illetve ennek megvalósulása képzéstípusonként
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A közigazgatási területen szerzett munkatapasztalatot már korántsem vélték olyan
fontosnak, különösen a tréningprogramosok nem, a medián érték 4.. A képzés után e
tekintetben a gyakorlatorientált képzés résztvevői magasabbra
ra értékelték a programot.
programot
(100 számú diagram)

100.. diagram A közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat fontossága illetve ennek megvalósulása
képzéstípusonként
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H4) Az oktatói habitus, a tartalom és módszertan, valamint a szakismeret és
tapasztalat faktorok hatása a képzés eredményességére a képzéstípusok
függvényében változik.

A képzési célok elérésének szintje
szintj a képzés eredményességét is jelzi, amit egy 5 fokú
skálán értékelték a résztvevők.
résztvevők Mindenki legalább úgy értékelte, hogy sikerült a képzési
célokat elérni,, több mint 70%-uk
70%
pedig úgy nyilatkozott, hogy nagyrészt elérték. (101
számú diagram)
16,9

10,1
egyáltalán nem sikerült
kevésbé sikerült
sikerült
nagyrészt sikerült

73,0

teljes mértékben sikerült

101.. diagram Képzési célok elérési szintje (képzés eredményessége)

Az egyes képzési programokon résztvevők véleménye valamennyire
valamennyire eltér a képzés
eredményességére nézve,, a képzést a legeredményesebbnek (mean = 4,19) a
tréningprogramosok vélték, de még a gyakorlatorientált képzésben résztvevők is 4-es
4
átlagot adtak. A programok közötti különbség statisztikailag is értékelhető (chi(chi
négyzet=17.238, df=4, p<0.05). (102 számú diagram)
100%
90%

15,1

19,0

17,7

80%
70%
60%
50%

64,6

78,2

nagyrészt sikerült

81,0

40%

teljes mértékben sikerült

sikerült

30%
20%
10%
0%

17,7
6,7
Elméleti
tanfolyam

Tréning
program

Gyakorlatorientált
képzés

102.. diagram Képzési célok elérési szintje (képzés eredményessége) képzési programonként
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Arra voltam kíváncsi, hogy a képzési
épzési programmal kapcsolatos vélemények minként
függnek össze az értékeléssel. Akik úgy érzik, hogy jól vagy teljes mértékben sikerült
elérni személyes képzési céljaikat, azok véleménye a képzési programmal kapcsolatban
összességében sokkal pozitívabb (chi-négyzet=46.235,
négyzet=46.235, df=4, p<0.001). (103 számú
diagram)
100%

6,5

90%

20,5

80%
70%

50,0
51,6

60%
Magas

50%

68,3

40%
30%
20%

Közepes
44,2

Alacsony

41,9

10%

11,2

5,8

nagyrészt sikerült

teljes mértékben
sikerült

0%
sikerült

103. diagram A képzés eredményessége versus képzési programmal kapcsolatos vélemények

A 104 számú diagramon is látható, hogy az oktatók esetében
ben az értékelések még
magasabbra tolódnak, szinte minden hallgató maximálisan elégedett volt az oktató
összmunkájával. Akik úgy érzik, hogy jól vagy teljes mértékben sikerült elérni személyes
képzési céljaikat, azok véleménye az oktatókról kapcsolatban összességében
összességében pozitívabb.
pozitívabb
(chi-négyzet=14.002,
négyzet=14.002, df=4, p<0.05)
100%
90%
80%

45,2

70%
74,1

60%

73,1

50%

Magas

40%

Közepes

30%

48,4

Alacsony

20%
10%
0%

25,0

25,0

nagyrészt
sikerült

teljes mértékben
sikerült

6,5
sikerült

104. diagram A képzés eredményessége versus oktatóval kapcsolatos vélemények
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Arra is kíváncsi voltam, hogy a képzés előtt illetve a képzés után el lehet-e különíteni a
mintából bizonyos alcsoportokat. Erre az adatredukciós módszerek közül a
faktoranalízist használtam, a főkomponens elemzés (Principal Component) módszerrel,
variamx rotációval, a kapott faktorértékeket pedig külön változóként elmentettem. A
magyarázott össz-variancia érték 52,474%, a KMO értéke 0,78, a Bartlett-teszt az egyes
faktorok között szignifikáns eltérést mutatott (p<0.001), a változók alkalmasak a
faktorelemzésre.
Az analízis eredménye az egyes faktorokba történő besorolás után következő
faktorértékeket tartalmazó 34 számú táblázat lett:
Component
1

2

3

Előzetes ismeretek

0,312

0,178

0,589

Közigazgatási tapasztalat

-0,081

0,080

0,809

Eszközök, módszerek

0,320

0,654

-0,057

Hallgatói segédlet

0,177

0,667

0,106

Gyakorlati hasznosíthatóság

-0,120

0,682

0,027

Résztvevők bevonása

0,750

0,069

0,227

Időbeosztás

0,767

-0,017

0,193

Kommunikációs készség

0,613

0,324

-0,211

Hangulatteremtő készség

0,645

0,287

-0,065

Oktatói

Tartalom,

Szakismeret,

habitus

módszertan

tapasztalat

Faktorok elnevezése

34. táblázat A résztvevők előzetes feltevései változók bevonásával végrehajtott faktorelemzés faktorsúlyai

Az elmentett faktorértékekkel további elemzéseket tudunk végezni, mivel magas mérési
minőségű adatokról van szó, a variancia-analízis is lefuttatható. Ezzel az eljárással az
egyes képzési típusok közötti különbségekre is fényt deríthetünk. Amennyiben a p<0.05,
a képzési típusok közötti különbség fennáll és statisztikailag értékelhető.
A 35 számú táblázatból a következőket vehetjük észre:
1) Az Oktatói habitus esetében a tréningprogramon résztvevők mindkét csoporttól
eltérnek, számukra ez kiemelkedően fontos
2) A Tartalom, módszertan esetében az elméleti tanfolyamon résztvevőket
különíthetjük el a többektől.
3) A Szakismeret, tapasztalat meglétét mindhárom képzéstípus résztvevői egyaránt
fontosnak tartják.
200

Faktorok

(I) Képzés típusa

Elméleti
tanfolyam

(J) Képzés típusa
Tréning program
Gyakorlatorientált
képzés
Elméleti tanfolyam

Oktatói
habitus

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

Difference (I-J) Error

Sig.

-0,89

0,15

0,000

-0,04

0,12

0,926

0,89

0,15

0,000

0,85

0,15

0,000

Elméleti tanfolyam

0,04

0,12

0,926

képzés

Tréning program

-0,85

0,15

0,000

Tréning program

0,37

0,15

0,044

0,64

0,12

0,000

-0,37

0,15

0,044

0,27

0,15

0,170

tanfolyam

Gyakorlatorientált
képzés
Elméleti tanfolyam

Tartalom,
Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

Gyakorlatorientált

Elméleti tanfolyam

-0,64

0,12

0,000

képzés

Tréning program

-0,27

0,15

0,170

Tréning program

-0,09

0,16

0,834

-0,24

0,13

0,144

0,09

0,16

0,834

-0,15

0,16

0,618

Elméleti
tanfolyam

Gyakorlatorientált
képzés
Elméleti tanfolyam

Szakismeret,
tapasztalat

Std.

Gyakorlatorientált

Elméleti

módszertan

Mean

Tréning program

Gyakorlatorientált
képzés

Gyakorlatorientált

Elméleti tanfolyam

0,24

0,13

0,144

képzés

Tréning program

0,15

0,16

0,618

35. táblázat A faktorértékek bevonásával készített varianciaanalízis táblázata

A Tukey-féle próba a talán a legszélesebb körben használatos Post-hoc tesztek egyike.
Esetemben a kapott eredmények grafikus ábrázolása a következő eredményt adja, a
csillaggal jelölt értékek statisztikailag eltérnek a többitől. (105 számú diagram)
Látható, hogy a három képzéstípus esetében a faktorok hatása eltér:
1) Az elméleti tanfolyamok esetében a Tartalom, módszertan faktor hatása a másik
kettőhöz képest meghatározó.
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2) A tréing programok esetében az Oktatói habitus faktor hatása a másik kettőhöz
képest meghatározó.
3) A gyakorlatorientált képzések esetében meglétét mindhárom faktor egyformán
meghatározó.
0,800

*

0,700

Elméleti tanfolyam

0,600

Gyakorlatorientált képzés
0,500

Tréning program

0,400
0,707

* p<0.05

*

0,300
0,200
0,100

0,340
0,188 0,143

0,158

0,027

0,118 0,120 0,027

0,000
Oktatói habitus

Tartalom, módszertan

Tapasztalat, ismeret

105.. diagram A képzési programok közötti különbségek az egyes faktorok esetében

A képzés utáni válaszok esetében is elvégeztem a faktoranalízist, de ebben az esetben a
válaszok
zok mentén már nem tudjuk szegregálni az egyes csoportokat.
Visszatérve a H1) vizsgálata során felvetődött
f
kérdésre – ha a személyes képzési célok
elérésében a Wilcoxon-próba
próba negatív értékeket mutat, hogyan lehetséges, hogy a
résztvevők a képzést mégis sikeresnek ítélik meg? – a fenti eredmények azt igazolják,
hogy a segítség a munkához változó negatív értéke nem befolyásolja
befolyásolja szignifikánsan a
képzés eredményességét.. Ennek oka,
oka, hogy az egyes változók hatásának súlya a többitől
eltérő lehet, különösen, ha ezt képzéstípusokra vetítjük ki.
Általánosságban kijelenthetjük, hogy az egymástól eltérő képzéstípusok esetében az
egyes változók, faktorok hatásának súlya egymástól különbözik, illetve ezek hatása egyegy
egy képzéstípus esetében jellemzőnek mutatkozik.
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5.4 Az eredmények összegzése
A kvantitatív kutatás az ÁTI felnőttképzési programtípusaira nézve reprezentatívnak
tekinthető, mivel a vizsgált képzések teljes résztvevői populációja bekerült a mintába, és
a

kitöltési

arány 74%.

Ugyanez a

közigazgatás

egészére

csak feltételesen

vonatkoztatható. Ennek fő okai: (1) nem állt rendelkezésemre a teljes állományra
vonatkozó adatbázis, így a mintavételi eljárás nem a teljes állományra vonatkozóan
történt, (2) viszont a minta jellemzői részben hasonlítanak a köztisztviselői személyi
állomány jellemzőihez, amint azt a leíró statisztika is mutatja.
A kérdőívet kitöltők köre, a nemek szerinti összetétel, a szakképzettség, a képesítés
jellege és a továbbképzés/átképzés aránya tekintetében megegyezik a közigazgatás
személyi állományának összetételével, míg a korfa, területi eloszlás, szervtípusok
létszáma, az iskolai végzettség szintje és a vezető/beosztott aránya szerint különbözik.
Érdekes még, hogy a mintát illetően, a magyarországi települési lejtő is fennáll.
Természetesen a résztvevői minta jellemzői képzéstípusonként bizonyos különbségeket
mutat. Az elméleti tanfolyamon jellemzőbb volt a férfiak részvétele, mint a többi
képzéstípus esetében, ennek oka valószínűleg a feldolgozott témákkal kapcsolatos, ami
főként vezetőket érintett (akik többnyire férfiak). A tréningprogramokon magas volt az
51 év felettiek részaránya, ami szintén a vezetőket érintő programnak tudható be, akik
többnyire ebből a korosztályból kerülnek ki. Míg a másik két képzéstípus esetében a
budapestiek túlreprezentáltak, addig a tréningprogramokon alulreprezentáltak voltak,
ami valószínűleg a vidékre kihelyezett helyszínnek tudható be. Míg az államigazgatási
szektorból a legtöbben a gyakorlatorientált képzéseken vettek részt, amit elsősorban az
őket érintő téma indokolt, addig az elméleti tanfolyamokon és a tréningprogramokon a
diplomások túlsúlya figyelhető meg. Itt vett részt a legtöbb igazgatásszervező
végzettségű, és érdekes módon, sokkal színesebb a résztvevők munkaköre a másik két
képzéstípushoz viszonyítva.
A képzések előtt a motivációra vonatkozó vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a
képzéseken körülbelül fele-fele arányban voltak önkéntes és kötelezően résztvevők. A
személyes képzési célok tekintetében elsősorban a mindennapi munkájukhoz vártak
segítséget, illetve új szakmai ismereteket. Érdekes a készségek és a szakmai szemlélet
jelentőségének alulértékelése. A képzési programot illetően, elsősorban annak
gyakorlati hasznosíthatóságára számítottak, az előzetes alapozó ismeretek meglétét nem
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tartották fontosnak. Az oktatókkal kapcsolatban a kommunikációs készséget, illetve
témában való jártasságot emelték ki, mint fontos szempontot.
A képzés után a személyes képzési célok átlaga a nagyrészt sikerült kategóriába került,
és senki nem nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem sikerült. Ez az eredmény abból a
szempontból is érdekes, hogy míg főként a szakmai ismeretek, de a készségek és a
szakmai szemlélet terén is a vártnál jóval többet kaptak, addig a munkához való segítség
tekintetében az eredmény nagyjából csak a várakozásoknak megfelelően alakult. A
képzési program esetében azt kapták, amit vártak: leginkább a gyakorlati
hasznosíthatósággal voltak megelégedve, az egyes változók középértéke a nagyrészt
alkalmas kategóriában van. Az oktatók tekintetében főként a témában való jártasságot
értékelték, és az egyes változók középértéke elérte a teljesen megfelelő szintet.
Ami a szöveges véleményeket illeti, szinte minden válasz a képzéssel kapcsolatos. Magát a
képzési programot illetően, a válaszok pozitív üzeneteket tartalmaznak, ebből a
szempontból képzéstípusonként jelentős különbséget nem mutatnak. A képzés
leghasznosabb része tekintetében főként a tréningprogramok esetében tapasztalható
eltérés, itt a válaszok nagyobb részben kapcsolatosak az oktatókkal. A változtatási
javaslatok tekintetében, az elméleti tanfolyam résztvevői fogalmazták meg a legtöbb
kritikát a képzési programmal kapcsolatban és a gyakorlatorientált képzés résztvevői a
legkevesebb kritikát az oktatókkal szemben. A legtöbb változtatási javaslat az
oktatásszervezést érinti, és főként a gyakorlatorientált képzés résztvevőitől érkezett. A
további személyes fejlesztési igények között főként újabb témajavaslatok szerepeltek, a
legtöbb a tréningprogramosok részéről érkezett. Az egyéb javaslatok tekintetében,
képzéstípusonként tekintve, a tréningprogramok esetében a legkevesebb a képzési
programmal kapcsolatos javaslat, és egyedül az elméleti tanfolyamok esetében
fogalmaztak meg az oktatók munkájával kapcsolatos további igényeket.
Az oktatói kar összetétele mind szakmai tartalmi, mind módszertani szempontból
megfelelő volt, amit a résztvevői vélemények is alátámasztanak. A képzési program
tekintetében a legelégedettebbek a tematika megvalósulásával voltak, gondként az
időzavar említhető meg. A résztvevőkkel szemben kritikusabbak voltak, mint a fordított
esetben: leginkább az előzetes alapozó ismereteket hiányolták. Érdekes tény, hogy ehhez
képest a résztvevők ezt a változót alulértékelték. A képzés legfontosabb eredményének a
sokrétűbben jelentkező probléma-felismerést emelték ki, változtatási javaslataik pedig
elsősorban az érintett célcsoport pontosabb kiválasztására vonatkozóan voltak.
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A gyakorlatorientált képzés esetében a zárótesztek átlageredménye jónak mondható
(3,91), és az egymást követő csoportonkénti növekvő trend valószínűsíthetően arra utal,
hogy az előző képzésekből nyert tapasztalatok beépültek az azt követő képzésekbe.
H1) A minta jellemzői, a motiváció és a személyes képzési célok szintje összefügg
egymással, illetve az egyes képzéstípusok függvényében változik – hipotézis
ellenőrzése.
A minta jellemzőit illetően, a képzési célok szintje és a nem, az életkor és az iskolai
végzettség tekintetében nem találtam különbséget. Viszont a községből/faluból érkező
résztvevők több személyes célt fogalmaztak meg, nagyobb várakozással tekintettek a
képzésre, mint a megyeszékhelyről vagy a fővárosból érkező társaik. A települési lejtő
tehát itt fordított arányban működik: minél alacsonyabb a település gazdasági
potenciálja, annál magasabb a résztvevők képzési céljainak szintje. Szintén különbséget
találtam a munkahelyi beosztás tekintetében: úgy tűnik, hogy a vezetők egy képzéssel
kapcsolatban sokkal többet várnak el. Aki átképzésre jött, sokkal több előzetes képzési
célt fogalmazott meg, szemben a továbbképzésre érkezőknél. A motiváció tekintetében,
az önkéntes alapon résztvevők nagyobb elvárásokkal érkeztek a kötelezően résztvevő
társaikkal. A kötelező részvétel leginkább a gyakorlatorientált képzések esetében volt
jellemző, a másik két képzéstípus esetén inkább az önkéntes részvétel.
A személyes képzési célok változásait Wilcoxon-próbával vizsgáltam meg, melynek
eredményeként látható, hogy a már előzetesen meglévő várakozások, vagy esetleges
nem meglévő várakozások nem változtak, minden esetben azok vannak többségben,
akiknek személyes céljaik nem változtak (egyenlők) a képzés előtt illetve a képzés után.
Nincs szignifikáns eltérés a képzés előtti illetve utáni válaszokban, és az adatsorokra
tekintve elmondhatjuk, hogy míg a szakmai szemlélet, az új szakmai ismeretek
megszerzése, az új készségek elsajátítása jellemzően pozitív irányba változott, addig a
segítség a munkához változó esetében a válaszokban ilyen pozitív elmozdulást nem
tapasztalhatunk.
Képzés előtt a motiváció az elméleti tanfolyam résztvevői körében a volt legmagasabb,
míg a gyakorlatorientált képzés résztvevői körében a legkisebb. Egyfelől a személyes
képzési célok szintje között nem találunk különbséget, viszont az összetétele között igen.
Az elméleti tanfolyamon résztvevők jellemzőbben várják azt, hogy formálódjon a
szakmai szemléletük, mint például a gyakorlatorientált képzésben részt vevők. A tréning
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programosok nagyrészt úgy gondolják, hogy nem fognak új szakmai ismeretekre szert
tenni, e tekintetben jelentősen elkülönülnek a többi képzési típusban résztvevőktől.
Főként a gyakorlatorientált képzés résztvevői vélik úgy, hogy a segítséget kapnak a
munkájukhoz. Leginkább a tréning programban résztvevők számítanak arra, hogy új
készségeket fognak elsajátítani.
Képzés után mindenki úgy vélte, hogy legalább sikeres, de még inkább teljes mértékben
sikeres volt a képzés. A képzéseken résztvevők közül a tréningprogramosok voltak a
leginkább megelégedve céljaik elérésével. A gyakorlatorientált képzésen résztvevők
kétharmada úgy véli, nem formálódott szakmai szemléletük, ebben jelentősen eltérnek a
többi csoporttól. Az új szakmai ismereteket szerzők tekintetében a képzéstípusok között
nincs jelentős különbség. Az elméleti tanfolyamon résztvevők több mint fele nem érzi
úgy, hogy a képzés segítséget nyújt a mindennapi munkájukhoz. A tréningprogramosok
döntő többsége valamilyen új készséget tanult, azonban a másik két képzésben
résztvevők csak elvétve mondták el ugyanezt.
Szakmai szemléletem formálása vs. Szakmai szemléletemet formálta tekintetében a
képzés nyújtotta eredmények felülmúlták a résztvevők várakozásait. Arányaiban
leginkább a tréning programosok nyilatkoztak úgy, hogy bár előzetesen nem gondolták
azt, hogy személetük formálódni fog, az mégis bekövetkezett. A legkevésbé a
gyakorlatorientált képzésben résztvevőknek alakult szemléletük.
Új szakmai ismeretek szerzése vs. Új szakmai ismereteket szereztem tekintetében bár
sokan előzetesen nem gondolták, mégis szereztek, tehát e tekintetben is sikeres volt a
továbbképzés. Az elméleti tanfolyamon résztvevők közül gondolták a legtöbben
előzetesen azt, hogy nem fognak új szakmai ismereteket szerezni, közülük azonban a
többség a képzés végére mégis szert tett erre. A tréningprogram esetében előzetesen a
résztvevők zöme szintén nem gondolt az új ismeretszerzésre, mégis többségük
megkapta azt, ez az arány a gyakorlatorientált képzés esetében is rendkívül magas.
Segítséget kapni a munkához vs. Segítséget kaptam a munkámhoz tekintetében is sikeres
volt a továbbképzés. A legtöbben a gyakorlatorientált képzésben résztvevők közül
mondták azt, hogy bár előzetesen nem várták, mégis sok segítséget kaptak a későbbi
munkájukhoz, az elméleti tanfolyamon résztvevők esetében ez az arány kevesebb.
Új készségek tanulása vs. Új készségeket tanultam tekintetében a résztvevők alig
egyötöde vélte azt, hogy új készségeket fog majd tanulni a képzésen, többségük a képzés
végén is úgy nyilatkozott, hogy nem is tanult új készségeket. Azonban hasonlóképpen, a
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szakmai szemlélet formálódásához, itt is a tréningprogramosok között következett be a
legnagyobb pozitív változás.
Felvetődik a kérdés: ha a személyes képzési célok elérésében a Wilcoxon-próba negatív
értékeket mutat, hogyan lehetséges, hogy a résztvevők a képzést mégis sikeresnek ítélik
meg? Erre a kérdésre a negyedik hipotézis ellenőrzése során térek vissza.
H2) A képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni
vélemények szintje egymáshoz viszonyítva összefüggést mutat, illetve az egyes
képzéstípusok függvényében változik – hipotézis ellenőrzése.
A képzés előtti precepciók és képzés utáni percepciók tekintetében, általánosságban
kijelenthető, hogy a program képzés utáni értékei hamarabb elérik a csúcsot, de
valamivel alulmaradnak a várakozásokhoz képest. A jónak minősíthető értékek
jellemzőbbek a képzés után, mint a képzés előtt, ez a jelenség legmarkánsabban a
gyakorlatorientált képzések esetében tapasztalható.
A képzési programmal kapcsolatos előzetes várakozások az egyes képzési típusok
esetében nagyban különböznek egymástól: a gyakorlatorientált képzésben részt vevők
rendelkeztek a legkisebb precepciókkal, szemben a másik két képzéstípussal. A képzés
után a gyakorlatorientált képzés mellett a többi kettőnél is megjelentek az alacsony
értékek, bár igen elenyésző arányban, például a tréningprogramosok közel fele teljes
mértékben meg volt mindennel elégedve. A változók egyenkénti vizsgálata az alábbi
következtetéseket eredményezte.
Az előzetes ismeretek tekintetében, szemben a képzés előtti elképzelésekkel és az oktatói
véleményekkel is, a képzés után a résztevők jellemzően úgy vélik, hogy ezek megléte
döntő fontosságú a képzés során, tehát ebben az értelemben változás következett be.
Kivételt a gyakorlatorientált képzés résztvevői képeznek, akik egy új munkamódszerrel
ismerkedtek meg, így előzetes ismereteik nem is lehetettek.
A program felépítését illetően szinte mindenki a nagyon fontos kategóriát jelölte meg. A
válaszok felfelé tolódtak: a képzés után ezt még fontosabbnak ítélték meg a résztvevők.
Nincs statisztikai különbség az egyes képzéstípusok között, a képzés után ennek
jelentősége az elméleti tanfolyamosok és a tréningprogramosok körében csak
valamelyest nőtt.
Az oktatás során alkalmazott módszereket, eszközöket is egyértelműen fontosnak vélték
a résztvevők. Ebben az esetben azonban negatív elmozdulást figyelhetünk meg: az
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előzetes várakozások nem teljesültek, leginkább az elméleti tanfolyamokon alkalmazott
frontális oktatási módszerrel kapcsolatosan voltak kevésbé elégedettek, bár a válaszok
átlagértéke még így is a „tetszett” érték felett van. E változó jelentőségét a képzés előtt a
tréningprogram résztvevői tartották fontosabbnak, ami számunkra teljesült, de a képzés
utáni elégedettségi szint az elméleti tanfolyam és a gyakorlatorientált képzés esetében a
várakozások alatt maradt.
A képzésen részt vevők kiemelkedően fontosnak vélték, hogy megfelelő hallgatói
segédletet kapjanak, azok minősége kiváló legyen. A képzés után szinte valamennyien
elégedettek voltak ezekkel a segédanyagokkal, nincs statisztikai különbség a változók
között.
A képzés témáinak gyakorlati hasznosítását illető várakozások is megjelentek a
résztvevők között. Bár első ránézésre úgy tűnik, hogy ezek a várakozások
maradéktalanul beteljesedtek, de a válaszok értéke lefele tolódott: az elméleti
tanfolyamok esetében maradt a várakozások alatt.
H3) Az oktatókkal kapcsolatos előzetes feltevések versus képzés utáni vélemények
szintje egymáshoz viszonyítva összefüggést mutat, illetve az egyes képzéstípusok
függvényében változik – hipotézis ellenőrzése.
A képzés előtti precepciók és képzés utáni percepciók tekintetében, általánosságban
kijelenthető, hogy az oktatók munkájának képzés utáni értékei hamarabb elérik a
csúcsot, de valamivel alulmaradnak a várakozásokhoz képest. A jónak minősíthető
értékek jellemzőbbek a képzés után, mint a képzés előtt, ez a jelenség képzéstípusonként
azonban eltérő képet mutat. Az elméleti tanfolyamok esetében a legkisebb a szórás, a
tréning

programok

képzés

utáni

értékei

meghaladják

a

várakozásokat,

a

gyakorlatorientált program pedig a legnagyobb szórást mutatta, és a legmagasabb
értékeket vette fel a képzés utáni vélemények esetében.
Az oktatókkal kapcsolatos előzetes várakozások és utólagos vélemények, az egyes
képzési típusok esetében, statisztikailag nem különböznek egymástól. A változók
egyenkénti vizsgálata az alábbi következtetéseket eredményezte.
Az oktatók témában szerzett jártasságát képzés előtt a résztvevők kiemelten fontosnak
vélik, ennek megfelelő színvonala a képzés utáni válaszokban is megjelenik, a két érték
nagyban megegyezik, közöttük nincs szignifikáns különbség. Ezt a képzés előtt
mindhárom képzéstípusban résztvevők nagyon illetve rendkívül fontosnak, a képzés
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után pedig főként a gyakorlatorientált képzés résztvevői teljesen megfelelőnek
minősítették.
A résztvevők bevonását az oktatásba a képzés előtt nagyon fontosnak vélték a
résztvevők, és a képzés után javarészt teljesen megfelelőnek értékelték az oktató
munkájának e részét. A képzés előtti illetve utáni válaszok különbsége statisztikailag is
értékelhető: a tréningprogramosok ebből a szempontból kiemelkednek a többiek közül,
esetükben a medián érték még növekedett is.
Az időbeosztás szintén az egyik olyan szempont volt, amelyet a résztvevők előzetesen
fontosnak véltek. A képzés végén szinte valamennyien úgy vélték, hogy az oktatók jól
tartották

az

időkorlátokat.

Nem

találunk

statisztikai

különbséget

az

egyes

képzéstípusokban résztvevők között.
A képzés előtt a kommunikációs készség fontossága egyértelmű volt, a résztvevők úgy
vélték, ez az eredményes oktatás egyik fő záloga. Az előzetes várakozásaik
maradéktalanul teljesültek, az oktatók kommunikációs készségét magasra értékelték,
nincs szignifikáns különbség a két érték között. Képzéstípusonként vizsgálva a kérdést,
látható, hogy a tréningprogramosok voltak a leginkább elégedettek.
Bár úgy tűnik, hogy a hangulatteremtő készség előzetes várakozása és megvalósulása
között nincs különbség, a medián értéken látszik, hogy a válaszok egy teljes értéket
felfelé

mozdultak,

az

átlagok

különbsége

statisztikailag

értékelhető.

A

tréningprogramosok emelkednek ki ebből a szempontból a többiek közül.
A szakterületről hozott példák hozzájárulnak egy oktatás sikerességéhez. A résztvevők
azonban ezt előzetesen nem vélték túlzottan fontosnak, és utólagos véleményük is erről
tanúskodik, a két érték között nincs szignifikáns különbség. Előzetesen különösen a
tréningprogramosok nem, viszont a képzés után a gyakorlatorientált képzés résztvevői e
tekintetben magasra értékelték ezt a változót.
H4) Az oktatói habitus, a tartalom és módszertan, valamint a szakismeret és
tapasztalat faktorok hatása a képzés eredményességére a képzéstípusok
függvényében változik – hipotézis ellenőrzése.
Az egyes képzési programokon résztvevők véleménye a képzés eredményességére
nézve eltér: a képzést a legeredményesebbnek a tréningprogramosok vélték, de még a
gyakorlatorientált képzésben résztvevők is elégedettek voltak. A programok közötti
különbség statisztikailag is értékelhető. A képzési célok elérésének szintje és a többi
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változó szintje egymással szorosan összefügg. Akik úgy érzik, hogy jól vagy teljes
mértékben sikerült elérni személyes képzési céljaikat, azok véleménye a képzési
programmal és az oktatókkal kapcsolatban összességében sokkal pozitívabb.
A faktoranalízis és a varianciaanalízis eredményeként elmondható, hogy az Oktatói
habitus esetében a tréningprogramon résztvevők mindkét csoporttól eltérnek, számukra
ez kiemelkedően fontos; a Tartalom, módszertan esetében az elméleti tanfolyamon
résztvevőket különíthetjük el a többektől; Szakismeret, tapasztalatok meglétét
mindhárom képzéstípus résztvevői egyaránt fontosnak tartják.
A Tukey-féle próba eredményeként látható, hogy a három képzéstípus esetében a
faktorok hatása eltér: az elméleti tanfolyamok esetében a Tartalom, módszertan faktor
hatása a másik kettőhöz képest meghatározó; a tréing programok esetében az Oktatói
habitus faktor hatása a másik kettőhöz képest meghatározó; a gyakorlatorientált
képzések esetében meglétét mindhárom faktor egyformán meghatározó.
Összegezve a fentieket: már a leíró statisztikai elemzés is rámutatott arra, hogy a
résztvevők jellemzői képzéstípusonként bizonyos különbségeket mutatnak demográfiai
szempontból, de különösen a motiváció, a képzési célok és a képzést megelőző
várakozások tekintetében is. Hasonló a trend a képzést követő véleményekben, ami a
szöveges értékelésben is megmutatkozik.
A H1) részben igazolódott. A motiváció az elméleti tanfolyam résztvevői körében volt
legmagasabb, míg a gyakorlatorientált képzés résztvevői körében a legkisebb A
személyes képzési célok szintje szignifikánsan magasabb a kistelepülésekről érkezők, a
vezető beosztásúak, az átképzésen résztvevők, és az önkéntesen jelentkezők körében, de
a képzés előtti és utáni válaszokban összességében nincs szignifikáns különbség, viszont
maguk a személyes képzési célok a képzés előtt és után képzéstípusonként eltérnek
egymástól.
A H2) részben igazolódott. A képzés előtti precepciók és képzés utáni percepciók
tekintetében, általánosságban kijelenthető, hogy a program képzés utáni értékei
hamarabb elérik a csúcsot, de valamivel alulmaradnak a várakozásokhoz képest. A
képzési programmal kapcsolatos előzetes várakozások az egyes képzési típusok
esetében nagyban különböznek egymástól, viszont a képzés utáni vélemények már nem
feltétlenül. A változók egyenkénti vizsgálata alapján elmondható, hogy az előzetes
ismeretek, az alkalmazott módszerek és a gyakorlati hasznosítás esetében van
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különbség, míg a program felépítése és hallgatói segédlet tekintetében nincs különbség a
képzéstípusok között.
A H3) részben igazolódott. A képzés előtti precepciók és képzés utáni percepciók
tekintetében, általánosságban kijelenthető, hogy az oktatók munkájának képzés utáni
értékei hamarabb elérik a csúcsot, de valamivel alulmaradnak a várakozásokhoz képest.
Ez a jelenség képzéstípusonként eltérő képet mutat Az oktatókkal kapcsolatos előzetes
várakozások és utólagos vélemények, statisztikailag nem különböznek egymástól. A
változók egyenkénti vizsgálata alapján elmondható, hogy résztvevők bevonása, a
kommunikációs készség és a hangulatteremtő készség esetében van különbség, míg
témában szerzett jártasság, az időbeosztás és a szakterületről hozott példák
tekintetében nincs különbség a képzéstípusok között.
A H4) részben igazolódott. A képzési célok elérésének szintje és a többi vizsgált változó
szintje egymással összefügg. A faktoranalízis, a varianciaanalízis és a Tukey-féle próba
eredménye azt mutatja, hogy a három faktor közül kettő: a Tartalom, módszertan és az
Oktatói habitus hatása az egyes képzéstípusokra vetítve egymástól eltér, míg a
Tapasztalat, ismeretek hatása képzéstípusonként nagyjából azonos.
Végezetül visszatérve a H1) vizsgálata során, a Wilcoxon-próba kapcsán felvetődött
kérdésre általánosságban kijelenthetjük, hogy az egymástól eltérő képzéstípusok
esetében az egyes változók, faktorok hatásának súlya egymástól különbözik, illetve ezek
hatása egy-egy képzéstípus esetében jellemzőnek mutatkozik.
A képzéstípusonkénti különbségeket, vázlatosan, a 36 számú kereszttáblában foglaltam
össze. Látható, hogy leginkább a képzés előtti motiváció és a személyes képzési célok
tekintetében vannak eltérések, a többi változó esetében pedig főként a tréning
programok esetében találunk magasabb értékeket. A dolgozat eredményeinek
értékelésére és a javaslatok megfogalmazására az összegző fejezetben térek rá.
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A vizsgált képzéstípusok közötti statisztikailag igazolt különbségek
Vizsgálati szempontok
H1

H3

H4

Tréning program

Gyakorlatorientált képzés

Képzés előtti motiváció

magasabb

közepes

alacsonyabb

Képzés utáni eredmény

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Új szakmai ismeretek

alacsonyabb

közepes

magasabb

Új készségek

közepes

magasabb

alacsonyabb

Szakmai szemlélet

közepes

magasabb

alacsonyabb

Segítség a munkához

alacsonyabb

közepes

magasabb

Előzetes ismeretek

nincs különbség

nincs különbség

alacsonyabb

Program felépítése

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Alkalmazott módszerek

nincs különbség

magasabb

nincs különbség

Hallgatói segédlet

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Hasznosíthatóság

alacsonyabb

nincs különbség

nincs különbség

Témában jártasság

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Résztvevők bevonása

nincs különbség

magasabb

nincs különbség

Időbeosztás

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Kommunikáció

nincs különbség

magasabb

nincs különbség

Hangulat

nincs különbség

magasabb

nincs különbség

Szakterületről példák

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Oktatói habitus

nincs különbség

magasabb

nincs különbség

Tartalom, módszertan

magasabb

nincs különbség

nincs különbség

Szakismeret, tapasztalat

nincs különbség

nincs különbség

nincs különbség

Képzési célok elérése

H2

Elméleti tanfolyam

Képzési program

Oktató munkája

Faktorok

36. táblázat A képzéstípusok közötti különbségek összefoglaló táblázata
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Összegzés
A dolgozatnak kettős célja volt: (1) egyrészt egy elemző-összefoglaló, az elméleti
megalapozást segítő anyag elkészítése, (2) másrészt olyan gyakorlati kérdések feltárása
és vizsgálata, amelyek segítségével választ kaphatunk a közigazgatási továbbképzések
állandó és aktuális kérdéseire, illetve segítségükkel további felvetések, javaslatok
fogalmazhatók meg.
Az elméleti kutatás keretében
Az első fejezet áttekintette és összegezte a közigazgatási képzések továbbképzések
intézménytörténetét, elemezte és értelmezte annak jogszabályi hátterét, illetve
összehasonlította azt egyes nemzetközi trendekkel és modellekkel.
A második fejezet a hazai közigazgatási kompetenciák értelmezési keretét elemezte, jogi
szabályozását, gyakorlati kérdéseit, és összehasonlította azt az EU közigazgatási
kompetencia-kereteivel.
A harmadik fejezet a hazai köztisztviselői állományt, mint a továbbképzések
célcsoportját vizsgálta, illetve a képzések során alkalmazott pedagógiai/andragógiai
módszerek típusait, azok differenciálását és aktuális változásait térképezte fel.
Az empirikus kutatás keretében
A negyedik fejezet egy kvalitatív vizsgálatot tartalmaz, melynek keretében elemezésre
került a kompetenciák és a továbbképzések kongruenciája a hazai közigazgatásban,
majd ennek megállapításai összehasonlításra kerültek egy brit kutatás eredményeivel.
Az ötödik fejezet egy kvantitatív kutatást tartalmaz, melynek keretében a közigazgatási
továbbképzések hatásai kerültek felmérésre, a képzésre ható tényezők közötti
összefüggés- és különbözőség vizsgálatok, a képzéstípusok és oktatási módszerek
függvényében.

A kutatás eredményeinek értelmezése, következtetések
1. A közigazgatási képzések, továbbképzések során felmerülő, ezt befolyásoló
alapvető kérdések a következők:
a. a funkcionális elem dominanciája: szakmai vagy a politikai,
b. a közigazgatási rendszer befolyása: nyílt (nyíltabb) vagy zárt (zártabb),
c. a képesítés jellege: generalista vagy specialista.

213

2. A közigazgatást irányító helyi testületek vezetői pozíciója elsősorban politikai
jellegű, amelyhez korlátozottabb – vagy éppen speciális jellegű – szakismeretek is
fűződnek. A közigazgatás szervezeti rendszerében lévő státuszpozícióknak,
ideértve a közvetlen szervezeti vezetést, elsősorban szakismeretre alapulónak
kell lenniük. Minthogy a közigazgatás egésze politikailag alárendelődik a
mindenkori államhatalomnak, más a tartalma: ebben az értelemben a politikai
elem azt a képességet jelenti, hogy elsősorban a megfelelő szakismeretekkel
rendelkező közigazgatási vezető, de bizonyos mértékben még a köztisztviselő is,
képes legyen döntéseinek, munkájának általános, helyi társadalmi és politikai
következményeinek átlátására. Fontos, hogy képes legyen a társadalmi
környezetben mutatkozó problémák és feszültségek észlelésére, kezelésére, azaz
szakmai tevékenysége politikai összefüggéseinek átlátásra, valamint ennek
tudatában való mérlegelésre és cselekvésre.
3. A közigazgatás személyi állományát nem elég tovább képezni, hanem
perspektivikusan meg kell változtatni a szakmai összetételét. A változás iránya:
− a generalistákat illetően, a korábbi főiskolai, majd egyetemi szintű
igazgatásszervező képzés után, a Bologna rendszerben az alapszak és a rá
épülő mesterszak, illetve a szakirányok kialakítása minőségi változást hozhat
a szakember-utánpótlásban és később a személyi állományban;
− a specialisták esetében, a közigazgatási szakismeretet biztosító szakirányú
továbbképzés (posztgraduális képzés) biztosíthat minőségi változást a
tudásban;
− mindkét célcsoport esetében a szakmai ismeretek szinten tartását, megújítását
biztosíthatja a központosított közigazgatási továbbképzések rendszere, mely
bizonyos értelemben korszerűsítésre szorul.
4. A köztisztviselői képzéseknek és továbbképzéseknek az európai integrációval
összefüggő igényekhez is alkalmazkodnia kell, figyelembe véve a közösségi
irányultságot és elvárásokat. A képzés terén, a szakmai ismereteken túl, alapvető
szükségességként merül fel olyan típusú kompetenciák kialakítása, amelyek a
magas szintű szakmaiság mellett, képessé teszik a köztisztviselőt az alkotó nyitott
gondolkodásra, kreatív problémamegoldásra, az ügyfelekkel való széles körű
hatékony együttműködésre.
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5. A közigazgatás sajátosságai következtében a közszolgálat képesítési rendszere
szükségszerűen továbbra is sokszínű. A közigazgatás nem egy jól definiálható
szakmára, hanem a szakmák sokaságára épülő tevékenységrendszer. A
sajátosságok között azonban meghatározó, hogy a közigazgatás (1) egyrészt
közhatalom birtokában végzett tevékenység, (2) másrészt közszolgáltatás. A
köztisztviselőkkel szemben egységes követelmény lehetne, hogy e kettős:
közhatalmi és közszolgáltatói szerepet, és az ebből fakadó sajátos attitűdöt,
ismereteket, készségeket elsajátítsák és alkalmazzák.
6. A közigazgatási kompetencia-menedzsmentet illetően, óvatosan kell bánni
azokkal a versenyszférában alkalmazott, ott már bevált eszközökkel, amelyek a
hatékonyságot kizárólag az üzleti érdekek és szempontok szem előtt tartásával
kívánják elérni. A közigazgatás célkitűzései ugyanis túlmutatnak a csupán
hatékonysági elvárásoknál, küldetése – pro publco bono – a közjó szolgálata.
Ugyanúgy elővigyázatosnak kell lenni a modern nyugati közszolgálatok
próbálkozásainak megfelelő adaptáció nélkül való átvételével is, mert a hazai
viszonyok között nem biztos, hogy azok meghozzák a várt eredményt. Ezen új
technikák, módszerek bevezetését alapos vizsgálatok és megfelelő adaptáció után
érdemes alkalmazni.
7. A közigazgatási továbbképzés jellemzője a problémaorientáltság kell legyen, ami
azt jelenti, hogy aktuális témákat dolgozzanak fel, megfelelő oktatásmódszertan
alkalmazásával. Ebből adódóan, olyan programokra van szükség, amelyek a
probléma világos megfogalmazásával és az okok összegyűjtésével, az igazgatási
feladatok

megoldását

és

a

kreatív

gondolkodást

segítik

elő.

A

kompetenciafejlesztés szintjein az ismeretek átadása előadásokkal, az általános és
speciális készségek fejlesztése leginkább tréning-jellegű továbbképzésekkel
valósítható meg. Természetesen az attitűdváltozás és ennek menedzselése jóval
bonyolultabb feladat. Folyamatos átalakítást, a követelmény- és igényrendszer
rögzítését, és a továbbképzési programok hatékony – az egyéni szükségleteket is
figyelembe vevő - „testre szabását” feltételezi.
8. Figyelembe kell venni, hogy a hazai közigazgatásban többnyire szakemberekből
lett oktatók működnek közre a köztisztviselők továbbképzésében, ami a
szakmaiság szempontjából lehet előnyös, de módszertani szempontból kevésbé
az. Indokolt ezért a közigazgatásban oktatók módszertani kultúrájának fejlesztése.
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Esetükben azonban nem a hagyományos keretek és tartalmak megújítása, hanem
új tartalmi és módszertani keretek létrehozása a feladat, amely hozzásegíti őket a
jobb teljesítményhez. Ennek érdekében célszerű kidolgozni olyan felnőttképzési
szakmai-módszertani képzések tananyagait és képzési programokat, melyeket a
közigazgatásban oktató szakemberek folyamatosan igénybe vehetnek.
9. Az SSDL modellben alapvető irányvonal a tanítás tanulóhoz való igazítása, és az
önállótlantól az önirányított tanulási fokozatba való juttatás. A tanulók segítését
szolgáló nyilvánvaló cél pedig a tudás, a készségek és motivációk megszerzése, az
autonóm részvétel a tanulási folyamatban és később a munkában is. A hazai
közigazgatási továbbképzésekben a közelmúltig harmónia mutatkozott: az
„önállótlan” tanulókat „szakértők” tanították. A külső környezetből fakadó
változási kényszerek azonban úgy a tanulóra, mint az őket tanítókra hatnak. A
tanuló köztisztviselők részéről egyre inkább jelentkezik az igény a legalább
mérsékelten önirányított tanulásra. Eldöntendő kérdés, hogy a jelenleg is oktató
szakértői gárda képes-e a következő fokozatokhoz szükséges váltásra, vagy
szektoron kívülről, más szereplőket kell bevonni a köztisztviselők oktatásába.
10. A közigazgatásban és a többi szektorban elvárt kompetenciák közötti különbség
elsősorban a szektorok céljából és jellemzőiből adódik. Míg a piaci szféra célja a
profitszerzés és jellemzője a szereplők közötti verseny, addig a közigazgatás célja
a közjó szolgálata, jellemzője a közhatalmi és közszolgáltatási funkció együttes
jelenléte, és a hierarchia mentén a szervezetek közötti együttműködés. Ez utóbbi
nem jelent forprofit tevékenységet, társadalmi igényeket elégít ki, és működése –
rövidtávon – gazdasági veszteségeket termel. A fenti különbség határozza meg a
közigazgatásban a munkaszervezés sajátosságait, illetve a köztisztviselőktől
elvárt kompetenciákat. A szektoron belüli eltérések a munkaköri beosztásból, a
munkakör jellegéből és tartalmából, vagy éppen az ágazati jellegzetességekből
adódnak.
11. A köztisztviselők egyéni kompetenciái és a közigazgatási szektor kompetenciatérképe nagyfokú komplexitást mutat, ami tükrözi egyfelől a közhatalmi és
közszolgáltatási jelleg együttes jelenlétét, másfelől a generalista és specialista
tudás munkakörnek megfelelő kombinációját, valamint esetenként a vezetői
készségek meglétét. A fenti szempont-együttes figyelembevétele a közigazgatási
kompetencia-térképek kialakítása során elengedhetetlen.
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12. A közigazgatási tevékenység sokrétűsége, a szektor sokszínűsége következtében,
egységesen alkalmazható kompetencia mérési-értékelési rendszer kialakítása és
alkalmazása, illetve a hatályos egyéni teljesítményértékelési rendszerhez való
illesztése jelenleg nem lehetséges. Az okok között elsősorban a jogszabályi
ellentmondások, a párhuzamos értékelési rendszerek jelenléte, a szektor
munkakörelemzéseinek

elmaradása,

az

objektív

mérőeszközök

hiánya,

következésképpen az értékelés szubjektivitása sorolhatók fel. A versenyszféra
kompetencia mérési-értékelési módszerinek alkalmazása a közigazgatásban
nehézségekbe ütközhet, ami részben a szükséges pénzügyi források hiányára,
részben kulturális okokra vezethető vissza.
13. A vezetői kompetenciák vonatkozásában, jelenleg a magyar közigazgatásban a
közhatalmi

jelleg

és

a

feladat-orientáltság

dominál.

A

közigazgatási

továbbképzési rendszerből ma még hiányzik a széles körű, személyre szabott
vezetői kompetenciafejlesztés. Léteznek ugyan vezetői továbbképzési programok
és közigazgatási vizsgák, de ezek nem kompetencia-alapúak, az egyéni fejlesztési
módszerek (mentoring, coaching) pedig csak szigetszerűen fedezhetők fel. A
képzések hatékonyságát jellemzően nem, vagy csak elvétve mérik.
14. A karriertervezés és a továbbképzési rendszer között, a közigazgatási
pályavizsgáktól eltekintve, nincs szoros összefüggés. Ennek okai: (1) egyrészt a
zártabb jellegű életpálya-modell egy nyitottabb jellegű életpálya-modell irányába
történő átalakulása, (2) másrészt a továbbképzések eredményeinek – a gyakori
jogszabály-változások, létszámcsökkentések, a pályabiztonság hiánya, fluktuáció
miatti – bizonytalan hasznosulása, (3) harmadrészt finanszírozási korlátok és az,
hogy bizonyos képzés-elemek hiányoznak a rendszerből, illetve egyes
célcsoportok képzésére nem jut forrás.
15. A közigazgatási továbbképzési rendszer és a kompetenciafejlesztés közötti
illeszkedés jelenleg gyenge. A hagyományos bürokrácia-modell dominanciája az
egyik ok a hazai közigazgatásban, ami nem helyez hangsúlyt a kompetenciafejlesztésre. A másik ok, hogy kevés a kompetencia-alapú továbbképzés, és a
zömében elméleti tanfolyamok valamint az alkalmazott frontális módszertan
többnyire csak az ismeretbővítést szolgálja. A továbbképzési rendszer
változtatásait

a

közigazgatás

rendszerének

összehangolva érdemes tervezni, végrehajtani.
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modernizációs

folyamatával

A kvantitatív kutatás hipotéziseinek egy részét a statisztikai próbák igazolták ugyan, de
e vizsgálat alapján az általános következtetések felállítása nem lenne kellőképpen
megalapozott. Azonban, a téma fontossága miatt, a kutatást a későbbiekben egy nagyobb
résztvevői mintára kiterjesztve és az itt nyert tapasztalatok felhasználásával,
szándékomban áll folytatni.

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága
A fenti megállapítások alapján, a központosított közigazgatási továbbképzési rendszer
korszerűsítése egy komplex változtatási stratégiát igényel, melynek lehetséges lépései:
1. Első lépés: a közigazgatás szakmai tartalmának tudományos meghatározása
valamennyi ágazat alkotmányos és igazgatási tartalma alapján és annak
tisztázása, hogy a különböző tudáselemeket hol és hogyan lehet megszerezni.
2. Második lépés: az ágazati tudástartalmak decentralizált, önálló meghatározása.
3. Harmadik lépés: kreditrendszer felállítása, az egyes tudáselemek kreditponttal
való ellátása, majd az előrelépéshez szükséges pontmennyiség, és annak
meghatározása, hogy mikor válik valaki a szakma mesterévé.
4. Negyedik lépés: a kompetenciákhoz és a kreditrendszerhez kapcsolni a
karrierrendszert és a továbbképzéseket.
5. Ötödik lépés: a kompetenciáknak a kiválasztásban is jelentőséget biztosítani, a
köztisztviselői pályához általánosan szükséges kompetenciákat mérni-értékelni.
6. Hatodik lépés: a kiválasztást követné a gyakornokképzés, hároméves szakmai
gyakorlat egy mester felügyelete mellett, ami mestervizsgával zárulna. Eközben a
megfelelő ágazathoz tartozó speciális kompetenciákat kellene fejleszteni, és a
karriertervezést hozzárendelni.
7. Hetedik lépés: a mestervizsga után önálló döntési jogkört kapna a köztisztviselő,
ami nagyban megkönnyítené a döntési folyamatok decentralizációját, az
ügyintézés gyorsítását és egy új típusú szervezeti kultúra meghonosodását a
közigazgatásban.
Ami a mindenkor szükséges közigazgatási kompetenciákat illeti, azt leginkább a
teljesítményértékelés során feltárt egyéni-, valamint az adott szervezet fejlesztési
igényeihez kapcsolódó, kompetencia-alapú, moduláris rendszerű továbbképzésekkel
lenne érdemes fejleszteni. A fent bemutatott stratégia időigényes ugyan, de hosszú távon
megteremtené a kompetenciafejlesztés és a továbbképzések hatékony összhangját.
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Tájékoztató a közigazgatási szakvizsgáról a vizsgázók részére
− Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képző Központ
Közigazgatási Képzési Igazgatóság: Tájékoztató a közigazgatási és ügykezelői
alapvizsgáról a vizsgázók részére
− Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képző Központ
Közigazgatási Képzési Igazgatóság 2008. évi portfóliója
− Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képző Központ
Közigazgatási Képzési Igazgatóság: Az államigazgatásban foglalkoztatott
köztisztviselők körében, a továbbképzési igényekről és a továbbképzési
rendszerrel kapcsolatos információellátottságról szóló felmérés értékelése
− Minősített köztisztviselői továbbképzési programok jegyzéke
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1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
2007. évi LXXXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
módosításáról
9/1995 (II.3.) Kormányrendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól
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49/2002. (III.26.) Kormány rendelet a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
Kormány rendelet módosításáról
199/1998. (XII.4.) Kormány rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a
közigazgatási vezetőképzésről
301/2006 (XII. 23) Kormányrendelet a köztisztviselői teljesítményértékelés és
jutalmazás szabályairól
2020/2008. (II.23.) Korm. határozat a közigazgatási továbbképzés és vezetőképzés
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Melléklet
A magyar közigazgatási képzések, továbbképzések intézménytörténete képekben
A jogászképzés főbb színterei

1. kép Budapest – Királyi Magyar Tudományegyetemi

2. kép Nagyvárad – Királyi Jogakadémia
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3. kép Miskolc – Jogakadémia

4. kép Pécs – Jogkar

5. kép Debrecen – Tisza István Tudományegyetem
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A közigazgatászképzés főbb színterei

6. kép Budapest – Magyar Királyi Műegyetem

7. kép Marosvásárhely – közigazgatási tanfolyam

8. kép Szombathely – közigazgatási tanfolyam
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9. kép Veszprém – Tanácsakadémia

10. kép Budapest – Államigazgatási Főiskola
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A fokozatos önirányítású tanulási modell

(Kálmán Anikó előadása alapján)

A fokozatos önirányítású tanulási modell (angol szakirodalmi rövidítés: SSDL – Staged
Self-Directed Learning) szerint: a tanulók fokozatosan erősödő önirányítási folyamatot
járnak be, amit a tanár elősegíthet, vagy hátráltathat. A jó tanítás igazodik a tanuló
önirányítási folyamatban elért szintjéhez és elősegíti a tanuló ilyen irányú fejlődését.
Gerald Grow (1991) a tanulás négy fokozatát különböztette meg:
1. fokozat: alacsony mértékben önirányított tanulók
2. fokozat: mérsékelten önirányított tanulók
3. fokozat: közepes mértékben önirányított tanulók
4. fokozat: nagymértékben önirányított tanulók
1. fokozat: az alacsony mértékben önirányított tanulók jellemzői
A támaszra szoruló tanulónak tekintélyes személyre van szüksége, aki világos irányítást
ad ahhoz, hogy mit, mikor és hogyan tegyen. Az ilyen tanulók számára a tanulási
folyamat középpontjában a tanár áll. A tanárokat szakértőknek tekintik, vagy passzívan
átcsúsznak az oktatási rendszeren, és csupán azon helyzetekre reagálnak, amikor
készíttetnek velük valamit.
Tanítási módszerek az 1. fokozatban
Az „oktatói módszer”. A tanárnak először meg kell teremtenie a hitelét, igazi
szakértőnek kell lennie. Ezek a tanulók a tantárgy világosan felépített és szigorú
megközelítésére reagálnak legjobban. Jól körülhatárolt célokat és azok eléréséhez
egyenes technikákat kell előírni.
A „betekintő módszer”. Feltételezi a tanulók bevonását a tanulás formai és tartalmi
tervezésébe. A tanulók már a kezdetekkor betekintést nyernek abba, hogy mit akarnak
megtanulni, és ehhez mire van szükségük. (A felnőttoktatásban résztvevő tanárok
gyakran így kezdik az oktatást.)
Tanítási stílus az 1. fokozatban
Formális előadások, jól körülhatárolt feladatok, intenzív egyenkénti foglalkozás a
tanulókkal. A tanár megmondja, átadja, sugározza, kifejezi, feltárja, elmagyarázza,
irányít, feltölt, információt nyújt, oktat, gyakoroltat, alkalmaztat.
2. fokozat: a mérsékelten önirányított tanulók jellemzői
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A tanulók „rendelkezésre állnak”, érdeklődnek vagy felkelthető az érdeklődésük. Jól
reagálnak a motiválási technikákra, hajlandók olyan dolgokat tenni, aminek látják az
értelmét, magabiztosak, jóllehet eléggé tájékozatlanok. (Általában ezek a tanárok által
jónak tartott tanulók.)
Tanítási módszerek a 2. fokozatban
A tanár „alakít”. Úgy tekint a tanulókra, illetve a képességeikre, mint a nyersanyagra,
amit alakítani, formálni kell egy előre meghatározott gyakran részletesen leírt
specifikáció szerint. Lelkesedést és motivációt sugall, rávesz, irányító, de nagymértékben
támogató megközelítést alkalmaz. Megerősíti a tanulók hajlandóságát és lelkesedését.
Tanítási stílus a 2. fokozatban
Inspiráló előadások, gyakorlati programok, a tanár vezette viták, szakértői bemutató és
irányított gyakorlat, jól felépített projektek előre látható eredménnyel, közvetlen
ellenőrzés. A tanár fejleszt, alakít, formál, létrehoz, igazgat, megerősít, felkészít, bemutat,
rávesz, késztet, kedvet csinál, begyakoroltat.
3. fokozat: a közepes mértékben önirányított tanulók jellemzői
A tanulók rendelkeznek készségekkel és tudással, magukat saját tanulási folyamatuk
résztvevőjének tekintik. Útbaigazítást igénybe véve készek maguk felfedezni a tárgyat,
sőt, némely területeket egyedül fedeznek fel. Viszont mélyebb tudatosságot kell
kifejleszteniük, nagyobb önbizalmat, irányérzéket, több készséget a másokkal és
másoktól való tanulásra. (Hasznukra válik, ha többet tanulnak arról, hogy hogyan kell
tanulni.)
Tanítási módszerek a 3. fokozatban
A tanár „elősegít”. A tanár résztvevő a tanulási folyamatban, a segítségnyújtást és a
kommunikációt tartja szem előtt. Támogatja a tanulót a készségei használatában,
eszközöket, módszereket, technikákat ajánl, megosztja a tapasztalatait, és befogadásra
késztet másokat. A tanulókat csoportokban foglalkoztatja, a tanár és a tanuló közösen
hoznak döntéseket.
Tanítási stílus a 3. fokozatban
Szemináriumok, tanulói csoportok számára kiadott projektmunka, amit a tanár segít de,
nem irányít. A tanár útbaigazít, megmutat, feltár, előmozdít, megbeszél, megosztja a
tapasztalatát, kiveszi a részét, felajánl, javasol, közvetít, együttműködik, lehetővé tesz.
4. fokozat: a nagymértékben önirányított tanulók jellemzői
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A tanulók maguk jelölik ki a céljaikat és tudásuk színvonalát (szakértői segítséggel vagy
a nélkül), és céljaik eléréséhez felhasználnak szakértőket, intézményeket és más
forrásokat. Képesek és hajlandók felelősséget vállalni a tanulmányi eredményeikért,
szinte bármilyen segítséggel tudnak tanulni. Leginkább autonóm légkörben érzik jól
magukat, de (érdekes módon) nem vetik el a tanárt.
Tanítási módszerek a 4. fokozatban
A tanár „képvisel”. A tanár szerepe nem az, hogy tanítson, hanem hogy fejlessze a tanuló
tanulási készségét, a végső cél, hogy a tanuló önmagát vértezze fel a tudással. A tanár
rendszeres konzultációkat tart, amiken megvitatják és feltérképezik a fejlődést. Bátorítja
a tanulókat az együttműködésre és véleménycserére.
A tanár „ösztönöz”. A tanár szerepe ösztönözni és támogatni, kihívásokat támaszt és
sarkall, majd háttérbe húzódik. A tanuló külső szakmai lelkiismeretévé válik,
koncepciókat, kérdéseket és paradoxonokat ültet a fejébe, amikkel azután kénytelen
foglakozni.
Tanítási stílus a 4. fokozatban
Szakmai gyakorlat, több hónapos projekt, önálló tanulás, idősebb hallgatók által vezetett
projekt, tanulók által irányított viták, megbeszélések (a tanárt megkérik, hogy
kapcsolódjon be). A tanár elősegít, bátorít, fejleszt, képessé tesz, tanácsot ad, kihívásokat
támaszt, kihozza a legtöbbet a tanulóból.
A képzés sikerének szempontjából fontos kulcspont az önirányítási fokozatok és a
tanítási módszerek, stílusok egymáshoz kapcsolása (.. számú táblázat):

1.fokozat L1:

1. fokozatú

2. fokozatú

3. fokozatú

4. fokozatú

tanár T1:

tanár T2:

tanár T3:

tanár T4:

szakértő

késztető

elősegítő

konzultáns

harmónia

csaknem

diszharmónia

harmónia

önállótlan tanuló
2.fokozat L2:

csaknem

érdeklődő tanuló

harmónia

3.fokozat L3:

diszharmónia

harmónia

diszharmónia
csaknem

4.fokozat L4:

súlyos

önirányított tanuló

diszharmónia

diszharmónia

harmónia
csaknem

harmónia

harmónia

bekapcsolódó tanuló

súlyos

diszharmónia

csaknem
harmónia

csaknem

harmónia

harmónia

37. táblázat Az önirányítási fokozatok és a tanítási módszerek, stílusok egymáshoz kapcsolása
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Probléma akkor keletkezik, amikor a tanár és a tanuló nem illenek össze. Súlyos
diszharmónia jön létre amikor:
 az önirányított tanulók (L4) nem fogadják el a tekintélyelvű tanárokat (T1) L4/T1 diszharmónia.
 az önállótlan tanulók (L1) nem fogadják el a szabadságot, mert még nem készek
rá - L1/T4 diszharmónia.
A tanár „csapdái” – lehetséges tanítási hibák:
 az 1. fokozatban, hogy tekintélyalapú viselkedéssel lép fel, fenyítő, megtorló
intézkedéseket tesz, amivel elfojtja a kezdeményezést és ellenállást vagy
függőséget ébreszt a tanulókban.
 a 2. fokozatban, hogy középpontban marad, mindenkit ösztönöz, aki hallgat rá,
de nem fejleszti a tanulási készségüket és az önmotivációt.
 a 3. fokozatban, hogy beleolvad a csoportba és demoralizálja a tanulókat azáltal,
hogy csaknem mindent elfogad, bárki mondja is azt.
 a 4. fokozatban, hogy túlságosan háttérbe vonul, elveszíti a kapcsolatot a
tanulókkal, és nem tudja figyelemmel követni a tanulási folyamatot.
A „jó tanítást” széles körben félreértik: ami az egyik tanuló számára „jó tanítás”, lehet
hogy a másik számára nem az, illetve még ugyanazon tanuló számára sem ugyanaz a „jó
tanítás” az eltérő tanulási fokozatokban. A „jó tanítás” két dolgot jelent: illik, illetve
igazodik a tanuló önirányítási fokozatához, és felvértezi a tanulót az önirányítás
magasabb fokozatának eléréséhez szükséges eszközökkel. A „jó tanítás” tehát
szituációfüggő, és elősegíti a tanuló hosszú távú fejlődését.
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Részletek az interjúkból

K1) Miben különböznek a közigazgatásban elvárt kompetenciák más szektorokban
elvárt kompetenciáktól? Mi okozza a különbséget?
… A közigazgatásban elvárt kompetenciák attól függnek, hogy a köztisztviselő vezető
vagy ügyintéző. Az ügyintézőknek egy nagy adag szakkompetenciára van szükségük,
attól függően, hogy központi, területi vagy helyi közigazgatási szervezetben dolgoznak.
Ha a szakkompetenciák és az általános kompetenciák arányát nézzük, az ügyintézők
esetében a szakkompetenciák felé tolódik el a hangsúly. Az általános kompetenciák
hasonlítanak a szférán kívüliekhez úgy, mint elszámolhatóság, eredményesség. A
vezetők esetében az előbbi arány megfordul, itt a szakkompetenciák a technikai
minimumot jelentik, a nagyobbik részt pedig az általános vezetői kompetenciák, ami
azonos a közigazgatáson kívüliekkel. Ami fontos: ahhoz hogy a jó kormányázás legyen
(good governance), jó közigazgatás kell (good government). A közigazgatásban még
kiemelten fontos az etika, integritás, korrupció-ellenes felkészültség, transzparencia,
hogy a rendszer egy olyan ethosszá álljon össze, amelynek világos elemei vannak. Ott,
ahol a szakkompetenciák dominálnak az általános kompetenciák felett, de még a
vezetőknél is, ahol ez az arány megfordul, a közszolgálat, mint iránytű van jelen. Ennek
elemei: esélyegyenlőség, antidiszkrimináció, transzparencia, antikorrupció. Ezen kívül,
fontos az információáramlás szabadsága (freedom of information), ami nem lehet
diszkrecionális, mert a köz érdekéről van szó, tehát itt mást jelent az információk
védelme (protection of privacy) és más kompetencia-együttesről (set of skills) van szó. A
mostani gazdasági válságnak nem lesz olyan hatása, ami az állam lebontásával
(outsorcing) jár. Eddig azt mondták: kevesebb állam kell, most ez megfordult, és azt
mondják: több állam kell. Még a legliberálisabbak szerint is az államnak felelősséget kell
vállalnia a gazdaság egészségéért. Vissza fog térni egy sor olyan dolog, amely lehetővé
teszi ezt, vagyis a weberi bürokrácia (good burocracy), ami nem ugyan az, mint a
közmenedzsment (new public management), ami megingott. Ezért a jövőben növekedni
fog azoknak az elvárásoknak és kompetenciáknak a jelentősége, ami megkülönbözteti a
közigazgatást a profitorientált gazdaságtól. (A1)
... Alapvető különbségek nincsenek, mert az a kb. 8 kompetencia, ami a köztisztviselőktől
elvárható, azok minden más területen meghatározóak. Talán a lojalitás, ami az üzleti
szférában kevésbé elvárt, bár az igazán jól működő vállalatoknál a céggel való
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azonosulás fontos tényező. Kis különbségeket megfigyelhetünk ugyan, de ami a munka
minőségét, a szolgáltatások színvonalát illeti, ezek mindkét területen fontosak. (A2)
… A közigazgatásban elvárt kompetenciák különböznek is meg nem is a több szektortól,
munkakörhöz kapcsolódva más-más tartalmúak. Pl. egy titkárnőnek itt is, ott is ugyanazt
kell tennie. A személyes és a szociális kompetenciák nem annyira különböznek, inkább
csak a szakmai tartalmuk. Valójában a tényleges különbséget maga a munkakör tartalma
adja. (A3)
… A kompetenciák meghatározásánál általánosságban abból kell kiindulni, hogy a
közigazgatás hivatása és feladata más, mint a piaci szféráé, és ez tulajdonképpen a
közszolgáltatás. Ebből kiindulva, nem lehet elsődleges szempont a hatékonyság, a
kompetenciákat tehát nem ebből a szempontból kell meghatározni és mérni. (A4)
… Ha a „kompetenciák” szót az „egyéni képességek és készségek” értelmében használjuk,
akkor nem hiszem, hogy így általánosságban meg lehetne fogalmazni szignifikáns
szektorális különbségeket. Ha azonban beleértjük a személyiségvonásokat, egyéni
hajlamokat és értékválasztásokat is, akkor valószínűleg vannak ilyen különbségek; pl. a
közigazgatás kevéssé tolerálja az egyénieskedést, a szabályok átlépését az eredmények
érdekében, ugyanakkor jobban elvárja a konformitást és a hierarchia tiszteletét. (A5)
… Bár az utóbbi időben a piaci szférában sikert jelentő kompetenciákat megpróbálják a
közigazgatásban is érvényesíteni, de azért alapvető különbség van. A közigazgatás
jelmondata: pro publico bono, meghatározza annak feladatát. Működésének célja nem a
minél olcsóbban minél több profitot, hanem a közjó szolgálata, ami gazdasági
veszteségeket termelhet. Nem az a jó közigazgatás, ami olcsó, hanem ami a köz érdekét
szolgálja. A legfontosabb elvárás a közigazgatással szemben a társadalmi igényekre való
empátia, ez minden mást determinál, és meghatározza az elvárt kompetenciákat is. De a
közigazgatáson belül is differenciálni kell, mert különböző szegmensei vannak. Pl. egy
gazdasági-pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetben dolgozó köztisztviselővel szemben
mások az elvárások, mint a klasszikus hatósági munkát végzővel szemben. (B1)
… A közigazgatásban elvárt kompetenciákat el kell különíteni a közszektor egyéb
területitől

és

persze

a

magánszektorétól

is.

A

zárt

rendszerű

modellben

politikasemlegesség, lojalitás, szolgálat a jellemző, valamint a törvényesség tisztelete.
Más a jogszabályokhoz való viszony is: csak azt lehet megtenni amit a jogszabály előír,
megenged. A köztisztviselő minden ügyintézési szinten döntési helyzetben van, hiszen a
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hatósági határozatok befolyásolják az emberek életét. Jellemző tehát a döntési helyzet,
döntéskényszer, felelősség. (B2)
… A közigazgatás lényege: végrehajtás. A legalapvetőbb köztisztviselői kompetencia: a
kreativitás hiánya és a lojalitás, mert ezt a közigazgatás nem igényli. Ha egy
köztisztviselő kreatív, agyonvágja az ügyintézést és a hatalmi struktúrát. A közigazgatás
tulajdonképpen az államhatalom működtetésére szolgál. Míg a versenyszférában
szükség van az egyéni hatékonyságra, melynek egyik feltétele a kreativitás, addig a
közigazgatás tiltakozik az egyéni megoldások ellen. A köztisztviselő akkor hatékony, ha
betartja az előírásokat, akkor is, ha azok rosszak, elavultak. (B3)
… A közigazgatásra – a jogi keretek és meghatározottság miatt – alapvetően a szűkített
hatáskör és a végrehajtói kompetenciák kívánalma, a tudásiparra viszont a hatáskör
kiterjesztése, az innováció és a fokozott önállóság jellemző. A közigazgatási szervezetek
sajátosságaiból – nincs tényleges tulajdonosa, a versenyszituáció hiánya, ritkasága, a
szervezeti célrendszer összetettsége, a közszervezetek közhatalmi státusza, a szervezeti
működés beszabályozottsága, működésének ciklikussága, a hosszú távú tervezés
nehézségei stb. – ered az a konfliktus, hogy a versenyszféra jól bevált módszerei nem
alkalmazhatók a közigazgatás keretei között. Pl. innovatív szabálysértési ügyintéző?
(B4)
… Az új közigazgatási szervezetekben a szükséges kompetenciák átalakuló félben
vannak, mint ahogy maga a közigazgatás is megújulás előtt / alatt áll. Egyre inkább
szükségesek a versenyszféra kompetenciái is. A különbséget az adja, hogy a
közigazgatáshoz szükséges államigazgatási-jogi kompetencia mellett egyre nagyobb a
szükség a menedzsment, informatikai és nyelvismereti kompetenciák integrálására is.
Azaz a legszélesebb körű ismereteket a közigazgatásnak kell felmutatnia. (B5)
… A közigazgatásban a fluktuáció kb. 10-12% évente. Érdekes tendencia, hogy a
korábbiakkal ellentétben nő a férfiak részaránya. Ennek okai valószínűsíthetően:
sokukat a versenyszféra nem tudja felszívni, az utóbbi években javult a közigazgatási
szférában elérhető jövedelemszint, az EU csatlakozás után megjelentek a férfiak számára
is „elegáns” munkahelyek. Akik a közigazgatásból elmentek a versenyszférába, nagyrészt
visszatértek, ennek egyik magyarázata éppen a kompetenciákban rejlik. A versenyszféra
által

megkövetelt

kompetenciák:

proaktivitás,

kezdeményezőkészség,

feladatok

generálása, stratégiai gondolkodás, tárgyalástechnika, értékesítési készségek, egyszóval
el kell igazodni a piacon, üzletet kell szerezni stb., ami a közigazgatásban nem szükséges.
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Például

szabályozási,

koncepcionális

ügyekben

meg

kell

várni

a

politikai

kezdeményezést, a közigazgatás tehát reaktív. Hierarchia vagy szervezetlenség a
nagyvállalatoknál vagy a multicégeknél is létezik, a működési folyamatok hasonlítanak,
de a változások könnyebben mennek. A versenyszférában az elindításához elég a
tulajdonosi döntés, míg a közigazgatásban egyeztetni kell. Ha végül elindul a változás, az
végigrobog a különböző szinteken. (C1)
… A közigazgatásban kétféle kompetenciáról beszélhetünk: személyiségbeliekről és
szakmaiakról.

Míg

az

üzleti

szektorban

alapvető

kompetencia-elvárás

a

sikerorientáltság, a sikerre törekvés és a kommunikáció, addig a közigazgatásban más
síkon zajlik a kommunikáció: a hierarchia mentén, ami nehézkessé teszi azt, és sokszor
el is csúszik egymás mellett. Az egyik gond, hogy a közigazgatásban nem történik meg a
visszacsatolás, ez tulajdonképpen a rendszer jellemzője. A vezetőkkel szemben
megfogalmaznak általános kompetencia-elvárásokat, de idő híján erre nem készítik fel
őket, így ezeket nem teljesítik. Már az egyetemen sem készítik fel a vezetésre a leendő
köztisztviselőket, azután ha pozícióba kerül, vagy van hozzá érzéke vagy szenved a
beosztott. Az üzleti szektor projektorientált, viszont a közigazgatásba ugyan
beszivárogtak a „new public management” morzsái, de a versenyszféra vezetési
módszerei sorra csődöt mondtak. (C2)
… A közigazgatásban a szabálykövetésre vonatkozó kompetenciák erősebben, mint pl. a
fegyelmezettség. Ennek oka a rendszeren belüli erős hierarchia és a jogszabályi
behatároltság.

Ebben

a

szektorban

kevésbé

fontosak

a

kreativitás

és

a

kezdeményezőkészség. (C3)
… A magánszféra profitorientált, ezért a magánszférában dolgozóknál előtérbe kerülnek
az eredményességi, hatékonysági szempontok, a rugalmasság, a magas szintű tudás,
amelyhez természetesen megfelelő anyagi megbecsülés is párosul. A magánszférában
dolgozók teljesítménye általában objektíven, valamilyen naturális mutató mentén
mérhető (eladott termékek mennyisége, nézettségi adatok, eladott újságok száma,
termelékenységi mutatók, stb.). A köztisztviselőknél éppen a naturális mutatók nem
tükrözik a befektetett teljesítményt, hiszen például az okmányirodák annyi ügyet látnak
el, ahány az ügyfél-igény, ezt nem lehet kampányszerűen fokozni. Vagy: a befejezett
ügyek száma sem jelzi az abba befektetett teljesítményt, hiszen vannak rutin-ügyek, és
vannak bonyolult ügyek is, adott esetben azonos számú iktatott ügyiratszám nem
tükrözi az egyes dolgozók teljesítményét. (C4)
241

… Hiányzik a pontosság, a magas teljesítmény, az önképzésre való igény, valamint a
felelősségvállalás. Ez a jelenleg hatályos Ktv. előírásaiból adódik, mivel az átlagos, vagy
közepes teljesítményre ösztönöz a rossz előmeneteli szabályai miatt. A köztisztviselői
törvény túlzott védelmet ad a dolgozóknak, emiatt nincs teljesítmény-kényszer és
átlagos, vagy az alatti teljesítménnyel is el lehet tölteni éveket. Munkáltatói oldalról nem
szívesen vállalják fel a rossz teljesítmény, vagy munka kimondását, ezért sokan évekig
dolgoznak így a szervezet rovására, vagyis cipeli a hátán a rendszer ezeket az
embereket. (C5)

K2) Milyen típusú kompetenciákra van szükségük a köztisztviselőknek? Hogyan
alakulhat a szektor dolgozóinak kompetencia-térképe?
… Természetes rossz lenne, ha a fürdővízzel együtt kiöntenénk a gyereket. Ahogy a
korábbiakban is elhangzott, közigazgatás ugyan nem azonos a profitorientált
gazdasággal, de vannak hasonlóságok, pl. a kiválasztás vagy a vezetői kompetenciák
terén, de ezek között is azok fognak nagyobb hangsúlyt kapni, amelyek
megkülönböztetik a többi szektortól. Ilyen értelemben át fog alakulni a jelenlegi
kompetencia-térkép. Most eléggé általánosan van megfogalmazva a közigazgatásba való
belépési kompetenciakövetelmények, pl. a közigazgatási versenyvizsga öt modulja: a
társadalom és a társadalmi együttélés alapfogalmai; alkotmányos és jogi ismeretek;
közigazgatástudomány és közigazgatási ismeretek; gazdasági és pénzügyi ismeretek;
emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek. (A1)
… A pedagógia vagy közigazgatási kompetencia-osztályozás attól függ, hogyan tipizálják
a kompetenciákat. A munkában való sikerességet az érzelmi kompetenciák határozzák
meg. A teljesítményértékeléshez ezért tudatosan olyan rendszert alakítottak ki, ahol
meghatározó az érzelmi kompetencia, amit kiegészít a gyakorlati kompetencia. Az új
rendszert most már sok helyen használják, és a kompetenciakészlettel kapcsolatban
nem merültek fel problémák, hiányosságok. Egy fejlesztési folyamat kell ahhoz, hogy az
életpálya rendszert munkakör-alapú rendszerré lehessen alakítani. Azért nehéz most a
képzéseket tervezni, mert vannak, és még sincsenek munkaköri kompetenciák.
Munkaköri leírások vannak ugyan, amihez lehetne kompetenciákat rendelni, de
deklaráltan nincsenek munkakörök, ezért nem tud működni a valóságos karrierrendszer, ami megfelelő díjazást biztosítana a köztisztviselőknek, így egyenesített
képzéseket sem lehet szervezni. Sok esetben nem azok, akkor és azon a képzésen
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vesznek részt, ahol kellene, ez a formális tervezés miatt van. A Ktv.-t módosítani kellene
ahhoz, hogy egy olyan HR rendszer legyen, ami kapcsolódna a munkakör-családokhoz,
és meghatározná a kompetenciákat, a kompetenciakészletet és –szintet, amit teljesíteni
kell és mérni lehet. Most csak két kategória van: vezetői és ügyintézői. Nóvum lehetne, az
életpálya-rendszer elemeit megőrizve, a munkakör-alapú rendszert bevezetni, mint más
jogszabályok, pl. a Kjt. esetében. A munkakörelemzést vezetői szinten elkezdtük ugyan,
de a folyamat megállt érdeksérelmek, presztízsveszteség miatt. Jelenleg a kompetenciatérkép egy leegyszerűsített változatát alkalmazzuk, ezt az adott munkakörhöz kell
igazítani. (A2)
… A sikeres teljesítményt a társas kompetenciák köre határozza meg, ha a szakmait
konstansnak tekintjük. A szakmai kompetencia minimális követelmény, ezért tolódik
ebbe a körbe. Két ugyanolyan szakmai tudással rendelkező közül az a sikeresebb, aki
jobban tud információt gyűjteni, jobban rá tud hangolódni az ügyfél igényeire. Ehhez
kötődő kompetenciák: a kommunikáció és az együttműködés. Ebben a szektorban is az
ügyfél igényei határozzák meg a dolgozókkal szembeni követelményeket, így ez a
legfontosabb szempont. Sok kutató foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan lehet sikeres
egy szervezet a piacon, és a végső következtetés: a sikeresség azon múlik, hogyan
ajánlaná az ügyfél a szolgáltatást a barátainak, vagyis tulajdonképpen milyen
szolgáltatást nyújt a szervezet. Azonban a tudást könnyebb mélyíteni, mint a
munkavégzés minőségét. (A3)
… A kompetencia tulajdonképpen a tudás, képességek, készségek együttese, de nem a
közigazgatásban is munkakörtől függ, mire van szükség. Nem mindegy pl., hogy valaki
jogszabályt szerkeszt vagy alkalmaz, tehát az egyes munkakörökre vonatkoztatva kell
meghatározni a kompetencia-kereteket. Néhány éve Mo.-on pl. a főtisztviselők esetében
az angol modellt adaptálták, amit Angliában a Civil Service Collage dolgozott ki a Cabinet
Office kérésére, ez esetben 6 fő kompetenciát határoztak meg. (A4)
… Ha a kérdés nem a szektor-specifikus elvárásokra irányul (hiszen ezeket az előző
pontokban már érintettük) és valóban általános – vagyis a legtöbb munkakörre érvényes
– elvárásokról beszélünk, akkor csak olyan, általánosan érvényes dolgok jutnak az
eszembe, mint a motiváltság, a szervezeti célokkal és a vezetői elvárásokkal való
azonosulás, a becsületesség, a kitartás, vagy a monotónia tűrés. (A5)
… Az un. szervező-koordináló, gazdasági folyamatokat generáló közigazgatási
szervezetekben

dolgozó köztisztviselőktől
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elvárt

kompetenciák sokkal inkább

közelítenek a piaci szféra elvárásaihoz: innováció, hatékonyság stb. Ugyanakkor a
hagyományos jogalkalmazási munkát végző apparátussal szemben támasztott elvárások
kevésbé hasonlítanak: jogszabályismeret, jogalkalmazási készség. Itt nagyon fontos az
esetmegoldásban szerzett tapasztalat, a különböző területekre vonatkozó precedensek,
eseti döntések, az esetjog (common law) ismerete. Fontos még a tárgyalási-,
kommunikációs- és jogszolgáltatási készség, és hogy a köztisztviselő bele tudja képzelni
magát a jogalanyok élethelyzetébe. A kompetencia-térkép esszenciája, kétfelé kell
bontani az elvárásokat: egyfelől a menedzseri munka jellegzetességeihez hasonlóak,
másfelől a bírósági munka sajátosságaihoz. (B1)
… A kompetencia-térkép légyeges elemei: helyzetfelismerés, lényeglátó képesség,
szervezőkészség, döntésképesség, felelősségvállalás, valamint jogérzék, mert a jognak a
közigazgatásban fontos szerepe van. Ezen kívül, a naprakészség követelménye miatt,
állandó a pályán a továbbképzési kényszer. (B2)
… Tehát a köztisztviselői kompetenciák közül legfontosabb a lojalitás, különösen
Magyarországon,

ahol

ezen

kívül

kevés

kompetenciára

van

szüksége

a

köztisztviselőknek, mert a közigazgatás éppen erre épít. Sokrétű kompetenciákra akkor
lenne szükség, ha a tevékenységben fontos lenne az eredményesség, ami a
közigazgatásban nem vagy csak megerőltetve mérhető. A köztisztviselők kompetenciatérképe akkor optimális, ha szolgalelkű, betartja az utasításokat, beilleszkedik a
struktúrába, nem kérdőjelezi meg a vezetői utasításokat. A közigazgatásban nem
beszélik meg a köztisztviselőkkel a problémákat, azokat a jogszabályi előírásoknak vagy
a politikai utasításoknak megfelelően kezelik. (B3)
… A jelenlegi helyzet ellenére, az e-technológia bevezetésének és alkalmazásának
hatására,

meg

kell

változtatni

a

köztisztviselőkkel

szemben

kompetencia-

követelményeket. Fel kell váltani a szorgalmas, lojális köztisztviselő ideálját a
problémafelismerő, - azonosító, önálló döntéseket hozó köztisztviselőével. A
közigazgatás egy másik sajátossága, hogy az egyes ágazatok eltérő követelményeket
állítanak a köztisztviselők elé, ezért egységes kompetencia-térképről nem beszélhetünk.
Pl. a rendészeti ágazatokban továbbra is a hivatástudat, végrehajtás, fegyelem, mint
kompetencia-követelmények előtérben maradnak, míg a közszolgáltatások területén
komoly kompetencia-váltásokra fog sor kerülni. A progresszív ágazatokban a tudás köré
fognak csoportosulni a kompetenciák: tudásszerzés, - előállítás, - rendszerezés, elosztás, míg a klasszikus jogi ágazatokban (pl. az igazságszolgáltatásban) megint más
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típusú kompetenciára lesz szükség. Tulajdonképpen ágazati kompetenciákról kellene
beszélnünk, ezek meghatározását decentralizálni kellene, vagyis a minisztériumokra
bízni. (B4)
… A köztisztviselőknek a közigazgatási-jogi, menedzsment, informatikai és nyelvismereti
kompetenciákkal egyaránt bírniuk kell. A szektor dolgozóinak kompetencia térképét ez
annyiban változtatja, hogy egyre több generalista lesz, míg a specialistákat külső
forrásból fogják beszerezni (lásd: outsourcing). (B5)
… A 301/2006. Korm. rendelet 2. sz. melléklete felsorolja a vezetői és ügyintézői
kompetenciákat, azonban a szakmai ismereteknél nem lehet szétválasztani a generalista
és specialista kompetenciákat. Például a koordinációs vagy jogi főosztályokon a
minisztériumokban generalisták vannak, akik ugyan nem értenek az egyes
szakterületekhez, de a kodifikációs kompetenciájuk nagyon hasznos. Szinte mindegyik
felsorolt kompetencia nagyon fontos, de munkakörtől függően lényeges a specializáció
is. Ugyanígy nehéz a vezetői és ügyintézői kompetenciákat különválasztani. (C1)
… Kompetencia-térkép eddig nem igazán volt a közigazgatásban, csak a rendészetnél
készült ilyen: a hierarchia mentén, munkakörökre lebontva készültek kompetenciacsomagok, ami eleinte jól működött, később viszont már nehézkessé vált. Hasznos lenne,
ha a közigazgatásban is készülne ilyen, figyelembe véve a sokféle munkakört: pl. front
office, back office, központi közigazgatási, önkormányzati. A kompetenciákat szét kellene
választani szektoronként és munkakörönként. Pl. az ügyfélszolgálati képzésnél
felállították az ügyfélszolgálaton dolgozó köztisztviselő kompetencia-térképét, és ezen
belül a speciális kompetencia-elvárásokat, ezek: pozitív szemlélet, emberszeretet,
empátia. Általában inkább meghatározóak a veleszületett képességek, mint a képzések.
Pl. a műszaki beállítottságúak nehezebben boldogulnak az ügyfélszolgálatban, mint a
humán beállítottságúak. A kiégés miatt bizonyos helyeken nagy a fluktuáció (pl. APEH),
ezért jó lenne rotálni a munkaköröket, bár a vidéki önkormányzatoknál kevesebb a
fluktuáció, mert ott nagy a munkanélküliség. (C2)
… A kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszer keretében kidolgozott
kompetencia térkép hét kompetencia osztályba sorolva 33 kompetenciát tartalmaz. A
kompetencia térképet hozzárendelik az egyes munkakörökhöz (alapul szolgál a
munkaköri profil kialakításához) és az azt betöltő egyénhez is (alapul szolgál az egyéni
kompetencia profil felméréséhez), majd a kettőt egymással összehasonlítják. Meg nem
felelés esetén, már a teljesítményértékelési folyamat kezdetén (és természetesen a
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végén is) a vezető a beosztott köztisztviselővel közösen meghatározták az egyéni
fejlesztési szükségleteket, illetve az arra irányuló továbbképzéseket. Ezek lehettek pl.
szakmai

tanfolyamok,

amennyiben

ismeretek

bővítésére

volt

szükség

vagy

készségfejlesztő tréningek, amennyiben az érzelmi kompetenciák fejlesztésére volt
szükség. (C3)
… Meg kell különböztetni a vezetői és a munkatársi kompetenciákat, ezek ugyanis
eltérőek. Összefoglalva: nemcsak magas szintű szakmai tudással kell rendelkezni, hanem
igen magas az elvárás az egyéb, pozitív emberi magatartás irányában is. Magatartásában
minta szerepe kellene, hogy legyen, akire az ügyfelek felnézhetnek. Fizikai
tulajdonságainak is meg kell felelni e sokoldalú elvárásnak. (C4)
… Felelősség, feladat- és problémamegoldás, kezdeményező-készség, igényesség,
motiváció,

elkötelezettség,

empátia,

együttműködési

képesség.

A

felelősség,

elkötelezettség kérdésében nagy bajok vannak a jelenlegi rendszerben. Ugyanakkor
szinte alig van motiváció, s nem tanulnak olyan technikákat, amelyekkel a konfliktus, a
stressz helyzetet feloldhatnák, a probléma megoldást gyorsíthatnák. A jelenlegi rendszer
nem ösztönöz innovációra, sokkal inkább a langyos vízben való dagonyázásra. „Ne
csináljunk semmit, abból nem lehet baj.” (C5)

K3) Milyen módszerek felhasználásával azonosítják/mérik a köztisztviselők
tényleges kompetenciáit? Hogyan jelenik meg a kompetenciamérés-értékelés a
köztisztviselők egyéni teljesítményértékelési rendszerében?
… A teljesítményértékelés körül viták vannak. Bevezetése a közigazgatásban
hihetetlenül fontos mérföldkő, de a köztisztviselői életpálya modellt sem lehet teljesen
kidobni. Nem szabad csak projektekre felvenni az embereket, azután elbocsátani, viszont
ez nem jelenti azt, hogy automatikusan haladjon előre a besorolásban. Meghatározott
célokhoz kell viszonyítani a teljesítményt, és az előléptetést is ehhez kellene kötni. (A1)
… A munkakörelemzés minden korszerű HR rendszer alapja. A teljesítményértékelés a
munkaköri leíráshoz kapcsolódó kompetenciákat értékeli. Ha a kompetenciákat már a
kiválasztásnál figyelembe vennék, csökkenne a pályatévesztés, csökkenne a fluktuáció.
Az egyén esetében nem a gyenge kompetenciákat kell fejleszteni, hanem az erőseket,
mert ebben lesz motivált az illető. A kompetenciák típusának és szintjének
meghatározása differenciáltan érdemes, a munkakör jellegétől függően. Pl. a van ahol
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elég 3 fokozat, de van, ahol kell 7, de mindenképpen definiálni szükséges mit értünk
alattuk. Sajnos azonban objektív rendszert nem lehet kialakítani. (A2)
… A teljesítményértékelési rendszer különböző kompetenciák közül méri a
teljesítményt, de ez szubjektív alapú. A mérést úgy lehet jobbá tenni, ha elkészülnek
munkakörelemzések, ehhez valid módszereket lehet társítani. Sokféle módszer létezik,
de ezek nem elegendőek, ha nem tudjuk mit akarunk mérni. Négy alapkompetenciát kell
mérni, ami az elektronikus rendszerbe be van építve. Ütköztetéses módszerrel dolgozik:
az önértékelés és a vezetői értékelés összegzéséből alakul ki az eredmény. Erre a
rendszerre szeretne a KSZK kompetencia-fejlesztő képzéseket kidolgozni. A rendszer
ötfokozatú skálán értékel, és kompetenciafejlesztésre vonatkozó következtetéseket lehet
levonni. Négy kötelező és négy szabadon választott kompetencia alakítja a kompetenciatérképet. A vezetőképzés korszerűsítésére az ÁROP keretében egy 5+3 modulos
kompetencia alapú képzési rendszert dolgozunk ki és tesztelünk. A vezetőképző
felépítése részben támaszkodik a vezetéshez szükséges kompetenciákra: önismeret,
önmenedzselés, csoportvezetés, együttműködés, mások irányítása, mások fejlesztése,
stressz- és konfliktushelyzetek kezelése, helyzetfüggő vezetés. A magasabb szintű
vezetőknél fejlesztendő kompetenciák: stratégiai gondolkodás, mások motiválása,
projektek vezetése. (A3)
… A kompetenciák mérésére értékelő-központokat szándékoznak felállítani. A
szakemberek azonban óvva intenek a kompetencia-menedzsment és a teljesítménymenedzsment egyesítésétől, mert ez két külön tevékenységet jelent. Nem lehet egyetlen
folyamatba terelni a kettőt, mert a kompetencia-menedzsment szubjektívebb kategória
(ez csupán a lehetőséget jelenti a magas teljesítmény elérésére) mint a teljesítménymenedzsment, ezért nem érdemes az illetményt hozzákötni. Mo.-on többféle rendszer
létezik párhozamosan a közigazgatásban: minősítés, TÉ, TÉR, kompetencia-mérés. (A4)
… Nem tudok ilyen mérőeszközök rendszerszerű használatáról. (A5)
… A teljesítményértékelés esetében megkülönböztetjük a külső és belső metodikát: a
külső mércéje a vezetői elégedettség, a belső mérésére vannak szofisztikált módszerek.
A köztisztviselők teljesítményértékelési rendszere különbözőképpen fejti ki hatását a
fent említett kétféle jellegű munkakörben: a piaci diszfunkciókat alkalmazó
köztisztviselővel szemben másként, mint a klasszikus jogalkalmazói munkát végzővel
szemben, ezért egy kis zavarodottság van a kompetencia mérés-értékelés rendszerének
működésében. A privát szféra módszeri beszivárogtak a közigazgatásba, de a differencia
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érezhető: az előző területen viszonylag jól működik, míg a másik területen „dadog” a
rendszer. Pl. egy ügyintéző esetében mérik, hogy hány hatósági ügyet intézett el
egységnyi idő alatt, miközben az ügyek bonyolultsága különbözik egymástól. További
probléma, hogy míg az angolszász közigazgatási rendszerben jól működnek a business
módszerei, mert vannak hagyományai, addig a német kultúrában – amiből a magyar
közigazgatás nagyrészt kialakult – kevésbé. Itt a közhatalmi módszerek dominálnak, bár
az utóbbi időben történtek változások. Sajnos nem tesznek különbséget a kétféle kultúra
között, és a business módszerek ráömlesztése a közigazgatásra rossz hatásokat
eredményez. A teljesítményértékelést illetően pedig általában az a gyakorlat, ha a vezető
meg van elégedve a beosztottal, úgy kreálja a dokumentumokat, hogy azok a
véleményének megfeleljenek, vagyis késedelmesen kreál a döntéshez háttéranyagot.
(B1)
… Két módszer van: a minősítés és a teljesítményértékelés, az elsőt törvény szabályozza,
a másodikat kormányrendelet. A teljesítményértékelés általában működésképtelen: a
gyakorlati tapasztalat az, hogy a munkaköri feladatokat megszabják teljesítménycélként,
mert nincs felállítva olyan Közszolgálati Tanács, ami ennek a módszertanával
foglalkozna. Ezen kívül az egyéni teljesítményértékelés feladata feleslegesen sok terhet
ró a vezetőkre, mert csak formailag működik: nincs mögötte valódi tartalom és módszer,
és alig tesznek kísérletet a szubjektivizmus kizárására. Ez utóbbi kiküszöbölésére nincs
pontosan kidolgozott módszertan, pl. kötelező besorolási szintek és arányok vannak,
ami nem életszerű. Ami a minősítést illeti, maga a minősítési lap kb. fél évre készült,
hogy ezt követően kidolgozzák hozzá a részletes szempontokat, azonban ez nem készült
el. (B2)
… A köztisztviselői kompetenciákat alapvetően két szituációban mérik: akkor, amikor
kinevezik és akkor, amikor minősítik. A felvételnél fontos az ajánlás, a minősítésnél
pedig gyakran a felettes a köztisztviselővel tölteti ki a minősítési lapot. Ezen kívül
jellemzően nem mérik a kompetenciákat, mert a személyzetpolitikára az un.
zsákmányrendszer a jellemző. A közigazgatás Magyarországon a politika befolyása alatt
áll, minden egyéb szempont háttérbe szorul. A köztisztviselői kompetenciákat akkor
mérik majd, ha a közigazgatás neutrális lesz, addig nem jelenhet meg csak formálisan, pl.
a teljesítményértékelésben. (B3)
… A Kormányzat által kidolgozott módszerek beválására még nincs elég gyakorlati
tapasztalat, hogy azok eredményeit értékelni lehessen. Jelenleg általában a köztisztviselő
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kompetenciái és munkahelyi megítélése között alapvető eltérés van. Amíg a szükséges
feltételek nem teremtődnek meg, addig a kompetenciák sem a kiválasztásban, sem a
teljesítményértékelésben nem lesznek meghatározóak. A közigazgatási szervezetek
kultúrájában

az

informális

módszerek

jelenléte

miatt

szétválik

a

hivatalos

kommunikáció és a köztisztviselő valós megítélése. Ennek a jelenségnek egyik
megnyilvánulási formája, hogy nem a kiváló, hanem az átlagos képességű köztisztviselők
csinálnak karriert a közigazgatásban. Mivel az eredetileg alkalmazott teljesítménymérési módszerek csődöt mondtak, ezért most a teljesítmény-mérést eltolták a
kompetenciák irányába. Kérdés, hogy önmagában elég-e megállapítani valakiről, hogy
alkalmas-e a feladat ellátására, mert ez csupán a probléma elméleti megközelítése, a
gyakorlatban való cél-teljesítést nem méri. (B4)
… Manapság leginkább sehogy nem mérik, és sehogy sem használják fel. Elméleti
modellek vannak (lásd TÉR, vagy MÉR), de mindkét rendszer katasztrofális. A tényleges
kompetencia mérése ekvivalens azzal, hogy katalogizálják a köztisztviselő végzettségeit
és ebből hosszú távú következtetéseket vonnak le. A teljesítményértékelés helyetti
fizetési besorolások is ezt tükrözik. (B5)
… A teljesítményértékelés során mérik a kompetenciákat, ez vezetői feladat, és külön
módszertan alapján történik az államigazgatási és önkormányzati szinteken. A
kiválasztási folyamat során nem mérik a kompetenciákat. Vannak általános alkalmazási
feltételek (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ügyintézők
esetén főszabályként legalább középiskolai végzettség, fontos és bizalmas munkakörben
a

nemzetbiztonsági

feltételeknek

való

megfelelés,

egyes

beosztásokban

és

munkakörökben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség) és különös alkalmazási
feltételek (a munkakörhöz igazodó sajátos szakmai követelmények: az egyes
munkakörök ellátásához jogszabályban előírt iskolai végzettség és szakképesítés, a
munkáltató által belső szabályzatban előírt további szakképesítés, szakmai vagy
közigazgatási gyakorlat, idegennyelv-ismeret megléte) és egyéb jogi feltételek. Ebbe a
keretbe kellene beilleszteni a kompetenciákat. Alkalmazásnál a végzettségnek szűrő
hatása van, ebből következtetnek az illető kompetenciáira. A rendőrségnél pl. van
pszichológiai vizsgálat, az ÁNTSZ, APEH, Munkaügyi Központok egyedileg mérik a
kompetenciákat az ügyfélszolgálatosoknál. Eddig eléggé elhanyagolt terület volt a
kompetenciamérés, az előzetes tapasztalatokra építettek, ebből következtettek. Az is
problémát jelenthet, hogy ahány munkakör annyiféle kompetencia-térképet jelenthet,
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ezek száma 1000-1500 körül van. Például a pénzügyi ügyintézői munkakör is 30-40 féle
résztevékenységre bontható, amiből egy köztisztviselő csak néhányat lát el. Nem
reménytelen, de ambiciózus feladat az összes munkaköri kompetencia-térkép felállítása.
Ennek első lépése a munkaköri célok és a kompetenciák összehangolása, de a
szubjektivitás itt sem zárható ki. A 2020/2008. Korm. határozat előírja a 360 fokos
értékelés bevezetését, ami nagyon időigényes és drága, csak szűk körben használható
fel, ráadásul alkalmazása a szakmai munka rovására megy. A makroszintű
alkalmazhatóság a legfontosabb: olyan HR rendszert kell bevezetni, ami a legkisebb
faluban is tudnak alkalmazni, különben a rendszer nem működik. Például az előző TÉ
rendszer csak a kereteket adta meg, nem véletlenül nem alkottak hozzá
kormányrendeletet. A most hatályos kormányrendelet csak a központi közigazgatási
szervekre terjed ki, az önkormányzatokra nem, mert ott összevont munkakörök vannak.
Általában minél részletezettebb közjogilag egy szabály, annál nehezebb alkalmazni helyi
szinten, szinte lehetetlen. Kompetenciamérési eszközök pillanatnyilag nincsenek, és a
szakmai fejlesztésre szolgáló képzések véleményem szerint fontosabbak, mint a
készségfejlesztő tréningek. Pl. az új típusú vagyonnyilatkozat kitöltésére nem volt
képzés, ami sok helyen gondot okozott. (C1)
… A közigazgatásban megkülönbözettünk általános és speciális egyéni kompetenciákat.
Ezeket minden köztisztviselő esetében fel kellene térképezni, és ezek fejlesztésére
építeni a képzéseket, viszont jelenleg nincs kompetencia mérés-érékelés. Általában a
közigazgatásban a felülről jövő szándék befolyásolja az eredményt. (C2)
… A kompetenciák mérése szubjektív vezetői megfigyelés és értékelés alapján történik,
tesztek,

egyéb

pszichológiai

módszerek

nincsenek.

A

hagyományos

teljesítményértékelés esetében 2-3 kompetencia célt tűznek ki, a TÉR-ben szigorú
arányok vannak: 40% - mit és 60% - hogyan, és teljesítménykövetelmények, illetve
kompetenciakövetelmények egyaránt megjelennek, ezek súlya viszont a vezetőn múlik.
A teljesítményértékelésnek nincs jogkövetkezménye, csak az illetményt lehet eltéríteni
ennek alapján, ezért ebben igen nagy szabadsága van a vezetésnek. Tulajdonképpen a
minősítésnek kellene a teljesítmény mérni, de az kompetenciákat mér, viszont a
teljesítményértékelés eredményét figyelembe kell venni a minősítésnél. A vezető
döntése, hogy ezt milyen mértékben teszi. A Ktv.-ben ellentmondásos, hogy a
teljesítményértékelést kisebb arányban veszik figyelembe az előresorolásnál. A
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teljesítmény és a kompetencia ritkán válik el egymástól, általában akinek jók a
kompetenciái, annak a teljesítménye is jó. (C3)
… A hivatalban a közvetlen felettes vezető azonosítja/méri a köztisztviselők
kompetenciáit. Ehhez tudomásom szerint - kis szervezetről lévén szó – speciális
módszerek, eszközök nem kerülnek alkalmazásra és véleményem szerint nem is
szükséges. Nap mint nap együtt dolgozunk (évek óta); így a napi munka során a vezető
közvetlenül tájékozódik

határidők betartásáról, a munkához való hozzáállásról, a

munka minőségéről, a köztisztviselő magatartásáról, együttműködési képességéről. A
301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a köztisztviselői teljesítményértékelés és
jutalmazás szabályairól) megpróbálja a köztisztviselők esetében is bevezetni a
mérhetőséget Előre tervezett jutalmak mértékére és időpontjára alapozva tűzi ki a
szervezeti és egyéni célmeghatározásokat, ezzel differenciált és igazságosabb rendszert
kíván bevezetni. A cél, hogy hivatalonként azonos mértékű jutalom kerüljön kiosztásra,
teljesítmény-arányosan. Erre kerül bevezetésre a TÉR-rendszer. Kipróbálására most
kerül sor, a tapasztalatok még nem elegendőek. Aggályos, mert még mindig szubjektív,
illetve a hozzá kapcsolódó jutalmazási rendszer a gazdasági válság miatt mára
megkérdőjeleződött. (C4)
… A területi/helyi államigazgatásban és az önkormányzati igazgatásban nincs
kompetenciamérés. Egyes teljesítmény-értékelési nyomtatványok tartalmaznak ugyan
erre némi utalást, de az nem nevezhető kompetencia-mérésnek. Mivel az egyes vezetők –
már amennyiben figyelnek erre – csak saját tudásuk, önképzésük alapján tudják
megítélni a dolgozók kompetenciáit, a fejlesztés is e szerint megy. Sajnos, a vezetők nem
kapnak támogatást a vezetői munka egyetlen területéhez sem, így ehhez sem. A
teljesítményértékelési nyomtatványon évente értékeljük a végzett munka mennyiségét
és minőségét, megbízhatóságot, a többlettevékenységet, a szaktudást, a kezdeményező
készséget. Ezek megítélése azonban a vezető szubjektivitásától függ. (C5)

K4) Milyen módszerek révén fejlesztik a vezetői kompetenciákat a közigazgatásban?
Hogyan mérik ezen képzések hatékonyságát?
… Erre a kérdésre inkább a kollégáim tudnak válaszolni. (A1)
… Tudatosan eddig még nem fejlesztették, de voltak próbálkozások, pl. egy 3 modulból
álló vezetőképző tréningcsomag. Most elkezdődött a rendészettől átvett 5+3 modulos
vezetőképzés: 5 modul a kezdő vezetőknek és az utánpótlásba kerülőknek, ez a
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tulajdonképpeni vezetővé képzés. Ezen kívül van még 3 modul a szenior vezetők
továbbképzésére. Az EMPA program tulajdonképpen egy közigazgatási akadémia, ami 3
modult tartalmaz, ami a közigazgatási felsővezetők, illetve erre aspirálók, és az állami
vezetők képzését szolgálja, és a közigazgatásban dolgozó vezetők horizontális
elmozdulását segíti elő. A francia, német és lengyel minta szerint egy vezető csak
meghatározott időszakot tölthet egy minisztériumban, azután megy tovább, így nő a
motiváció az új feladatok, kihívások iránt. A japánok és a finnek rotálják a
munkaköröket, így a képzési célmeghatározásnál nem moduláris rendszerű képzési
rendszert kell létesíteni és azt kompetencia-alapúvá tenni, hanem gyakorlatra orientált
képzéseket szervezni. Eddig nem mérték csak a hallgató elégedettséget, de ezzel nem
kezdtek semmit. Most létrejött egy monitoring csoport, ami először szúrópróbaszerűen,
később teljes körűen végzi a hatékonyságmérést. A közigazgatási hivatalokban lesz 1-1
monitoringos, aki segítő jellegű szakmai értékelést fog végezni, nem formai ellenőrzést,
és folyamatos visszajelzést ad majd az oktatóknak. A hallgatói elégedettséget az oktató
megkapja, illetve azt a képzés résztvevői körében végzett beválás-vizsgálatot, hogy
mennyire tudták alkalmazni a munkájuk során a tanultakat. Az e-learningnek nagyobb
teret kell adni bizonyos célcsoportok és képzéstípusok esetében. Ezt a formát
tutorálással, információnyújtással, tapasztalatcserével kell segíteni, pl. a nyelvi képzések
esetében. A tananyagok az ILIAS keretrendszerben lesznek elérhetőek, amit
oktatásmenedzsment rendszer támogat, és tanulmányi pontrendszert (kreditrendszert)
lehet hozzákapcsolni. Ez a pedagógus továbbképzéshez hasonló rendszer lenne: 7 év
alatt kellene a megfelelő számú kreditpontokat megszerezni, ami a pályán maradást,
illetve az előrelépés lehetőségét biztosítaná. A fejlesztési célokat tehát továbbképzéssel
lehet elérni, de ezt egyéniesíteni kell. Ehhez megfelelő oktatásmenedzsment rendszert
kell kapcsolni, ami kimutatja, hogy hatékony-e, feltudja-e használni a munkájában a
tanultakat. Jelenleg a rendszer kidolgozását biztosító források rendelkezésre állnak. A
hamarosan bevezetésre kerülő versenyvizsga előtt online kérdőíves felmérést végzünk,
amit

a

szabályozásnál

figyelembe

veszünk:

ehhez

kapcsoljuk

a

KSZK

reformelképzeléseit, és visszajelzést küldünk azoknak, akik a kérdőívet kitöltötték. Ez a
kommunikációs stratégiánk részét képezi. (A2)
… Minőségbiztosítási rendszeren keresztül mérjük majd a kompetenciákat képzés előtt
és képzés után. Jó lenne, ha a rendszer a vezetők kiválasztásához is kapcsolódna, és jó
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lenne összekötni egy hatékony szervezeti minőségbiztosítási rendszerrel. Egyelőre
külön-külön működnek. (A3)
… A közigazgatásban folyamatosan fejleszteni próbálják a vezetői kompetenciákat
különböző továbbképzések révén, de a kutatások eredményei szerint nem növekedett a
közigazgatás hatékonysága, de még az általános tudásszint sem. (A4)
… Talán az egyetlen, viszonylag elterjedt eszköz a tipikusan inkább ismeretszintű
kompetenciák képzés útján történő fejlesztése. Ezek értékelése – ha megtörténik –
leginkább a legegyszerűbb, a képzéssel kapcsolatos utólagos, szubjektív percepciókat
mérő kérdőívekkel valósul meg. (A5)
… Általában a MEH, a KSZK és a felsőoktatásban szervezett közigazgatási
továbbképzések színvonalasak, de a készülő verseny- és az átalakítás előtt álló
szakvizsgarendszerben sokkal nagyobb szerepet kellene adni intézményesen a
felsőoktatásnak. Vannak nemzetközi példák arra, hogy a továbbképzésre módszertani
központot hoz létre a közigazgatás, melynek feladata a közigazgatási képzések
koordinálása. Kérdés, hogy azok a képzések, ahol a gyakorlati vezető szakemberek
oktatnak, mennyire színvonalasak. Aki jó vezető, nem biztos, hogy oktatóként is jól
funkcionál. Ennek parciális oka, hogy a közigazgatási szervezetek vezetői mintegy „ősi
jussként”, jövedelem-kiegészítésként kapják az oktatási lehetőséget. (B1)
… Jelenleg nincs közigazgatási vezetőképző program Magyarországon. E hiány pótlására
született az un. EMPA program, mely egyedülálló kezdeményezés, ilyen típusú képzés
korábban nem létezett. A program olyan felsővezető-menedzsereket kíván képezni, akik
a munkájuk során elősegítik a partnerséget a kormányzati szervek, a magánszféra és a
civil társadalom között. A hallgatói bázis alapját képezik a központi, regionális és helyi
közigazgatásban, valamint a környező országok hasonló szintű közigazgatási szerveinél
foglalkoztatott vezető beosztású fiatalok. A programot a már diplomával rendelkező
közigazgatási szakemberek részére tervezték úgy, hogy azt legfeljebb 2 év alatt munka
mellett el lehessen végezni. Az EMPA célja, hogy a résztvevők megszerezzék mindazt a
tudást, ami a közigazgatás modernizálásához, valamint a közigazgatás, a gazdaság és a
civil társadalom jobb együttműködéséhez, továbbá a közigazgatás szolgáltató jellegének
minél teljesebbé tételéhez szükséges, ezáltal aktualizálva mind az Európai Unióban,
mind pedig a világ gazdaságilag fejlett országaiban mutatkozó trendeket. A képzés
formális szakirányú továbbképzési oklevél megszerzésével zárul. (B2)
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… Véleményem szerint a vezetői kompetenciákat tanítani nem lehet; a vezetői
alkalmasság egy igen összetett kompetencia-együttes jelenlétét feltételezi: szakmai
ismeretek, emberismeret, kapcsolattartás, munka iránti alázat, őszinteség, ami hosszú
távon fontos a bizalom miatt. A vezetői kompetenciákat ugyan lehet fejleszteni csoportos
módszerekkel, de a közigazgatásnak az tenne a legjobbat, ha a Max Weber elveit
alkalmazva a köztisztviselő végigjárná a ranglétrát, különböző területeken és szinteken
tapasztalatokat szerezne, és ebből leszűrné a következtetéseket. Leginkább saját
tapasztalatból lehet tanulni, ezért az lenne az optimális, ha a köztisztviselő nem fiatal
pályakezdőként, hanem a szakmai tapasztalatok megszerzése után, 40-45 éves korban
válna vezetővé. Tapasztalatom szerint a vezetői képzések hatékonyságát nem mérik.
(B3)
… Alapvető szakadék van a központi közigazgatás vezetőképzése és a többi
közigazgatási szervezet (területi, helyi) vezetőképzése között. Előbbire a legmodernebb
angolszász módszerek– gyakran adaptáció nélküli – átvétele jellemző, ami nem mindig
illeszthető be a nemzeti kultúrába. Ennek egyik következménye a „kettős beszéd”
megjelenése: más nyelvezetet használnak a tréningeken és mást a hivatalokban.
Utóbbiakban – források hiányában – a vezetőképzés háttérbe szorul, és leszámítva a
kötelező központi programokat, nem látni milyen koncepció alapján történik. A
közigazgatási továbbképzésre fordítható források nagy részét a rendszer fenntartására
fordítják, kevés jut a képzésekre, így kialakult egy olyan vezetői réteg, akik a klasszikus
vezetési módszerekkel sincsenek tisztában. A tartós „kézi vezérlés” miatt, a vezetésben a
vezető teljes körű hatalma dominál. A magánszektor képzőcégei ugyan „bombázzák”
egy-egy

részterület

fejlesztésére

szóló

ajánlattal

az

önkormányzatokat

(pl.

tárgyalástechnika, projektmenedzsment), de ebben nincs egységes fejlesztési koncepció.
A központi programokon mérik a résztvevői elégedettséget, viszont ez a formális
értékelés önmagában nem elég a képzések hatékonyságának méréséhez. (B4)
… A KSZK felel a közigazgatási vezető-továbbképzésért. A működése siralmas, hiszen
nem azokat a kompetenciákat hangsúlyozzák, amelyekre valóban szükség lenne, hanem
a különböző szakképzési lobbik előtt engednek utat. A képzések hatékonyságát számos
eszközzel mérik, azonban a képzés hatékonysága nem türközi, hogy valóban a szükséges
kompetenciákat nyerték el a képzésben résztvevők. (B5)
… Sok pénz megy el célelőirányzati forrásokból képzésekre, de a hatékonyságuk nem
mérhető. A közpénzekből szervezett képzéseken leginkább a kapcsolatok fejlődnek. A
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kompetenciafejlesztés lényegében a munkáltató felelőssége lenne: vagy olyat
alkalmazzon akinek eleve megvannak a szükséges kompetenciái, vagy ha az egyén saját
költségén fejlessze hiányosságait. Bizonyos képességekkel születni kell, a többi
gyakorlás kérdése. Pl. a vezetői kompetenciákat nem lehet fejleszteni, arra születni kell.
A kinevező felelőssége, hogy kit választ vezetőnek, de általában jó, ha az illető
generalista. Jelenleg kb. 10000 vezető van a közigazgatásban, nekik kellene
vezetőképzést biztosítani. A II A-B 1-1 napos program keretében lehet oktatni, de ennyi
idő alatt kérdéses a hatékonyság. (C1)
… Az EU-csatlakozás előtt a GKM-ben, a TMP projekt keretében, EU-forrásból történt
kompetencia-felmérés a vezetők körében, azon potenciális jelöltek esetében, akik
később az EU-ban, különböző csoportokban valamilyen szakmai feladatot láttak el. Egy
tanácsadó cég közreműködésével, két körben (első kör: a delegáltak, második kör: a
helyettesítők és háttérfeladatokat ellátók) 110 + 110 fő esetében készült el az adatbázis,
a felmérés és ennek alapján a képzési csoportok kialakítása. A felméréshez az ELTE PPK
Pszichológia Kara teszteket fejlesztett ki, amit szoftver támogatott és egy személyes
elbeszélgetés követett. Három fő területet vizsgáltak: az általános kompetenciákat
(emberismeret,

tűrőképesség, tárgyalási

készség,

érdekérvényesítés), a

nyelvi

kompetenciákat (a nyelvtudás szintjének megállapítása 1-8 közötti skálán), és a
gyakorlati kompetenciákat (tárgyalástechnikai tréning-szituációkban figyelték a
résztvevők viselkedését, reakcióit). A felmérések eredményeként megállapították, hogy
a különböző kompetencia-területeken egyénileg és csoportosan milyen képzést kell
biztosítani. Így sikerült személyre szabott fejlesztést nyújtani, illetve a tréningeket a
részvevők képzési szükségleteihez igazítani. A tanácsadó cég összeállította az érintett
személyek kompetenciáinak fejlesztést szolgáló képzési ajánlatot. Mindenki megkapta a
saját kompetencia-térképét, egy személyes konzultáció lehetőségét, illetve a képzési
lehetőségeket, ahová önkéntes alapon jelentkezhetett. Sajnos a munkahelyi feladatok
miatt, az érintettek nem mindig tudtak részt venni, így nem működött jól ez a fajta
képzési mód, nem minden területen lehetett végrehajtani, talán jobb lett volna
kötelezővé tenni. Ezt követően volt egy után-követés, egy projekt-audit, de ez nem volt
reprezentatív. A képzések hatékonyságát nem mérték, de a résztvevőktől érkeztek
visszajelzések egy-egy kérdést illetően. (C2)
… A közigazgatásban a vezető egyben ügyintéző is, munkaidejének nagy részét az
adminisztráció teszi ki. Korábban a vezetői kompetenciák fejlesztése egy 3 modulos
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központi vezetőképző program révén történt, most tréningcégek képzik a vezetőket.
Kétfajta vezetői fejlesztésről beszélhetünk: a vezető vezetője által támasztott
követelmények révén (coaching), illetve a képzések révén. Ez utóbbiak hatékonyságát
nem mérik, inkább a vezetői munka hatékonyságát, de nem standard módszerekkel,
hanem szubjektív megítélés alapján, illetve a szervezeti egység teljesítménye alapján.
Egyéb objektív mérési eszközök (pl. tesztek) szóba sem kerülnek. (C3)
… A szervezet vezetése, irányítása felől kiinduló kompetencia-fejlesztések: ezek
általában felülről indultak, és a részvétel kötelező jellegű. Különböző tréningek keretén
belül (változás-kezelési, csoport-tréning, vezetői stb.) a munkavállaló lehetőséget kap a
tudatos fejlesztés igényére, magára a fejlesztésre is. A képzések végén minden esetben
van elégedettségi kérdőív, de ez elsősorban a trénerek munkáját méri, nem a
hatékonyságot. Az egyén részéről kiinduló kompetencia-fejlesztés már magasabb
hatékonyságú, hiszen a dolgozó által felismert szükségletekre épül. Például saját magam
is javíthatom kommunikációs készségemet. A hatékonyság mérésére szintén nincsenek
megbízható eszközök, (lásd 1-es pont), azonban rengeteg szubjektív elem tetten érhető,
látható: javul a csapatmunka, ez alapján a kezdeményezőkészség, felelősségtudat,
tervezőkészség, megbízhatóság, stb. Megjegyzés: a képesség velünk született adottság,
ezért a készségek fejlesztéséről lehet szó. (C4)
… A vezetők fejlesztésére évek óta nincs kidolgozott metodika, vagy más hosszú távú
elképzelés. Egyesek önképzés formájában szerzik meg a szükséges tudást, vagy fejlesztik
magukat. Az utóbbi egy-két évben láttam pozitív lépéseket (erre a saját hivatalom jó
példa) arra, hogy a vezetőkkel kiemelten foglalkoztak, s olyan továbbképzéseken,
tréningeken vettek részt, amelyek a vezetői kompetenciákat fejlesztették. (pl.
változáskezelés, változásmenedzsment, kommunikáció, mediáció, vezetői coaching) A
hatékonyság mérése azonban nem megoldott. A tréningcégek utógondozással, nyomon
követéssel nem foglalkoznak, számukra a rövid idő alatt szerzett magas bevétel a fontos.
(C5)

K5) Milyen összefüggés van a karriertervezés és a továbbképzési rendszer között a
közigazgatásban? Hogyan viszonyul a továbbképzés az életpálya-modellhez?
… A közigazgatásban sok kiváló ember van, és az is bíztató, hogy sok a fiatal jelentkező
az ösztöndíjas programunkban, akik azért jönnek ebbe a szférába, mert tenni akarnak
valamit. Fontos, hogy távlatokat lehessen nyújtani, és az előmenetel mindenképpen a
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továbbképzéshez legyen kötve. A köztisztviselőnek tudnia kell, ha megszerez egy tudást,
vele számolni fognak. A személyi állományban azoknak akik jól teljesítenek, tudni kell
előmeneteli lehetőséget ajánlani, nem csak szakértői, hanem főleg vezetői előmenetelt.
Fontos, hogy a köztisztviselők, a hollandokhoz hasonlóan generalisták legyenek, hogy
biztosítani lehessen az átjárhatóságot a közigazgatás különböző területei és szintjei
között. Ez persze kapacitásbővítést jelent, ami továbbképzéssel érhető el. Egy friss OECD
tanulmány szerint a magyar közigazgatás túlpolitizált és alulfinanszírozott. A
köztisztviselők belépésükkor jól képzettek, de azután „leülnek”. Egy-egy politikai
kurzusváltáskor lecserélik a köztisztviselőket, pedig egy jól képzett köztisztviselői kar
ellensúlyozni tudná a politikai ciklikusságot. A továbbképzési rendszert és a
karrierrendszert szinkronban kellene megreformálni. (A1)
… Jelenleg csak az alapvizsga és a szakvizsga kötelező, a többi továbbképzési program
nem. Sajnos a vezetői karrier mellett nincs olyan szakértői karrier, amit belső
versenyvizsgához lehet kötni vagy speciális felkészítő képzésekhez. Jó lenne, ha a Ktv.ben megjelenne a továbbképzés, mint a köztisztviselő érdekeltsége. A rendszer
finanszírozása is elhanyagolt terület, pedig az anyagi érdekeltség motivál a
továbbképzések területén is. A munkáltató mellett, jó lenne ha a köztisztviselőnek is
fizetnie kellene a saját részét. A mai életpálya-modell az automatikus előmenetelt
favorizálja, így az érdemi teljesítményértékelés nem igazán honosodott meg. (A2)
… Kevés az összefüggés. Létezik egy utasítás, ami tartalmazza az egymásra épülő
vezetőképzési modellt. Néhány intézkedés ebben az irányban: a toborzás és kiválasztás
központi módon történik, 2009-től bevezetésre kerül a versenyvizsga, átalakul a
szakvizsga. A karrier-modell nem életpálya-típusú, hanem munkakör alapú lesz. (A3)
… Jelenleg nincs karriertervezés a közigazgatásban, a továbbképzések közül
tulajdonképpen csak a szakvizsga segít a besorolásban való előlépésben, illetve a vezetői
kinevezés megtartásában (kötelező vezetői vizsga). Pillanatnyilag köztisztviselői
életpálya-modellről sem beszélhetünk. (A4)
… E kérdésre részben általánossága, részben pedig az ismereteim, illetve általában az
elérhető ismeretek hiánya miatt nem tudok válaszolni. (A5)
… A közigazgatási pályán korábban áttekinthetőbbek voltak a viszonyok, igaz
egyszerűbb struktúrában, kiszámíthatóbban működött. Ma a magyar közigazgatás
átpolitizált, és a zsákmányrendszer miatt, karrierrendszerről csak szűk szinten lehet
beszélni. Pl. a magyar jegyző felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester és a
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képviselőtestület, akik felett törvényességi jogkört kell gyakorolnia. Ilyen okokból
életpálya-modellről nehezen beszélhetünk. A zsákmányrendszer nemcsak a felsővezetői
szintet, hanem a középvezetői és a beosztotti szintet is utoléri, és az életpálya örvénylő
tengerén továbblöki a köztisztviselőt. (B1)
… Elméletileg van, mert a jogszabály adta lehetőségek megvannak: a magasabb
besoroláshoz feltételül szabható a továbbképzés, ha a munkakörhöz szükséges.
Gyakorlatilag azonban a munkáltatók nem dolgozták ki hozzá a közszolgálati
szabályzatokat. A közigazgatás intézményi oldaláról nincs karriertervezés, az általános
feltételeket nem szabályozták. Lehet, hogy létezik helyileg egy-egy kezdeményezés, de
nem intézményesítették. Az egyén oldaláról nehéz a karriertervezés, mert nincs olyan
szabály, aminek teljesítésével karriert lehet építeni. Ez egy fekete doboz, mert valójában
nem lehet tudni mit kíván az előmenetel, ami abszolút esetleges. A közigazgatási karrier
a vezető – beosztott - szervezet viszonyán múlik, nincs intézményes összekapcsolás, így
a pályabiztonság is elvész. Újra kellene gondolni a jogszabályrendszert, és jobban hozzá
kellene kötni a karriert a besoroláshoz és a továbbképzéshez. Magyarországon fent
kellene tartani a zárt rendszert, a politikai beavatkozás miatt életveszélyes lenne feladni.
(B2)
… Köztisztviselői életpálya-modell ma nincs Magyarországon. Viszont lassan rájövünk
arra, hogy a speciális szakértelemnek sokkal nagyobb értéke van, mint a generelista
tudásnak. A generealista továbbképzés fejlődéséhez az kellene, hogy nőjön a
közigazgatás megtartó ereje. Ugyanakkor szükség lenne átképzésre (továbbképzésre)
ahhoz, hogy a közigazgatáson belül munkakört lehessen váltani. Ennek eléréséhez
elsősorban a zsákmányrendszert kellene megváltoztatni. (B3)
… A Ktv. 2007-es változtatása következtében a közigazgatás rendszeréből kikerült a
köztisztviselő eddigi minimális védelme. Ez az elvi alap, de a gyakorlatban a nagy
szervezetek tehetetlensége miatt, a köztisztviselők nagy része mégis a pályán marad, a
többieket pedig indokolatlanul gyakran cserélik. Valójában nincs is igazi HR eleme a
közigazgatási szervezeteknek, mert centralizálták HR-tervezést. Ebben a zaklatott
átmeneti időszakban egyéni túlélési programok vannak, és ez mást stratégiát, egyéni
karriertervezést igényel. Pl. a fiatal köztisztviselők 3-5%-nak van EU-s vagy nemzetközi
karrier-lehetősége. Gyakran lecserélik a szeniorokat, akik a tudást hordozzák, és a HRpolitika, a közigazgatási szakma a nagypolitika áldozatává válik. Jelenleg az alapvizsga
(amit majd felvált a versenyvizsga), a szakvizsga és az akkreditált továbbképzési
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programok csupán a közigazgatási rendszerben való bennmaradáshoz szükségesek, a
karrier-tervezéshez nem elegendőek. Kompetencia-fejlesztés szerint csoportosítani
kellene a képzéseket, de a közigazgatási szervezetek forrás hiányában ezzel nem
foglalkoznak. (B4)
… Ez egy elméleti kérdés, amire csak elméleti választ lehet adni. A közigazgatási
karriertervezés elméleti kategória. Gyakorlatban még nem találkoztam ilyennel. Ha
lenne, akkor a továbbképzésnek szerves részét kellene képeznie. A zárt karrierút és
életpálya modellben szintén fontos lenne az ismeretek frissítése, a care-why típusú
tudás-tőke megszerzése, azonban a zárt karrierút is puszta illúzió, mert ha egy
közigazgatási dolgozó tehetséges, akkor vagy politikától átitatott légkörbe kerül, és a
politikai kétnyomásos gazdálkodás felőrli, vagy elszívja a versenyszféra. (B5)
… A Ktv. 2007-es módosítása szigorításokat alkalmazott a vezetőképzés tekintetében.
Igazi vezetői előmenetel nincs, hiszen a kinevezés bármikor visszavonható. Nincs
következetesen egymásra épülő vezetői előmenetel mint korábban, így nem lehet
tervezni sem. Ha a vezető nem vesz részt a kötelező továbbképzéseken, a költségeket
meg kell ugyan térítenie, de munkáltatófüggő hogyan érvényesítik az egy főre eső
költségeket. Nincs közvetlen kapcsolat a továbbképzés és a karriertervezés között. A
kötött előmenetel biztosítja a folyamatos előrelépést, a közigazgatási vizsgák a pálya
mérföldkövei, de ez nem jelent igazi szankciórendszert. A jelenlegi rendszerben nincs
közvetlen kapcsolat a továbbképzés és a karrier között, de ez nem is baj, a szakmai
munka legyen a mérvadó. Kivételek persze vannak, ilyenek az EU támogatáspolitikájára
vonatkozó vagy egyéb szakmai képzések. Összességében az életpálya-modell és a
továbbképzések között, csak közvetett kapcsolat létezik. (C1)
… A Ktv. létrehozásakor köztisztviselői életpályát terveztek és egységes képzési
rendszert

(alapvizsga,

szakvizsga,

központi

továbbképzések).

Tulajdonképpen

megpróbálták újraéleszteni a rendszerváltáskor megszűntetett, addig jól működő
igazgatási képzési intézményrendszert, de ez nem járt sikerrel. Ha lenne egy stabil képző
szervezet és képzési rendszer, valamint forrás a működtetéséhez, lehetnének
karrierképzések. Jelenleg azonban a továbbképzési rendszer hektikusan működik. (C2)
… A közigazgatásban standard karriertervezés nincs, csak spontán karriertervezés, pl. az
ügyintéző vezetővé léphet elő, ha megüresedik egy ilyen státusz, de ez nincs hivatalos
formába öntve. A köztisztviselői életpályához a kötelező vizsgák (alapvizsga, szakvizsga)
kapcsolódnak. (C3)
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… Sajnos, ki kell mondani, hogy a régi pártállami káderfejlesztési terv sikeresebb volt a
maga módján, mint a mai karriertervezés. Egyáltalán: ebben a megosztó politikai
helyzetben lehet-e karriertervezésről beszélni, amikor a köztisztviselői pályára is
beszivárgott a politikai zsákmányelv, tehát a „győztes mindent visz” gyakorlata?!
Egyelőre még csak az önkormányzatok egy részénél lehet ezt tetten érni, de ha továbbra
is ez a tendencia folytatódik, akkor a közigazgatás többi szintjénél is meg fog jelenni.
Nincs karriertervezés abban az esetben, ha a négyévenkénti választási ciklusok során az
új vezetés nem látja szükségességét a korábbi szakember-gárda megtartásának. Ha van
valami, ami óriási pocséklás, akkor ez az. Nézzük csak meg, hogy milyen kiugró számban
jelentkeztek közigazgatási alap- és szakvizsgára a jelöltek ebben az évben: ez már a
fluktuáció eredménye. Más oldalról megközelítve: vezetőtől függ szereti-e a képzettebb
munkatársakat maga körül („a félszemű is király a vakok országában”). Az ilyen típusú
vezető mellett a dolgozók titokban, saját szabadságuk és pénztárcájuk terhére vesznek
részt fizetős képzéseken, s ezt a törekvést a vezető semmilyen módon nem honorálja,
sőt. Összefoglalásképpen elmondható, hogy ennél a pontnál a jelenlegi politikaitársadalmi viszonyok közt nagyon csekély az összefüggés a karriertervezés és a
továbbképzés között. (C4)
… A klasszikus értelemben vett karriertervezést az utóbbi 20 évben én nem
tapasztaltam. Olyan továbbképzés egyáltalán nincs, amelyik a leendő, belülről esetleg
vezetőnek való munkatársakat arra készíti fel, hogy belső előléptetéssel vezetővé válik.
Vezetőket inkább kívülről neveznek ki, s a vezetői kompetenciák náluk sem kerülnek
vizsgálatra. Nincs összefüggés, - vagy csak nagyon kismértékben mutatható ki - a
továbbképzés és az életpályamodell között. (C5)

K6) Hogyan illeszkedik a hatályos továbbképzési rendszer a kompetenciafejlesztés
követelményeihez? Milyen változtatásokra lenne szükség?
… A közigazgatási továbbképzések kapcsán a köztisztviselői karriert és az életpályamodellt képzéshez kellene kötni. Fontos lenne egy stabil tisztviselői gárda (senior civil
cervant), akik generalisták, átlátják e szektor sajátosságait, és akik – szükség esetén –
különböző stratégiai pontokra helyezhetők. (A1)
… A teljesítményértékelés nem működik normálisan, amíg a minősítést nem rendezik a
jogszabályban. A rendszerben a fejlesztési folyamat a fontosabb, hogy a tanuló szervezet
ideálját meg lehessen valósítani, ezért kellene egyéniesíteni a továbbképzések
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tervezését. Integrált HR rendszerben a funkciók egymást erősítik: pályázat,
versenyvizsga, kompetenciavizsgálat. A vizsgálat alapján a pályázók közül 5-6 jelöltet
kiválasztanak, a munkáltató ezek közül választja ki a köztisztviselőt, ezzel
transzparensebbé lehetne tenni a rendszert. Majd az élet igazolja, hogyan működik a
rendszeren ez a szűrő. (A2)
… A jelenlegi továbbképzési rendszer inkább a szakmai kompetenciákat támogatja,
mintsem a minőségi munkavégzést. A DACUM módszer pedig eléggé elavult: pl. az OKJ-s
személyügyi referens szakképzés követelményei meghaladják a humánerőforrás
menedzser Ba képzés követelményeit. (A3)
… A továbbképzési rendszeren keresztül lehetne befolyásolni a karriertervezést. Sajnos
azonban

nincsenek

karrierfejlesztési

tervek,

így

nincs

összefüggés

a

kompetenciafejlesztés és a továbbképzés között. Újra kellene gondolni a továbbképzési
rendszert: az értékeket megtartva, olyan új rendszert létrehozni, amely egymásra épülő
modulokból áll, és támogatja a közigazgatási karrierben való előrejutást. (A4)
… Egy általános megjegyzés: a közigazgatási képzési rendszer alakulásának legutóbbi
(2007 nyara utáni) eseményeivel kapcsolatban kevéssé vagyok képben, így az ezzel
kapcsolatos véleményem hangsúlyozottan csak feltételezéseken alapul. (A5)
… A felsőoktatási alap- és mesterképzésben továbbra is a generalista jelleget kellene
megtartani, a specialista elemeket a továbbképzésbe kellene belevinni, ahol az aktuális
gyakorlati problémákat kellene feldolgozni és komplex képzési módszerkel kellene
alkalmazni. Pl. egyre inkább be kellene vezetni a tréningmódszereket, mert a csoportban
kölcsönösen hatnak egymásra a résztvevők, illetve az oktató és a részvevők. (B1)
… A továbbképzési rendszerben csökkenteni kellene a közigazgatási hivatalok szerepét,
és sokkal nagyobb szerepet adni az egyetemeknek, mert a „kívülről látó” mást lát mint a
„belülről látó”, és más típusú ismereteket közvetítenek. Az alapvizsga jövő évtől
megszűnik, helyette lesz a versenyvizsga, ami félreértelmezett, hiszen ez egy belépő
vizsgát jelent. A szakvizsga radikális változtatásra szorul: gyakorlatorientálttá kellene
tenni, mint a két világháború között, amikor a legfejlettebb volt a magyar közigazgatás és
gyakorlati vizsga volt. A képzés elemei: jogszabály-értelmezés, jogszabály-alkalmazás,
igazgatásszervezés stb. Meg kellene változtatni a vizsgáztatás rendszerét is. (B2)
… A továbbképzési rendszerrel önmagában nincs gond, csak a közigazgatáshoz való
viszonyával. Teljesen már a működési mechanizmusa a versenyszférának és a
közigazgatásnak, és ez utóbbi az egyének szemében ma általában parkoló pálya, így
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közigazgatási tudásukba nem akarnak befektetni. Ma Magyarországon az a módszer a
jellemző, hogy előbb kineveznek egy vezetőt, azután képezik ki erre a feladatra, ami
korábban nem volt így. Az ok: a politika irányítja a közigazgatást. Az alapvető
változástatásokat nem a továbbképzésben kell kezdeni, és nem is abban, hogy átvesszük
a versenyszféra már elavult módszereit. A továbbképzés tulajdonképpen a közigazgatás
igényeinek a függvénye kellene legyen, de ez jelenleg kimerül abban, hogy tanfolyamok,
tréningek formájában létezzen. (B3)
… A továbbképzési rendszer nem eléggé átgondolt. Pl. nem lehet tudni, hogy a különböző
képzési programok milyen előmenetelt biztosíthatnak, vagy ki tekinthető a szakma
mesterének; a szakvizsga a jogi/igazgatási végzettségűek felzárkóztatására szolgál, és
nem mestervizsga. Most készülnek az ágazati kompetencia-térképek, ehhez kellene
igazítani a képzéseket. Jelenleg 13 témakörben lehet akkreditáltatni közigazgatási
képzéseket, de gyakran a tematika nem igazodik a közigazgatás szükségleteihez. Aki
kompetenciákat szeretne fejleszteni, magára van hagyva a programok megfelelő
egymásra építésében, ehhez nem kap útmutatást. A továbbképzési rendszert újra
kellene építeni: az első lépés lenne a közigazgatás szakmai tartalmának tudományos
meghatározása valamennyi ágazat alkotmányos és igazgatási tartalma alapján, és hogy a
különböző tudáselemeket hol és hogyan lehet megszerezni. Pl. az igazgatási alap- és
mesterképzésben. A következő lépésben az ágazati tudástartalmak decentralizált, önálló
meghatározását

kellene

biztosítani.

Pl.

a

minisztériumok

saját

területükre

meghatároznák a szakmai tartalmakat. A harmadik lépés lenne a kreditrendszer
felállítása: az egyes tudáselemek kreditponttal való ellátása, majd az előrelépéshez
szükséges pontmennyiség, és annak meghatározása, hogy mikor válik valaki a szakma
mesterévé, illetve mestervizsga szervezése. A kompetenciákhoz és a kreditrendszerhez
kellene kapcsolni a karrierrendszert és a továbbképzéseket, mint az orvos- és pedagógus
továbbképzések esetében. Ezeknek a kiválasztásban is jelentőséget kellene biztosítani.
Pl. a közigazgatás új szakmai tartalmát a kétszintű felsőoktatásban is alkalmazni lehetne:
az alapképzésben az alapvető alkotmányos és igazgatási tartalmakat, a mesterképzésben
pedig a speciális szakmai tartalmakat oktatni. Ezt követné a gyakornokképzés:
hároméves szakmai gyakorlat egy mester felügyelete mellett, ami mestervizsgával
zárulna. Ezután kapna önálló döntési jogkört a köztisztviselő, ami nagyban
megkönnyítené

a

döntési

folyamatok

decentralizációját.

A

kiválasztásnál

a

köztisztviselői pályához általánosan szükséges kompetenciákat kellene mérni, a
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megfelelő ágazathoz tartozó speciális kompetenciákat pedig a gyakornokképzés során
fejleszteni, és a karriertervezést hozzákötni. Mindez megköveteli a jogi stabilitást, a
köztisztviselő fokozottabb védelmét, rugalmasabb átjárással a közigazgatásba és azon
belül. A karriertervezés hosszú távú kompetenciafejlesztést feltételez, a kreditrendszer
pedig a tudás szinten tartását, illetve továbbfejlesztését szolgálná, amihez vezetőképzés
is kapcsolódhatna. Ennek nyomán megvalósulhatna a tudásalapú közigazgatási
szervezetek víziója, ahol a klasszikus

köztisztviselői kompetenciákhoz olyan

kompetenciák társulnának, mint az önállóság, problémamegoldás, döntésképesség. (B4)
… Az előzőekből fakadóan minimális az illeszkedés. Ha valamiféle illeszkedést ki lehet
mutatni, akkor abból bizonyosan hamar sajtóhír lesz, mert arra mindenki büszke (lásd
pl. esélyegyenlőségi képzések). Változtatni valóban markánsan kellene: a szükséges
kompetenciák katalógusának elkészítését követően valóban kompetens személyek
segítségével kellene összeállítani olyan továbbképzési anyagokat, amelyek felkészítik a
közigazgatási dolgozókat egy EU-kompatibilis, proaktív, szolgáltató közigazgatáshoz.
(B5)
… Véleményem szerint a közigazgatási továbbképzési rendszert nem kell átalakítani,
mert megfelelő. Alapja: a központi tervezés, központi finanszírozás és állami
szerepvállalás. Ha decentralizált a rendszer, szétfolyik. Pl. központi programok a KETvagy a kötelező EU-képzések. A szakmai képzéseket központi programok révén érdemes
szervezni, mert ez biztosítja az egyenszilárdságot: egységes tematika, színvonal, oktatók.
Ide sorolható pl. a vezetőképzés is. Ezeket kell kiegészíteni a munkáltató által
finanszírozott kompetencia-képzésekkel, aki a szociális juttatások rendszerébe is
beilleszthetők. A szakmai fejlesztés igen, de a készségfejlesztés nem illeszkedik a
közigazgatási továbbképzési rendszerbe, de nem is kell. Nagy változtatásra nincs
szükség a jelenlegi rendszert illetően: középtávú-, éves- és helyi tervek készülnek. A
meglévő kereteken belül apróbb változásokat kellene alkalmazni: pl. az oktatók
kiválasztásában, a hosszú távú finanszírozásban. Az akkreditált programokhoz
akkreditált oktatókat kellene rendelni és a monitorizálni a képzéseket. Ez utóbbi
nyilvántartási nehézségekbe ütközik központilag és helyi szinten. A legfontosabb feladat
működtetni a rendszert: fenntartani, finanszírozni, az egyenszilárdságot biztosítani. (C1)
… A jelenlegi továbbképzési rendszer igyekszik alkalmazkodni a szükségletekhez, de
forrás hiányában ez kevéssé sikerül. A jogszabály különválasztja a vezetőképzést és a
köztisztviselők képzését, de a vezetőképzés mindig határmezsgyén van: kényes kérdés,
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mert a vezetők általában nem szeretnek képzésekre járni. Gyakorlatilag meg kellene
fordítani a mostani helyzetet: jelenleg egy képzési étlapról választhatnak a szervezetek
és ehhez igényelnek támogatást, ehelyett a szükségeltekből kellene kiindulni, és ehhez
igazítani a képzéseket. Valószínűleg a környezeten is kellene változtatni: kisebb
létszámmal és projekt-módszerekkel lehetne jelentős változást elérni a közigazgatásban.
(C2)
… A továbbképzések esetlegesen és nem személyre szabottan kapcsolódnak a
kompetenciafejlesztéshez. Léteznek kompetenciaképzések a közigazgatásban, pl. vezetői
készségfejlesztő, ügyfélszolgálati, közigazgatás-szervezési, önismereti tréningek, ezeken
azok a köztisztviselők vesznek részt, akiket éppen odaküldenek. A változtatást
rendszerszinten és tudatosan kellene elkezdeni, mert pl. ha az ügyintézőt kiképzik
vezetőnek, de nem kap ilyen jellegű feladatokat, ez feleslegesen történt. Ezen kívül, a
képzéseket illetően, a döntési jog és a felelősség ott kellene legyen, ahol a legtöbb ehhez
szükséges információ van. A közigazgatásban jelenleg a HR tulajdonképpen személyügyi
adminisztrációt jelent, de ha nincs tudatos HR tervezés, nem fognak fejlődni a
köztisztviselők csak annyira, amennyire saját maguktól tudnak. Pedig fontos lenne a
személyzetfejlesztés, mert ebben a szektorban az ember állítja elő a terméket, és éppen
erre a tényezőre fordítják a legkevesebbet. Jelenleg leginkább a vezető fejleszti a
beosztottait, éppen ezért tehermentesíteni kellene az ügyintézői feladatok alól, hogy
valódi vezetői feladatokat lásson el. Ezen kívül, tudatos karriertervezés és
személyzetfejlesztés kellene: képzés, továbbképzés, coaching. (C3)
… Az előző pontban kifejtettek alapján sehogy. A Polgármesteri hivatalok, és a
közigazgatási hivatalok rendelkeznek ugyan képzési, továbbképzési tervekkel, de ebben
az a szomorú, hogy a kontinuitás hiányzik: stabil köztisztviselői háttér hiányában a
képzésekre fordított energia elvész. Az adottságok pedig kifejezetten jók lennének,
hiszen iszonyú nagy mennyiségű EU-s forrás vehető igénybe. Nagyon nehezen tudom
megfogalmazni, hogy milyen változtatásokra lenne szükség: egy olyan törvényre, amely
védettséget adna a köztisztviselőknek, azonban jelen viszonyokat ismerve minden
törvény annyit ér, amennyi betartanak belőle. Ha az előzőektől elvonatkoztatunk, akkor
a teljesítmény követelmények közé beépíthető lenne a továbbképzéseken való részvétel
az ott szerzett ismeretek hasznosításának követelménye. Ez számon kérhető a
dolgozótól, motiválni is lehet. A kompetencia-fejlesztés segíthetne a megalapozottabb
vezetői döntéshozatalhoz. (C4)
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… Az utóbbi időben előtérbe helyezzük azokat a tréningeket, amelyeken valamely
vezetői vagy ügyintézői kompetencia fejleszthető. Ezek a képzések azonban elég drágák,
s az állam által a továbbképzésekre biztosított keretből csak kevés képzést tudunk
szervezni.
−

Jó lenne, ha az állami forrásokat megemelnék, vagy a minisztériumi célelőirányzati
kereteket is a közigazgatási hivatalok kapnák meg. Ezzel lehetővé válna az, hogy a
területi államigazgatási szerveknél dolgozó köztisztviselők is részesüljenek
továbbképzésben. Sajnos a rendszer kínálta lehetőségekből ez utóbbi célcsoport
csak kevéssé vagy egyáltalán nem részesedik.

−

Valamennyi közigazgatási szervet kötelezni kellene arra, hogy évente a
költségvetésében meghatározott %-ot képzés, továbbképzés címen különítsen el.

−

Be kellene vezetni a credit rendszert és tudatosítani az önképzés fontosságát.
Creditet szakmai továbbképzésekért lehetne szerezni, míg a kompetenciafejlesztés
és képzés lehetne a szervezetek feladata és kötelessége.

−

Növelni kellene az állami támogatás összegét és folyamatosan keresni az uniós
forrásokat erre a célra – esetleg más ágazatokkal összefogva. (C5)
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KÉPZÉS 1 - 9
TÍPUS
1 elméleti tanfolyam

2 tréning program

3 gyakorlatorientált képzés

Résztvevői kérdőív
(képzés előtt)
Kódolt verzió

A résztvevő jellemzői
K_1

Nem:

1 férfi

K_2

Életkor:

1 20 év alatt
4 41-50 év

2 21-30 év
5 51-60 év

K_3 Munkahely település típusa szerint:

1 Főváros
3 Város

2 Megyeszékhely
4 Község/falu

K_4 Munkahely régió szerint:

1
2
3
4
5
6
7

K_5 Munkahely szervezet típusa szerint:

1 Államigazgatási

K_6 Munkahely szervezeti szint szerint:

1 központi

K_7 Legmagasabb iskolai végzettség:

1 Szakközépiskola
2 Gimnázium
3 Főiskola
4 Egyetem
5 Több diploma 6 Tud. fok.

K_8 Végzettség szakiránya:

1 közigazgatási szakmai
2 egyéb
………………………………..

K_8_t Szakirány típusa:

2 nő
3 31-40 év
6 60 év felett

Közép-magyarországi
Észak-magyarországi
Észak-alföldi
Dél–alföldi
Nyugat–dunántúli
Közép–dunántúli
Dél-dunántúli
2 Önkormányzati

2 területi

3 helyi

K_9 Szakmai terület típusa:

1 igazgatási
3 civil
5 oktatási
7 egyéb

2 gazdasági
4 egészségügyi
6 kulturális

K_10 Beosztása:

1 vezető

2 beosztott

K_11 A képzésben való részvétel indoka:

1 átképzés

2 továbbképzés

1 önkéntes

2 kötelező

Motiváció
K_M_E A képzésben való részvétele:
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Személyes képzési célok
1 igen
1 igen
1 igen
1 igen

0 nem
0 nem
0 nem
0 nem

K_K_E_1 Témához kapcsolódó előzetes ismeretek megléte
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_K_E_2 A program felépítése, a témák egymásra épülése
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_K_E_3 Alkalmazott eszközök és módszerek
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_K_E_4 Hallgatói segédlet felépítése és minősége
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_K_E_5 Az ismeretek gyakorlati hasznosíthatósága
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_O_E_1 A témában szerzett jártasság, tapasztalat
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_O_E_2 Hallgatók bevonása
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos

3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_O_E_3 Időbeosztás
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos

3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_O_E_4 Kommunikációs készség
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos

3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_O_E_5 Hangulatteremtő készség
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos

3 fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

4 nagyon fontos

5 rendkívül fontos

K_C_E_1
K_C_E_2
K_C_E_3
K_C_E_4

szakmai szemléletem formálása
új szakmai ismeretek szerzése
segítség a munkámhoz
új készségek tanulása

Képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések

Oktatóval kapcsolatos előzetes feltevések

K_O_E_6 Közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat
1 egyáltalán nem fontos
2 kevésbé fontos
3 fontos
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KÉPZÉS 1 - 9
TÍPUS
1 elméleti tanfolyam

2 tréning program

3 gyakorlatorientált képzés

Résztvevői kérdőív
(képzés után)
Kódolt verzió

A képzés eredménye
K_E_U A képzéssel elérni kívánt személyes céljának elérése
1 egyáltalán nem sikerült 2 kevésbé sikerült
3 sikerült
4 nagyrészt sikerült

5 teljes mértékben sikerült

Személyes képzési célok elérése
K_C_U_1
K_C_U_2
K_C_U_3
K_C_U_4

szakmai szemléletemet formálta
új szakmai ismereteket szereztem
segítséget kaptam a munkámhoz
új készségeket tanultam

1 igen
1 igen
1 igen
1 igen

0 nem
0 nem
0 nem
0 nem

Képzési programmal kapcsolatos vélemény
K_K_U_1 A témához kapcsolódó előzetes ismeretek megléte a képzés során
1 egyáltalán nem segített 2 kevésbé segített
3 segített
4 nagyrészt segített

5 teljes mértékben segített

K_K_U_2 A program felépítése, a témák egymásra épülése
1 egyáltalán nem tetszett 2 kevésbé tetszett
3 tetszett
4 nagyrészt tetszett

5 teljes mértékben tetszett

K_K_U_3 Alkalmazott eszközök és módszerek
1 egyáltalán nem tetszett 2 kevésbé tetszett
3 tetszett

4 nagyrészt tetszett

5 teljes mértékben tetszett

K_K_U_4 Hallgatói segédlet felépítése és minősége
1 egyáltalán nem alkalmas 2 kevésbé alkalmas
3 alkalmas

4 nagyrészt alkalmas

5 teljes mértékben alkalmas

K_K_U_5 Az ismeretek gyakorlati hasznosíthatósága
1 egyáltalán nem lehetséges 2 kevésbé lehetséges
3 lehetséges
4 nagyrészt lehetséges 5 teljes mértékben lehetséges

Oktatóval kapcsolatos vélemény
K_O_U_1 A témában szerzett jártasság, tapasztalat
1 egyáltalán nem megfelelő
2 kevésbé megfelelő
3 megfelelő

4 nagyrészt megfelelő

5 teljesen megfelelő

K_O_U_2 Hallgatók bevonása
1 egyáltalán nem megfelelő
2 kevésbé megfelelő

3 megfelelő

4 nagyrészt megfelelő

5 teljesen megfelelő

K_O_U_3 Időbeosztás
1 egyáltalán nem megfelelő
2 kevésbé megfelelő

3 megfelelő

4 nagyrészt megfelelő

5 teljesen megfelelő

K_O_U_4 Kommunikációs készség
1 egyáltalán nem megfelelő
2 kevésbé megfelelő

3 megfelelő

4 nagyrészt megfelelő

5 teljesen megfelelő

K_O_U_5 Hangulatteremtő készség
1 egyáltalán nem megfelelő
2 kevésbé megfelelő

3 megfelelő

4 nagyrészt megfelelő

5 teljesen megfelelő

K_O_U_6 Közigazgatási területről hozott példák, esetek
1 egyáltalán nem megfelelő
2 kevésbé megfelelő
3 megfelelő

4 nagyrészt megfelelő

5 teljesen megfelelő
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Képzéssel kapcsolatos szöveges vélemény
K_V_1

Kérjük, írja le azt a három szót, amellyel jellemezni tudná a képzéssel kapcsolatos véleményét

K_V_1_in

Válaszolt:

1 igen

2 nem

K_V_1_k

Válasz kapcsolta:

1 képzési programmal

2 oktatóval

3 egyéb

K_V_2 Kérjük, írja le, mit tartott a képzés leghasznosabb részeinek
K_V_2_in

Válaszolt:

1 igen

2 nem

K_V_2_k

Válasz kapcsolta:

1 képzési programmal

2 oktatóval

3 egyéb

K_V_3 Mi az, amin feltétlenül változtatni kellene?
K_V_3_in

Válaszolt:

1 igen

2 nem

K_V_3_k

Válasz kapcsolta:

1 képzési programmal

2 oktatóval

3 egyéb

K_V_4 Továbbiakban felmerülő - személyes - fejlesztési igénye
K_V_4_in

Válaszolt:

1 igen

2 nem

K_V_4_k

Válasz kapcsolta:

1 képzési programmal

2 oktatóval

3 egyéb

K_V_5 Egyéb javaslatai
K_V_5_in

Válaszolt:

1 igen

2 nem

K_V_5_k

Válasz kapcsolta:

1 képzési programmal

2 oktatóval
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3 egyéb

KÉPZÉS 1 - 9
TÍPUS
1 elméleti tanfolyam

2 tréning program

3 gyakorlatorientált képzés

Oktatói kérdőív
(képzés után)
Kódolt verzió

Az oktató jellemzői:
K_1

Legmagasabb iskolai végzettség szintje:

1
2
3
4

főiskola
egyetem
több felsőfokú végzettség
tudományos fokozat (Ph. D. stb.)

K_2

A végzettség szakiránya:

1 közigazgatási
2 jogi
3 pedagógiai
4 egyéb: ……………………………

K_3

Főállású oktató

0 nem

K_4

Szakmai gyakorlat:

1 0-5 év 2 6-10 év
3 11-15 év
4 16-20 év
5 21-25 év
6 26-30 év
7 > 30 év

K_5

Oktatói gyakorlat:

1 0-5 év
3 11-15 év
5 21-25 év
7 > 30 év

1 igen

2 6-10 év
4 16-20 év
6 26-30 év

A program értékelése:
K_P_1

Képzési célok teljesülése:

1 nem teljesültek
2 alacsony mértékben teljesültek
3 közepes mértékben teljesültek
4 nagymértékben teljesültek
5 teljes mértékben teljesültek

K_P_2

Tervezett tematika megvalósulása:

1 nem valósult meg
2 alacsony szinten valósult meg
3 közepes szinten valósult meg
4 magas szinten valósult meg
5 rendkívül magas szinten valósult meg

K_P_3

Időbeosztás követése:

1 nem sikerült követni
2 alacsony mértékben sikerült követni
3 közepes mértékben sikerült követni
4 nagymértékben sikerült követni
5 teljes mértékben sikerült követni

K_P_4

Alkalmazott módszertan beválása:

1 nem vált be
2 alacsony mértékben vált be
3 közepes mértékben vált be
4 nagymértékben bevált
5 teljes mértékben bevált
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A résztvevők értékelése:
K_R_1 Résztvevők nyitottsága:

1 egyáltalán nem nyitott
2 kevésbé nyitott
3 nyitott
4 nagyon nyitott
5 rendkívül nyitott

K_R_2 Témában való jártasság:

1 egyáltalán nem jártas
2 kevésbé jártas
3 jártas
4 nagyon jártas
5 rendkívül jártas

K_R_3 Érdeklődés szintje:

1 egyáltalán nem érdeklődő
2 kevésbé érdeklődő
3 érdeklődő
4 nagyon érdeklődő
5 rendkívül érdeklődő

K_R_4 Teljesítmény szintje:

1 nagyon alacsony
2 alacsony
3 magas
4 nagyon magas
5 rendkívül magas

Képzéssel kapcsolatos szöveges vélemény
K_V_1 Kérjük, írja le, mit tart a képzés legfontosabb eredményének:
K_V_1_in

Válaszolt:

K_V_1_k

Válasz kapcsolta:

1 igen
1 képzési programmal

2 nem
2 résztvevőkkel

3 egyéb

K_V_2 Mi az, amin feltétlenül változtatni kellene?
K_V_2_in

Válaszolt:

K_V_2_k

Válasz kapcsolta:

1 igen
1 képzési programmal
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2 nem
2 résztvevőkkel

3 egyéb

Válaszadók
száma

Kumulált

Százalék

százalék

Elektronikus közigazgatás 1

40

21,4

21,4

Elektronikus közigazgatás 2

11

5,9

27,3

Változásmenedzsment

27

14,4

41,7

Munkahelyi konfliktus kezelés

15

8,0

49,7

Projekt menedzsment

13

7,0

56,7

Szociális facilitáció

12

6,4

63,1

33

17,6

80,7

18

9,6

90,4

18

9,6

100,0

187

100,0

Ügyiratkezelés elméletben és
gyakorlatban 1
Ügyiratkezelés elméletben és
gyakorlatban 2
Ügyiratkezelés elméletben és
gyakorlatban 3
Összesen

38. táblázat Az egyes képzésben résztvevők százalékos megoszlása

Válaszadók
száma

Kumulált

Százalék

százalék

Elméleti tanfolyam

78

41,7

41,7

Tréning program

40

21,4

63,1

Gyakorlatorientált képzés

69

36,9

100,0

187

100,0

Összesen

39. táblázat A résztvevők százalékos megoszlása képzéstípusonként

Képzés típusa
Tréning

tanfolyam

program

képzés

0

0

Elektronikus

N

40

közigazgatás 1

%

100

Elektronikus

N

11

közigazgatás 2

%

100

N

27

%

100

Változásmenedzsment

Gyakorlatorientált Össz.

Elméleti
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40
100

0

0

11
100

0

0

27
100

Munkahelyi

N

konfliktuskezelés

%

Projekt tervezés

N

és pályázatírás

%

Szociális facilitáció

0

15

0

és gyakorlatban 1

%

Ügyiratkezelés elméletben

N

és gyakorlatban 2

%

Ügyiratkezelés elméletben

N

és gyakorlatban 3

%

Összesen

100

13

0

13

100

0

100

12

%

N

15

100

N

Ügyiratkezelés elméletben

0

0

12

100

0

100

0

0

0

0

0

33

33

100

100

18

18

100

100

18

18

100

100

N

78

40

69

187

%

41,7

21,4

36,9

100

40. táblázat A résztvevők százalékos megoszlása képzésenként

Válaszadók
száma

Százalék

Férfi

38

20,3

Nő

149

79,7

Összesen

187

100,0

41. táblázat A képzéseken résztvevők nemenkénti megoszlása

Nem
Férfi

Nő

Össz.

Elméleti

N

30

48

78

tanfolyam

%

38,5

61,5

100,0

Tréning

N

4

36

40

program

%

10,0

90,0

100,0

Gyakorlatorientált

N

4

65

69

képzés

%

5,8

94,2

100,0

N

38

149

187

%

20,3

79,7

100,0

Összesen

42. táblázat A képzéseken résztvevők nemenkénti megoszlása képzéstípusonként
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Nem
Férfi

Nő

Össz.

Elektronikus

N

14

26

40

közigazgatás 1

%

35

65

100

Elektronikus

N

6

5

11

közigazgatás 2

%

54,5

45,5

100

N

10

17

27

%

37,0

63,0

100

Munkahelyi

N

3

12

15

konfliktuskezelés

%

20

80

100

Projekt tervezés

N

0

13

13

és pályázatírás

%

100

100

Változásmenedzsment

N

1

11

12

%

8,3

91,7

100

Ügyiratkezelés elméletben

N

2

31

33

és gyakorlatban 1

%

6,1

93,9

100

Ügyiratkezelés elméletben

N

2

16

18

és gyakorlatban 2

%

11,1

88,9

100

Ügyiratkezelés elméletben

N

0

18

18

és gyakorlatban 3

%

100

100

Szociális facilitáció

Összesen

N

38

149

187

%

20,3

79,7

100

43. táblázat A képzéseken résztvevők nemenkénti megoszlása képzéstípusonként

Válaszadók
száma

Százalék

Kumulált
százalék

21-30 év

39

20,9

20,9

31-40 év

65

34,8

55,6

41-50 év

50

26,7

82,4

51-60 év

31

16,6

98,9

60 év felett

2

1,1

100,0

Összesen

187

100,0

44. táblázat A képzéseken résztvevők életkori megoszlása
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Életkor
21-30

31-40

41-50

51-60

60 év

év

év

év

év

felett
0

Össz
.

Elméleti

N

20

27

24

7

tanfolyam

%

25,6

34,6

30,8

9,0

Tréning

N

3

13

8

14

2

40

program

%

7,5

32,5

20,0

35,0

5,0

100,0

Gyakorlatorientált

N

16

25

18

10

0

69

képzés

%

23,2

36,2

26,1

14,5

N

39

65

50

31

2

187

%

20,9

34,8

26,7

16,6

1,1

100,0

Összesen

78
100,0

100,0

45. táblázat A képzéseken résztvevők életkori megoszlása képzéstípusonként

Életkor
21-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év 60 év felett
Elektronikus

N

13

14

11

2

közigazgatás 1

%

32,5

35

27,5

5

Elektronikus

N

2

3

4

2

közigazgatás 2

%

18,2

27,3

36,4

18,2

N

5

10

9

3

%

18,5

37,0

33,3

11,1

Munkahelyi

N

1

6

3

5

konfliktuskezelés

%

6,7

40,0

20,0

33,3

Projekt tervezés

N

2

6

3

2

és pályázatírás

%

15,4

46,2

23,1

15,4

N

0

1

2

7

2

12

%

0,0

8,3

16,7

58,3

16,7

100

N

6

10

12

5

0

33

%

18,2

30,3

36,4

15,2

N

8

4

4

2

%

44,4

22,2

22,2

11,1

N

2

11

2

3

Változásmenedzsment

Szociális facilitáció
Ügyiratkezelés

0

Össz.
40
100

0

11
100

0

27
100

0

15
100

0

13
100

elméletben
és gyakorlatban 1
Ügyiratkezelés

100

0

18

elméletben
és gyakorlatban 2
Ügyiratkezelés

275

100

0

18

elméletben
és gyakorlatban 3
Összesen

%

11,1

61,1

11,1

16,7

100

N

39

65

50

31

2

187

%

20,9

34,8

26,7

16,6

1,1

100

46. táblázat A képzéseken résztvevők életkori megoszlása képzésenként

Válaszadók
száma

Kumulált

Százalék

százalék

Főváros

53,0

28,3

28,3

Megyeszékhely

27,0

14,4

42,8

Város

62,0

33,2

75,9

Község/falu

45,0

24,1

100,0

187,0

100,0

Összesen

47. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye település szerinti megoszlása

Munkahely
Főváros

Megyeszé
khely

Össz.

Község/

Város

falu

Elméleti

N

35

4

18

21

78

tanfolyam

%

44,9

5,1

23,1

26,9

100,0

Tréning

N

4

1

22

13

40

program

%

10,0

2,5

55,0

32,5

100,0

Gyakorlatorientált N

32

1

17

19

69

%

46,4

1,4

24,6

27,5

100,0

N

71

6

57

53

187

%

38,0

3,2

30,5

28,3

100,0

képzés
Összesen

48. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye település szerinti megoszlása képzéstípusonként

Munkahely
Főváros

Megyeszékhely

Város

Község/falu

Össz.

Elektronikus

N

14

4

12

10

40

közigazgatás 1

%

35,0

10,0

30,0

25,0

100,0

Elektronikus

N

4

0

1

6

11

közigazgatás 2

%

36,4

9,1

54,5

100,0

Változásmenedzsment

N

17

5

5

27

0
276

%

63,0

Munkahelyi

N

4

konfliktuskezelés

%

26,7

Projekt tervezés

N

0

és pályázatírás

%

N

Szociális facilitáció

18,5

100,0

8

3

15

53,3

20,0

100,0

10

3

13

76,9

23,1

100,0

1

4

7

12

8,3

33,3

58,3

100,0

0

7

13

33

21,2

39,4

100,0

0

0

0

%

Ügyiratkezelés

18,5

N

13

%

39,4

N

11

1

3

3

18

%

61,1

5,6

16,7

16,7

100,0

N

8

0

7

3

18

%

44,4

38,9

16,7

100,0

N

71

6

57

53

187

%

38,0

3,2

30,5

28,3

100,0

elméletben
és gyakorlatban 1
Ügyiratkezelés
elméletben
és gyakorlatban 2
Ügyiratkezelés
elméletben
és gyakorlatban 3
Összesen

49. táblázat A képzéseken résztvevők munkahely szerinti megoszlása képzésenként

dunántúli

Dél-

dunántúli

Közép–

dunántúli

Nyugat–

alföldi

Dél–

alföldi

Észak-

magyarországi

Észak-

magyarországi

Közép-

Régiók

Össz.

Elméleti

N

44

13

2

5

2

9

3

78

tanfolyam

%

56,4

16,7

2,6

6,4

2,6

11,5

3,8

100,0

Tréning

N

4

14

7

1

4

6

4

40

program

%

10,0

35,0

17,5

2,5

10,0

15,0

10,0

100,0

Gyakorlatorientált N

41

4

8

7

3

3

3

69

%

59,4

5,8

11,6

10,1

4,3

4,3

4,3

100,0

N

89

31

17

13

9

18

10

187

%

47,6

16,6

9,1

7,0

4,8

9,6

5,3

100,0

képzés
Összesen

50. táblázat A képzéseken résztvevők régió szerinti megoszlása képzéstípusonként

277

dunántúli

Dél-

dunántúli

Közép–

dunántúli

Nyugat–

alföldi

Dél–

alföldi

Észak-

magyarországi

Észak-

magyarországi

Közép-

Régiók

Össz.

Elektronikus

N

19

5

1

5

1

7

2

40

közigazgatás 1

%

47,5

12,5

2,5

12,5

2,5

17,5

5,0

100,0

Elektronikus

N

7

3

0

0

0

0

1

11

közigazgatás 2

%

63,6

27,3

9,1

100,0

N

18

5

1

%

66,7

18,5

3,7

Munkahelyi

N

4

4

5

konfliktuskezelés

%

26,7

26,7

33,3

Projekt tervezés

N

0

6

1

és pályázatírás

%

46,2

Változásmenedzsment

Szociális facilitáció

N

0

%

0

1

2

0

27

3,7

7,4

0,0

100,0

1

0

1

15

6,7

0,0

6,7

100,0

1

3

1

1

13

7,7

7,7

23,1

7,7

7,7

100,0

4

1

0

0

5

2

12

33,3

8,3

41,7

16,7

100,0

0

Ügyiratkezelés elméletben

N

20

1

4

3

2

1

2

33

és gyakorlatban 1

%

60,6

3,0

12,1

9,1

6,1

3,0

6,1

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

12

1

2

1

1

0

1

18

és gyakorlatban 2

%

66,7

5,6

11,1

5,6

5,6

5,6

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

9

2

2

3

0

2

0

18

és gyakorlatban 3

%

50,0

11,1

11,1

16,7

11,1

0,0

100,0

N

89

31

17

13

9

18

10

187

%

47,6

16,6

9,1

7,0

4,8

9,6

5,3

100,0

Összesen

51. táblázat A képzéseken résztvevők régió szerinti megoszlása képzésenként

Válaszadók
száma

Százalék

Államigazgatási

54

17,6

Önkormányzati

253

82,4

Összesen

307

100

52. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye szervtípus szerint

Szervezet típusa
278

Össz.

Államigazgatási

Önkormányzati

Elméleti

N

2

76

78

tanfolyam

%

2,6

97,4

100,0

Tréning

N

0

40

40

program

%

0,0

100,0

100,0

Gyakorlatorientált

N

26

43

69

képzés

%

37,7

62,3

100,0

N

28

159

187

%

15,0

85,0

100,0

Összesen

53. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye szervtípus szerint képzéstípusonként

Szervezet típusa
Államigazgatási Önkormányzati

Össz.

Elektronikus

N

1

39

40

közigazgatás 1

%

2,5

97,5

100,0

Elektronikus

N

1

10

11

közigazgatás 2

%

9,1

90,9

100,0

N

0

27

27

%

0,0

100,0

100,0

Munkahelyi

N

0

15

15

konfliktuskezelés

%

0,0

100,0

100,0

Projekt tervezés

N

0

13

13

és pályázatírás

%

0,0

100,0

100,0

N

0

12

12

%

0,0

100,0

100,0

Ügyiratkezelés elméletben N

9

24

33

%

27,3

72,7

100,0

Ügyiratkezelés elméletben N

11

7

18

61,1

38,9

100,0

6

12

18

%

33,3

66,7

100,0

N

28

159

187

%

15,0

85,0

100,0

Változásmenedzsment

Szociális facilitáció

és gyakorlatban 1

és gyakorlatban 2

%

Ügyiratkezelés elméletben N
és gyakorlatban 3
Összesen

54. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye szervtípus szerint képzésenként

279

Válaszadók

Százalék

száma

Kumulált
százalék

központi

38

12,4

12,4

területi

49

16,0

28,3

helyi

220

71,7

100,0

Összesen

307

100

55. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye szervezet szintje szerint

Szervezet szintje
központi

területi

helyi

Össz.

Elméleti

N

2

9

67

78

tanfolyam

%

2,6

11,5

85,9

100,0

Tréning

N

0

4

36

40

program

%

10,0

90,0

100,0

Gyakorlatorientált

N

18

15

36

69

képzés

%

26,1

21,7

52,2

100,0

N

20

28

139

187

%

10,7

15,0

74,3

100,0

Összesen

56. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye szervezet szintje szerint képzéstípusonként

Szervezet szintje
központi

területi

helyi

Össz.

Elektronikus

N

1

9

30

40

közigazgatás 1

%

2,5

22,5

75,0

100,0

Elektronikus

N

1

0

10

11

közigazgatás 2

%

9,1

90,9

100,0

N

0

27

27

100,0

100,0

4

11

15

26,7

73,3

100,0

0

13

13

100,0

100,0

12

12

100,0

100,0

Változásmenedzsment

0

%

Munkahelyi

N

konfliktuskezelés

%

Projekt tervezés

N

és pályázatírás

%

Szociális facilitáció

N

0

0

0

%

280

0

Ügyiratkezelés elméletben

N

6

5

22

33

és gyakorlatban 1

%

18,2

15,2

66,7

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

8

4

6

18

és gyakorlatban 2

%

44,4

22,2

33,3

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

4

6

8

18

és gyakorlatban 3

%

22,2

33,3

44,4

100,0

N

20

28

139

187

%

10,7

15,0

74,3

100,0

Összesen

57. táblázat A képzéseken résztvevők munkahelye szervezet szintje szerint képzésenként

Válaszadók
száma

Kumulált

Százalék

százalék

Szakközépiskola

33

17,6

17,6

Gimnázium

32

17,1

34,8

Főiskola

58

31,0

65,8

Egyetem

26

13,9

79,7

Több diploma

36

19,3

98,9

Tudományos fokozat

2

1,1

100,0

187

100,0

Összesen

58. táblázat A képzéseken résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása

2

78

6,4

39,7

20,5

30,8

2,6

100,0

2

2

16

9

11

0

40

%

5,0

5,0

40,0

22,5

27,5

Gyakorlatorientált N

31

25

11

1

1

%

44,9

36,2

15,9

1,4

1,4

N

33

32

58

26

36

2

187

%

17,6

17,1

31,0

13,9

19,3

1,1

100,0

tanfolyam

%

Tréning

N

program

képzés
Összesen

fokozat

24

0

diploma

Egyetem
16

N

Több

Főiskola
31

Elméleti

iskola

5

Szakközép

Gimnázium

Tudományos

Iskolai végzettség
Össz.

100,0

0

69
100,0

59. táblázat A képzéseken résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása képzéstípusonként

281

%

Elektronikus

N

közigazgatás 2

%

Változásmenedzsment

N

0

0

%

10

1

40

7,5

45,0

20,0

25,0

2,5

100,0

1

4

1

5

0

11

9,1

36,4

9,1

45,5

1

9

7

9

1

27

3,7

33,3

25,9

33,3

3,7

100,0

0

15

N

1

0

8

2

4

konfliktuskezelés

%

6,7

0,0

53,3

13,3

26,7

Projekt tervezés

N

1

1

3

6

2

és pályázatírás

%

7,7

7,7

23,1

46,2

15,4

N

0

1

5

1

5

8,3

41,7

8,3

41,7

0

0

%

fokozat

8

Munkahelyi

Szociális facilitáció

Tudományos

18

diploma

3

Több

Egyetem

közigazgatás 1

0

Főiskola

N

Gimnázium

Elektronikus

iskola

Szakközép

Iskolai végzettség
Össz.

100,0

100,0

0

13
100,0

0

12
100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

13

16

4

és gyakorlatban 1

%

39,4

48,5

12,1

Ügyiratkezelés elméletben

N

10

4

3

és gyakorlatban 2

%

55,6

22,2

16,7

Ügyiratkezelés elméletben

N

8

5

4

1

és gyakorlatban 3

%

44,4

27,8

22,2

5,6

N

33

32

58

26

36

2

187

%

17,6

17,1

31,0

13,9

19,3

1,1

100,0

Összesen

0

33
100,0

0

1

0

18

5,6

0

100,0

0

18
100,0

60. táblázat A képzéseken résztvevők iskolai végzettség szakiránya szerinti megoszlása képzésenként

Szakirány
Közigazgatási

Egyéb

Össz.

Elektronikus

N

12

28

40

közigazgatás 1

%

30,0

70,0

100,0

Elektronikus

N

3

8

11

közigazgatás 2

%

27,3

72,7

100,0

Változásmenedzsment

N

1

26

27

282

%

3,7

96,3

100,0

Munkahelyi

N

7

8

15

konfliktuskezelés

%

46,7

53,3

100,0

Projekt tervezés

N

8

5

13

és pályázatírás

%

61,5

38,5

100,0

N

2

10

12

%

16,7

83,3

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

4

29

33

és gyakorlatban 1

%

12,1

87,9

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

4

14

18

és gyakorlatban 2

%

22,2

77,8

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

5

13

18

és gyakorlatban 3

%

27,8

72,2

100,0

N

46

141

187

%

24,6

75,4

100,0

Szociális facilitáció

Összesen

61. táblázat A képzéseken résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása képzésenként

Válaszadók
száma

Kumulált

Százalék

százalék

igazgatási

129

69,0

69,0

gazdasági

9

4,8

73,8

civil

9

4,8

78,6

egészségügyi

5

2,7

81,3

oktatási

15

8,0

89,3

kulturális

3

1,6

90,9

egyéb

17

9,1

100,0

187

100,0

Összesen

62. táblázat A képzéseken résztvevők megoszlása szakmai terület típusa szerint

Válaszadók
száma

Százalék

vezető

67

35,8

beosztott

120

64,2

Összesen

187

100,0

63. táblázat A beosztás szerint a képzéseken résztvevők megoszlása

283

Beosztás
vezető

beosztott

Össz.

Elektronikus

N

17

23

40

közigazgatás 1

%

42,5

57,5

100,0

Elektronikus

N

5

6

11

közigazgatás 2

%

45,5

54,5

100,0

N

15

12

27

%

55,6

44,4

100,0

Munkahelyi

N

10

5

15

konfliktuskezelés

%

66,7

33,3

100,0

Projekt tervezés

N

6

7

13

és pályázatírás

%

46,2

53,8

100,0

N

6

6

12

%

50,0

50,0

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

3

30

33

és gyakorlatban 1

%

9,1

90,9

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

1

17

18

és gyakorlatban 2

%

5,6

94,4

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

4

14

18

és gyakorlatban 3

%

22,2

77,8

100,0

N

67

120

187

%

35,8

64,2

100,0

Változásmenedzsment

Szociális facilitáció

Összesen

64. táblázat A beosztás szerint a képzéseken résztvevők megoszlása képzésenként

Válaszadók
száma

Százalék

átképzés

10

5,3

továbbképzés

177

94,7

Összesen

187

100,0

65. táblázat A résztvevők megoszlása a képzésben való részvétel indoka szerint

Részvétel indoka
átképzés

továbbképzés

Össz.

Elektronikus

N

1

39

40

közigazgatás 1

%

2,5

97,5

100,0

284

Elektronikus

N

közigazgatás 2

%

0

11

11

100,0

100,0

N

1

26

27

%

3,7

96,3

100,0

Munkahelyi

N

1

14

15

konfliktuskezelés

%

6,7

93,3

100,0

Projekt tervezés

N

3

10

13

és pályázatírás

%

23,1

76,9

100,0

N

0

12

12

100,0

100,0

Változásmenedzsment

Szociális facilitáció

%

Ügyiratkezelés elméletben

N

1

32

33

és gyakorlatban 1

%

3,0

97,0

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

2

16

18

és gyakorlatban 2

%

11,1

88,9

100,0

Ügyiratkezelés elméletben

N

1

17

18

és gyakorlatban 3

%

5,6

94,4

100,0

N

10

177

187

%

5,3

94,7

100,0

Összesen

66. táblázat A résztvevők megoszlása a képzésben való részvétel indoka szerint képzésenként

Válaszadók
száma

Százalék

önkéntes

101

54,0

kötelező

86

46,0

187

100

Összesen

67. táblázat A résztvevők megoszlása a motiváció tekintetében

Válaszadók
száma

Százalék

Kumulált
százalék

főiskola

1

5,3

5,3

egyetem

14

73,7

78,9

több felsőfokú végzettség

3

15,8

94,7

tudományos fokozat

1

5,3

100,0

Összesen

19

100,0

68. táblázat Oktatók iskolai végzettsége

285

Válaszadók

Kumulált

Százalék

száma

százalék

közigazgatási

2

10,5

10,5

jogi

5

26,3

36,8

pedagógiai

2

10,5

47,4

egyéb

10

52,6

100,0

Összesen

19

100,0

69. táblázat Oktatók iskolai végzettségének szakiránya

Válaszadók

Százalék

száma
nem

4

21,1

igen

15

78,9

Összesen

19

100,0

51. táblázat Főállású oktatók százalékos megoszlása

Válaszadók

Százalék

száma

Kumulált
százalék

0-5 év

1

5,3

5,3

6-10 év

3

15,8

21,1

11-15 év

3

15,8

36,8

16-20 év

2

10,5

47,4

26-30 év

5

26,3

73,7

> 30 év

5

26,3

100,0

Összesen

19

100,0

52. táblázat Oktatók szakmai gyakorlata

Válaszadók

Százalék

száma

Kumulált
százalék

0-5 év

2

10,5

10,5

6-10 év

4

21,1

31,6

11-15 év

3

15,8

47,4

16-20 év

2

10,5

57,9

21-25 év

1

5,3

63,2

26-30 év

7

36,8

100,0
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Total

19

100,0

Teljesítmény

19

19

Mean

4,8

5,0

4,3

4,2

4,2

2,8

4,2

4,3

Median

5

5

5

4

4

3

4

4

0,4

0,0

0,9

0,6

0,5

0,9

0,8

0,6

Minimum

4

5

3

3

3

1

3

3

Maximum

5

5

5

5

5

4

5

5

Std.
Deviation

nyitottsága

módszertan

követése

jártasság

19

való

19

Témában

19

Résztvevők

19

Alkalmazott

19

Időbeosztás

19

tematika

N

Tervezett

Érdeklődés

Képzési célok

53. táblázat Oktatók oktatási gyakorlata

54. táblázat A program megvalósulása illetve a résztvevők értékelése az oktatók szemszögéből

Eredmény
Válaszadók
száma
képzési programmal

Százalék

Változtatás
Válaszadók
száma

Százalék

4

44,4%

5

71,4%

résztvevőkkel kapcsolatos

5

55,6%

2

28,6%

Összesen

9

100,0%

7

100,0%

kapcsolatos

70. táblázat Oktatók véleménye a képzésről

Nem

Igen

Összesen

Szakmai szemlélet formálása

165

22

187

Százalék

88,2

11,8

100,0

Új szakmai ismeretek szerzése

94

93

187

Százalék

50,3

49,7

100,0

Segítség a munkához

83

104

187

Százalék

44,4

55,6

100,0

Új készségek elsajátítása

149

38

187

Százalék

79,7

20,3

100,0

55. táblázat A személyes képzési célokra adott válaszok megoszlása
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egyáltalán
nem

fontos

fontos
Előzetes ismeretek

kevésbé

0

Százalék

Program felépítése

0
0

5

3,2

32,6

61,5

2,7

0

17

130

40

9,1

69,5

21,4

28

114

45

15,0

61,0

24,1

20

112

55

10,7

59,9

29,4

4

46

137

2,1

24,6

73,3

0

Százalék

Gyakorlati
hasznosíthatóság

0

fontos

115

0

0

fontos

61

Százalék

Hallgatói segédlet

nagyon rendkívül

6

Százalék

Eszközök, módszerek

fontos

0

Százalék

56. táblázat A képzési programmal kapcsolatos előzetes feltevések megoszlása

egyáltalán
nem
fontos
Témában tapasztalat

kevésbé
fontos

0

0

Százalék

Résztvevők bevonása
Százalék

Időbeosztás

fontos

5

71

111

2,7

38,0

59,4

50

95

39

0,5

1,1

26,7

50,8

20,9

0

2

47

105

33

1,1

25,1

56,1

17,6

1

2

66

118

0,5

1,1

35,3

63,1

5

16

76

90

2,7

8,6

40,6

48,1

9

34

89

55

4,8

18,2

47,6

29,4

0
0

Százalék

Közigazgatási tapasztalat

fontos

2

Százalék

Hangulatteremtő készség

nagyon rendkívül

1

Százalék

Kommunikációs készség

fontos

0

Százalék

57. táblázat Az oktatóval kapcsolatos előzetes feltevések megoszlása

Válaszadók
száma
egyáltalán nem sikerült

0
288

Százalék
0,0

Kumulált
százalék
0,0

kevésbé sikerült

0

0,0

0,0

sikerült

17

9,1

9,1

nagyrészt sikerült

137

73,3

82,4

teljes mértékben sikerült

33

17,6

100,0

187

100,0

Összesen

58. táblázat A képzéssel elérni kívánt személyes célok megoszlása

Nem

Igen

Összesen

Szakmai szemléletemet formálta

80

107

187

Százalék

42,8

57,2

100,0

Új szakmai ismereteket szereztem

10

177

187

Százalék

5,3

94,7

100,0

Segítséget kaptam a munkámhoz

64

123

187

Százalék

34,2

65,8

100,0

Új készségeket tanultam

100

87

187

Százalék

53,5

46,5

100,0

59. táblázat Személyes képzési célok alakulásának megoszlása a képzés után

egyáltalán
nem
segített
Előzetes ismeretek

0

Százalék

Program felépítése

0

kevésbé
segített

Százalék

Hallgatói segédlet

segített

teljes
mértékben
segített

1

17

113

56

0,5

9,1

60,4

29,9

0

12

119

56

6,4

63,6

29,9

Százalék

Eszközök, módszerek

segített

nagyrészt

2

15

111

52

7

1,1

8,0

59,4

27,8

3,7

0

14

22

91

60

7,5

11,8

48,7

32,1

0

19

82

86

10,2

43,9

46,0

Százalék

Gyakorlati
hasznosíthatóság

0

Százalék

60. táblázat A képzési programmal kapcsolatos vélemények megoszlása a képzés után

289

egyáltalán nem

kevésbé

megfelelő

megfelelő

0

2

4

45

136

1,1

2,1

24,1

72,7

3

20

87

77

1,6

10,7

46,5

41,2

0

16

110

61

8,6

58,8

32,6

9

57

121

4,8

30,5

64,7

2

13

65

107

1,1

7,0

34,8

57,2

0

9

91

87

4,8

48,7

46,5

Témában tapasztalat
Százalék

Résztvevők bevonása

0

Százalék

Időbeosztás

0

megfelelő

Százalék

Kommunikációs

0

készség

0

Százalék

Hangulatteremtő

0

készség
Százalék

Közigazgatási

0

tapasztalat
Százalék

nagyrészt

teljesen

megfelelő megfelelő

61. táblázat Az oktatóval kapcsolatos vélemények megoszlása a képzés után

Eredeti

Súlyozott értékek

Válaszadók

Százalé

Kumulált

Válaszadók

Százalé

Kumulált

száma

k

százalék

száma

k

százalék

Alacsony

130

69,5

69,5

130

51,0

51,0

Közepes

46

24,6

94,1

92

36,1

87,1

Magas

11

5,9

100,0

33

12,9

100,0

187

100

255

100

Összesen

62. táblázat A személyes képzési célok megoszlása a képzés előtt, eredeti és súlyozott összevetésben

Képzés után

Képzés
előtt

Igen
Nem

Igen

Nem

Fő

19

3

%

10,2%

1,6%

Fő

88

77

%

47,1%

41,2%

63. táblázat A szakmai szemlélet formálásának alakulása képzés előtt és képzés után

290

Képzés után

Képzés
előtt

Igen
Nem

Igen

Nem

Fő

91

2

%

48,7%

1,1%

Fő

86

8

%

46,0%

4,3%

64. táblázat Az Új szakmai ismeretek szerzésének alakulása a képzés előtt és a képzés után

Képzés után

Képzés
előtt

Igen
Nem

Igen

Nem

Fő

76

28

%

40,6%

15,0%

Fő

47

36

%

25,1%

19,3%

65. táblázat Segítség a munkához válaszok alakulása a képzés előtt és a képzés után

Képzés után

Képzés
előtt

Igen
Nem

Igen

Nem

Fő

28

10

%

15,0%

5,3%

Fő

59

90

%

31,6%

48,1%

66. táblázat Új készségek tanulása válaszok alakulása a képzés előtt és a képzés után

A gyakorlatorientált képzést záró teszt
átlageredményei
Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban 1

3,16

Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban 2

4,48

Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban 3

4,1

Átlag

3,91

67. táblázat A gyakorlatorientált képzés eredményei
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