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BEVEZETÉS 
 

 
A rendszerváltás utáni magyar rendvédelem2 területén alapvetően meghatározó kérdés, 
hogy a közép- és felsővezetők részére milyen céllal, tartalommal és módszerekkel kell 
magas színvonalú képzést, illetve továbbképzést biztosítani. Közismert, hogy a rendvé-
delem funkciója és feladatai napról-napra egyre összetettebbé és sokoldalúbbá válnak. 
A követelmények nem csupán törvényekben fogalmazódnak meg3, hanem egyre inkább 
a társadalom, de különösen a civil szféra és annak különböző szervezetei támasztanak 
olyan új igényeket ezen a téren, melyeket ki kell elégíteni.  
 

Folyamatosan napirenden vannak az Európai Unióhoz való csatlakozást követő ten-
nivalók is. Társadalmi fejlődésünk minden területén alapvető fejlesztési cél az „európai-
ság” erősítése. Változások vannak és várhatóak a rendvédelmi szervezetek életében. 
Ezek a tények felvetik a kérdést, hogy a vezetők felkészítése hogyan és milyen módsze-
rekkel történjen? A változásokat minden szinten a vezetőknek kell irányítaniuk, akiket 
viszont alkalmassá kell tenni arra, hogy az irányításuk alatt álló szervezetet a megfelelő 
irányba legyenek képesek navigálni. 
 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és 
Bűnmegelőzési Intézete (korábban RTF RVTKI)4 közel egy évtizede biztosítja a rend-
védelmi szervek delegált vezetőinek a továbbképzést, a kompetencia alapú vezetői fej-
lesztést, erre építve a vezetők értékelését.5  
 
A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása 
 
Az értekezés témaválasztását elsősorban az a kérdés befolyásolta, hogy – a fentiek fi-
gyelembe vételével – milyen létjogosultsága, realitása van a kompetencia alapú hazai 
rendészeti vezetői továbbképzésnek úgy, hogy az egyén és a szervezet érdekei össz-
hangban legyenek. A téma ilyen – a teljességre törekvő6 – megközelítése egyedinek 
mondható a szakterületen folyó oktatásban. 
 

Másrészről meglehetősen aktuális a vezetők jelenlegi képzési gyakorlatának feltér-
képezése és tudományos igényű, empirikus tanulmányozása, tekintettel a folyamatos 
                                                 
1 Konfuciusz kínai filozófus (i.e. 551 – i.e. 479) In Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Buda-

pest, 2006, EDGE 2000 Kiadó, 607. p. 
2 A rendvédelem fogalma alatt az 1949. évi XX. törvény VIII. fejezetében meghatározott rendvédelmi 

szervek (2007. december 31.-ig rendőrség és határőrség, 2008. január 1.-től rendőrség) számára megha-
tározott feladatok összességét értem. 

3 A követelmények a rendvédelmi szervek számára elsősorban törvényekben kerülnek megfogalmazásra. 
(Lásd a reájuk vonatkozó törvények részeit) 

4 Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutató Intézet 
5 14/2006. (BK 7) BM utasítás alapján (2006. április 3. Belügyi Közlöny) 
6 Kutatás-sorozatom „idiografikus”-nak tekinthető, hiszen arra törekedtem, hogy minden egyedi, fellelhe-

tő tényezőre, résztvevőre kiterjedjenek vizsgálódásaim az adott időszakban. 

 
„A gondolkodás, tanulás nélkül hebe-
hurgyává tesz, a tanulás, gondolkodás 
nélkül szerencsétlenné” 
 

/Konfuciusz1/ 
 



 5

szervezeti struktúra-váltásra. A kutatásomat 2007 őszén lezártam. A bemutatásra kerülő 
gyakorlati kutatás-sorozatom eredményeinek összefoglalása és az abból levont tapaszta-
latok előrevetítik a változásokat, valamint alapját képezhetik a 2008 januárjában bekö-
vetkezett integrációs szervezeti átalakulással kapcsolatos kutatásoknak. 

A felvázolt tényeken túl az inspirált az értekezésem elkészítésében, hogy bemutas-
sam a 2005.–2007. közötti vezető-továbbképzés gyakorlatát, annak hatékonyságát a 
Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet munkájában, valamint megkíséreljem meghatá-
rozni a működésével kapcsolatos innovációs lehetőségeket. Mindez szükségszerű, tekin-
tettel a 2008-as változásokra, és a schengeni csatlakozásnak a szervezeti-működési 
struktúrában megjelenő hatásaira. 
 
Kutatói hipotézisek, a kutatás főbb célkitűzései 
 
A munka nem teljesen előzmények nélküli, mert a kompetencia alapú képzésekhez kap-
csolódó kutatásomat több mint tíz évvel ezelőtt kezdtem. Akkor kerültem be a felsőok-
tatásba, a kompetencia alapú felnőttképzés világába. Az első diplomámat a Pécsi Tu-
dományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Humán Szerve-
ző Szakán szereztem meg. Már egyetemi éveim alatt is érdekeltek a felnőttképzés inno-
vatív kérdései. Kezdetben a kompetencia fejlesztésének pszichológiai, pedagógiai és 
andragógiai aspektusait vizsgáltam, így a felnőtt-nevelés kérdéskörével foglalkoztam. 
Majd egyetemi oktatói munkám kapcsán érdeklődésem egyre inkább a vezetőképzés, a 
vezetői kompetencia fejlesztés irányába mozdult el.7 
 

A témában való szakmai munkámat és a kutatást 2005 áprilisától végeztem intenzí-
ven az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részét képező jogelőd intézmény, a 
Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet veze-
tő-továbbképzési felelőseként. 
 

A kompetencia alapú alap- és továbbképzések teljes körű vizsgálatát annak számta-
lan értelmezése és sokfélesége miatt nem vállalhatom fel. A meglehetősen tág téma ku-
tatása kétségkívül olyan előnyökkel jár, hogy sok forrásra támaszkodhat és sok infor-
mációt tud közölni. Hátránya azonban, hogy hosszú időre van hozzá szükség, ami pedig 
a kutatási körülmények változásának kockázatával jár. Ezért értekezésemben a tovább-
képzések egyik legfontosabb területével, a kompetencia alapú vezető-továbbképzéssel 
foglalkozom, amelyek a Rendészeti- és Bűnmegelőzési Intézetben folytak az adott idő-
szakban. 
 

Célom az, hogy a szakmai elméletből kiindulva áttekintsem a hazai kompetencia ala-
pú vezető-továbbképzés (vezetővé és mestervezetővé képzés) egy adott időszakát, empi-
rikusan megvizsgáljam a 2000. óta alkalmazott oktatási módszerek gyakorlati relevan-
ciáját, egyéni és szervezeti hatékonyságát. A vezetőképzési csoport szakmai vezetője-
ként munkám részét képezte az innovatív oktatási stratégia kialakítása, amely igazodik a 
külső környezeti és szervezeti változásokhoz.  
 

Ebből következően tudományos kutatásomat, a munkám céljait, valamint a kutatás 
eredményeinek összefoglalását az alábbi hipotézisek motiválják és határozzák meg.  
                                                 
7 2002–2006 Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola Alkalmazott Pszichológia Program 

2004–2006 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar MBA Vezetőképző Program 
2007–2008 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola 
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Feltételeztem, hogy: 
 

1. Napjainkra a rendvédelmi szervek vezetői képzésében a nyílt kompetenciák8 
mellett felértékelődnek az úgynevezett kulcskompetenciák9, vagyis a szakmai 
hozzáértésen túl a vezetői kompetenciákat is fejleszteni szükséges. 

 
2. A kompetencia alapú rendészeti vezető-továbbképzés illeszkedik a nemzetközi 

(európai uniós és schengeni) törekvésekhez, valamint a nemzeti biztonsági stra-
tégia részeként hatékonyabban elősegíti az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Oktatási Főigazgatósága integrált humánerőforrás-fejlesztési törekvéseit. 

 
3. A továbbképzési rendszernek ez a fajta minőségi fejlesztése napjainkban elke-

rülhetetlen, mert a rendvédelem terén olyan funkcionális, strukturális és szemé-
lyi változások történnek, amelyek nélkülözhetetlenné teszik az oktatási rendszer 
újragondolását, ennek következtében különösen felértékelődik az akkreditáció 
folyamata a vizsgált képzési rendszerben. 

 
4. A hagyományos oktatási formához képest ma még nem eléggé ismert a felnőtt-

oktatásban a magyar rendvédelmi szervek állománya körében kipróbált, kompe-
tencia alapú, moduláris, tréning módszerrel megvalósult továbbképzési sziszté-
ma, ezért célszerű a bemutatása. 

 
5. A folyamatos szervezeti struktúra-váltás nem kedvez a stabilitást igénylő oktatá-

si rendszernek, így – ha a feltételezésem igaz – felvetődik egy erős, önálló, in-
tegrált vezető-továbbképzési rendszer kialakításának igénye. 

 
6. Az e-learning (mint innovatív oktatási módszer) új perspektívát jelent a jövő ve-

zetőképzése és továbbképzése tekintetében a rendvédelem területén is.10 
 

Úgy gondolom, hogy az előzőekben felsorolt feltételezések indokolják a kutatásom 
létjogosultságát, azt, hogy témaválasztásom miért esett a vezetői kompetencia-fejlesztés 
egyes rendvédelmi szervek állománya körében téma feltérképezésére, elemzésére, és 
feldolgozására.  
 

A hipotézisek alapján az alábbi fő kutatási célokat határoztam meg, és követtem a 
disszertációban: 
 

 a rátermett rendvédelmi vezető, mint kompetens vezető fogalmának megalkotása 
elméleti és empirikus eszközök együttes alkalmazásával (egyrészt a különböző 
értelmezések elméleti vizsgálta a vonatkozó szakirodalomban fellelhető megha-
tározások alapján, másrészt egy empirikus kutatás az érintett rendvédelmi szer-
vek vezetőinek körében az adott kérdésről), 

 az intézményesült vezető-továbbképzés működési mechanizmusainak vizsgálata 
a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben abból a szempontból, hogy mennyi-

                                                 
8 Nyílt kompetenciák: papír alapú végzettséget jelent (érettségi, főiskola, egyetem, nyelvvizsga – formális 

tanulás). 
9 Kulcskompetenciák: készségek és képességek összessége, amelyek a választott szakterülettel kapcsolat-

ban kulcsfontosságúak; azaz a vezető, mint „szubjektum” jelenik meg a szervezetben. 
10 Az e-learning sajnos nem tekinthető képzési módszernek, mivel nem vált önállóvá, így jelenleg oktatási 

(pedagógiai) módszernek tekintjük. 
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ben segíti, támogatja, avagy gátolja a vezetői kompetencia fejlesztésének gya-
korlatát az intézményi struktúra és a kapcsolódó jogi környezet, 

 
 a – XXI. századra jellemző – tudás alapú társadalom, és az ehhez kötődő alapve-

tő fogalmak tisztázása, azok sajátos megjelenése a vezető-továbbképzés gyakor-
latában, 

 
 az akkreditált vezető-továbbképzési programok létjogosultságának igazolása a 

sikeres vezetői kompetencia-fejlesztés gyakorlatában, különös tekintettel a mo-
duláris képzési struktúrára. 

 
Mindezekkel az a célom, hogy hozzájáruljak egy olyan korszerű, tudományos igényű 
képzési rendszer kialakításához, amely a gyakorlatban is működőképes és a változások-
hoz rugalmasan alkalmazkodik. Ehhez kapcsolódóan konkrét javaslatokat fogalmazok 
meg a vezetői továbbképzés módszereire vonatkozóan. 
 
Az alkalmazott kutatási módszertan elméleti keretei 
 
A vezető-továbbképzéssel kapcsolatos céljaim megvalósításához a kvalitatív és kvanti-
tatív kutatási szemléletmód együttes alkalmazása illeszkedik. A kutatás során a témához 
kapcsolódó sajátos jellemzők és összefüggések minél teljesebb megragadására törek-
szem. Olyan feltáratlan területen kívánok vizsgálódni, amelyben a „kontextus” – a té-
nyezők összefüggésrendszere – különös szerepet játszik. Szükséges ezért annak az el-
méleti keretnek a pontos tisztázása, amelyhez az empirikus kutatásaim módszertana 
kapcsolódik. Evidencia a társadalomkutatásban, hogy az egyes módszerek alkalmazásá-
hoz nem elég a vizsgálati technikák ismerete, hanem lényeges annak végiggondolása is, 
hogy milyen elméleti kontextusban jelenik meg a kutatás tárgya.11 A módszertan elmé-
leti kereteinek tisztázása különösen indokolt olyan kutatásban, amelyben az alkalmazott 
módszerek interdiszciplinárisnak tekinthetők, többféle elméleti megközelítésen alapul-
nak, amelyeknek az adott területen nincsenek jelentős hagyományai. 
 

A kvalitatív technikákra jellemző a feltáró és elemző módszerek egysége. Az adatke-
zelésnek és elemzésnek nincsenek szigorú szabályai, az adatok kategorizálása a kutatási 
folyamatban módosulhat, szükség szerint összevonhatók, vagy új szempontokat vonha-
tunk be az elemzésbe. Az adatok feldolgozásával járó változékonyság azonban nem 
jelenthet korlátlan szabadságot, az elemzésnek szisztematikusnak kell lennie. Lényeges 
a kutató személye, akinek az érzékenysége, kreativitása, gondolatmenete a kutatási fo-
lyamat egészében meghatározó. A kvalitatív kutatások erőssége, a természetes emberi 
környezetben, illetve az adott társadalmi kontextusban történő adatgyűjtés és az értel-
mezési lehetőségek sokszínűsége. Ebből az erősségből következik legnagyobb gyenge-
sége is, az érvényesség és megbízhatóság problémája, amelyek egészen más módon 
érvényesíthetők a kvalitatív, mint a kvantitatív kutatásokban.  

 
Valamely tudományág és a hozzá kapcsolódó gyakorlat fejlődésében fontos állomás 

a kvantitatív módszerek alkalmazása, amely segít kiküszöbölni a kvalitatív technikák 
hiányosságait. A kvantitatív mérés a vizsgált jelenséget számszerűen jellemezhetővé, 
más hasonló jelenségekkel összehasonlíthatóbbá teszi. Nagy előnye, hogy alkalmas az 
alapsokaságok jellemzőinek leírására, nagyobb minták esetén az eredmények reprezen-
                                                 
11 Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 153. p. 
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tatívak, azaz kiterjeszthetőek. Legnagyobb hátrányuk a rugalmatlanság, ugyanakkor a 
„számszerűsítés” nem növeli feltétlenül a vizsgálat megbízhatóságát, de érvényességét 
sem.12 
 

A módszerek megválasztását elsődlegesen a kutatási probléma, a célok és a kutató 
felfogása határozza meg.13 Bár elvileg minden társadalmi jelenség „mérhető”, az egyes 
fogalmak „változók nyelvére való lefordítása” számtalan metodológiai problémát felvet. 
A mérés „minőségét” elsősorban az alkalmazott eljárás megbízhatósága és érvényessége 
befolyásolja – ezekről a későbbiekben még részletesebben szólok.  
 

A kitűzött kutatási céljaim megvalósítása érdekében az alábbi módszereket alkalmaz-
tam: 

 
1. A dokumentumelemzés egyik speciális válfaja a szöveges információhordo-

zók tartalomelemzése, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó „kvantitatív 
szemantika”14. Mindezek révén a szakirodalomban föllelhető kompetencia- 
és vezetői kompetencia-értelmezéseket tanulmányoztam, a témám feldolgo-
zása során általam használt kompetencia fogalom és értelmezési keret meg-
határozása érdekében. Hasonló technikával feltérképeztem a rendvédelmi 
vezető-továbbképzés jogi szabályzóit, mint hivatalos dokumentumokat, és 
ehhez kapcsolódva a Nemzeti Biztonsági Stratégiát.15 A módszer elősegítette 
a hipotéziseim megfogalmazását. 

  
2. Kérdőíves adatgyűjtést végeztem kvantitatív és kvalitatív technikák kombi-

nált alkalmazásával:  
 

 2007-ben a vezető-továbbképzésben résztvevőkből kialakított mintán 
a kompetenciák fogalomkörével és vezetői kompetenciákkal kapcso-
latos tudásról (itt „ankétszerű adatfelvételt” alkalmaztam: jelenlé-
temben töltötték ki megkérdezettjeim a nyitott kérdéseket tartalmazó 
kvalitatív kérdőívet, melyet egy – a témához kapcsolódó – közös be-
szélgetés előzött meg), 

 
 a két éves periódust átfogó vezető-továbbképzésben résztvevőkkel az 

akkreditált továbbképzési programnak megfelelő – a képzést nyitó és 
lezáró – minőségbiztosítási kérdőívekkel (2005.–2007. között, a je-
lenlétem nélkül, minden megkérdezett maga töltötte ki a kérdőívet, 
amely zárt és nyitott kérdéseket egyaránt tartalmazott), 

 
                                                 
12 Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 159. p. 
13 Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Budapest, 2000, Műszaki Könyvkiadó, 

55-59. p. 
14 Lásd erről bővebben: Duverger, Maurice: A dokumentumok elemzése. In: Cseh-Szombathy László – 

Ferge Zsuzsa (szerk.): A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, 1968, KJK Kerszöv Kiadó, A kvan-
titatív szemantika a szövegek „szókincsének” kvantitatív elemzése (a szöveges dokumentumokban az 
egyes szavak, betűk egyszerű statisztikája). A tartalomelemzés a műben előforduló kifejezések, gondo-
latok jellegzetességeit térképezi fel, lényegében kvalitatív technikával.  

15 2073/2004. (IV. 15.) Korm. Határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról; 
Stratégiai koncepció a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (IV. 15.) 
Korm. Határozat 1. c) pontja alapján. 
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 a képzésben aktívan résztvevő közép- és felsővezetőkkel, és egy 
kontrollcsoporttal az e-learning, mint innovatív képzési módszerrel 
kapcsolatos elégedettségről (ez esetben is ankétszerű kérdezést al-
kalmaztam a fenti kérdőívhez hasonló módszerrel – előzetes beszél-
getés nélkül). 

 
A feltárt kvantitatív adatok feldolgozását egyszerűbb matematikai-statisztikai mód-
szerek segítségével végeztem. Többségében a leíró statisztikát alkalmaztam, amely 
alapvetően a számszerű információk összegyűjtését, összegzését, tömör jellemzését 
(a „centrális tendenciákat” és a szóródást jellemző statisztikákat) szolgáló módsze-
reket foglalja magába.  

 
Ezen túlmenően a kutatási időszak alatt más módon is gyűjtöttem tapasztalatokat, in-
formációkat: 
 

 részt vettem számos, a témához kapcsolódó nemzetközi, országos és helyi kon-
ferencián, előadásokat tartottam a kutatási témámhoz kapcsolódóan,  

 
 összegyűjtöttem és rendszereztem a témához kapcsolódóan a tanulmányaimat és 

a közel 10 évre tehető felnőttoktatási gyakorlatom során szerzett tapasztalatai-
mat, 

 
 áttekintettem a témával összefüggő, szélesebb kitekintést adó hazai- és nemzet-

közi szakirodalmi hátteret, 
 

 konzultáltam a témában jártas szakemberekkel, tudományos kutatókkal, 
 

 célzott keresést, megerősítő kutatást folytattam az Interneten. 
 
A kutatás érvényessége, megbízhatósága 
 
A kutatásmódszertan alapvetéseinek és szabályainak megfelelő, valid kérdőívek össze-
állításával16, statisztikai adatfeldolgozással kapott eredmények alapján igazolom, vagy 
cáfolom a feltevéseimet. A kutatásom során arra is törekedtem, hogy a kutatómunkám 
során alkalmazott eljárások és eszközök illeszkedjenek a Rendészeti és Bűnmegelőzési 
Intézet intézményi akkreditációjában alkalmazott minőség-kritériumokhoz, továbbá, 
hogy megfeleljen a tudományos értekezéssel szemben támasztott, a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Szabályzatában előírt tartalmi és 
formai követelményeknek.  
 

A kitüntetett figyelem azért is indokolt, mert a dolgozat a rendvédelem terén bekö-
vetkezett változásokat sajátos szempontból kívánja követni. Különleges és egyedi meg-
közelítését adja a hazai vezetőképzésnek: a kompetencia-fejlesztés és vezető-
továbbképzés aspektusából elemzi azt. 
 
 
                                                 
16 A kérdőíves méréseim minőségét a mérőeszköz megbízhatóságának és érvényességének ellenőrzésével 

biztosítottam. 
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Az értekezés felépítése, szerkezeti áttekintése 
 
Igazodva a tudományos értekezések tartalmi és formai követelményeihez, valamint a 
kitűzött kutatási céloknak megfelelően dolgozatomat öt fejezetre tagoltam. 
 

Az első fejezetben a „rátermett vezető”, mint kompetens vezető fogalmának elméleti 
és gyakorlati összefüggéseivel foglalkozom. Ehhez igazodva tisztázom az értekezés 
alapvető meghatározásait, így a kompetencia és vezetéselmélet fogalomköréből kiindul-
va foglakozom a vezetői kompetenciákkal. Végül a szakirodalmi áttekintést az empiri-
kus kutatómunka eredményeinek összefoglalásával zárom, alátámasztva ezzel a szak-
irodalmi elméleti következtetések és a gyakorlat jelentőségét. Következtetéseket vonok 
le a rendvédelmi szervek vezetőivel szemben támasztott kompetencia követelményekre 
vonatkozóan. 

A második fejezetben az intézményi keretek között működő vezető-továbbképzés 
szerkezetét mutatom be, vizsgálom intézményi környezetét, és hátterét. Az jelenlegi 
helyzet elemzése során bemutatom és értelmezem a szervesen együttműködő intézmé-
nyek, szervezeti egységek munkáját. Tényeket fogalmazok meg a Rendészeti és Bűn-
megelőzési Intézet történetiségében fellelhető megnevezési és a szervezeti struktúrában 
történt változásokkal kapcsolatban. Kitérek ezek gyakorlati hatásmechanizmusaira. Fog-
lalkozom a Vezetőképzési és Szervezési Osztály – mint a napjaink vezető-
továbbképzéssel foglalkozó szervezeti egységének – működési kompetenciáival, külö-
nös tekintettel a trénerek, mint a fejlesztést irányító szakemberek szerepére. Következte-
tésként az intézményi akkreditációt a minőségi munka alapvető feltételeként jelenítem 
meg, továbbá a kapcsolódó jogi környezet elemzésével támasztom alá a munkám hite-
lességét.  

A harmadik fejezetben konkrétan a vezetői kompetencia fejlesztésének lehetőségei-
vel és gyakorlatával foglalkozom, a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben közösen 
végzett munka alapján. Tisztázom a XXI. századra jellemző konvertálható tudás kulcs-
fogalmait, (tudásalapú társadalom, globalizáció, élethosszig tartó tanulás) a rendvédelmi 
szervek gyakorlatában megjelenő karrier- és életpálya menedzsment értelmezéséből 
kiindulva. Bemutatom röviden a hazai vezetőképzés tagozódását, rövid kitekintést te-
szek a nemzetközi gyakorlatra is. Ez alapozza meg a disszertációm egyik lényeges fo-
galmi körének, a kompetencia alapú képzések sajátosságainak bemutatását. Majd a tré-
ning műfaj meghatározása és annak módszertani bemutatása következik. Az elméleti 
alapvetésen túl, azt kiegészítve mutatom be a tréning módszerrel történő, moduláris 
alapú kompetencia-fejlesztést a rendészeti vezetői állomány körében. Kiemelt részét 
képezi a fejezetnek az a két évet felölelő empirikus vizsgálat, amely a vezetői tovább-
képzés korábbi fehér foltjával szemben igazolta a kompetencia-fejlesztés jelentőségét és 
működőképességét. 

A negyedik fejezetben foglalkozom a vezető-továbbképzés innovatív megoldási eljá-
rásával. Bemutatásra kerülnek a kutatásomhoz kapcsolódó integrált humánerőforrás-
fejlesztési projekt oktatási nézőpontjai, a témával foglalkozó jelentősebb szakmai fóru-
mok, konferenciák. A fejezet igazolja a rendvédelmi szervek számára folytatott vezető-
képzés és továbbképzés gyakorlatának átalakítási szükségességét, valamint vázolja an-
nak törekvéseit. Javaslatokat fogalmazok meg az Intézményben folyó sikeres kezdemé-
nyezés szélesebb körű publicitására és gyakorlati bevezetésére vonatkozóan. 

Az ötödik fejezetben összegzem kutatásomat, valamint az értekezés kidolgozása so-
rán elért eredményeimet. Javaslatokat fogalmazok az eredmények hasznosítására, vala-
mint a problémakör további kutatást és fejlesztést igénylő területeire. 
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1. FEJEZET 
 
A RÁTERMETT VEZETŐ, MINT A KOMPETENS VEZETŐ ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS 
MEGJELENÉSE A GYAKORLATBAN 
 
 

„Nagyrészt a vezetők rátermettsége az, ami 
meghatározza, mennyi hasznot hajt az emberi 
tőke vagy az emberi erőforrások a különböző 
szervezeteknek… 
(a szervezeteknek) rátermett vezetőkre van 
szükségük ahhoz, hogy céljaikat eredményesen 
és hatékonyan tudják elérni.” 

/Boyatzis/17 
 
A rátermett vezető, mint kompetens vezető jelenik meg napjainkban, így a rendvédelmi 
szervek működésében is. Ennek megfelelően helytálló a kérdés, hogy mit jelent szá-
munkra a „kompetens” kifejezés és mitől „rátermett” napjaink vezetője? E fogalomkör 
tisztázása alapvető feltétele annak, hogy a disszertáció címében és bevezető soraiban 
meghatározott feltételeknek eleget téve, a téma kifejtéséhez jussunk. Mindaddig nem 
érdemes a vezetői kompetenciák fejlesztésével és a képzési struktúrákkal foglalkozni, 
míg nem tisztázzuk az alap-összefüggéseket és definíciókat.  

Ebben a fejezetben, célszerűen a kompetenciák fogalomköréből indulok ki, valamint 
a teljesség igénye nélkül, a téma kereteinek meghatározása céljából a vezetéselmélet-
vezetésmenedzsment irányvonalait követem. Ezután a vezető, mint személyiség kerül a 
középpontba, a rá jellemző készségek és képességek összességével, amely a rendészeti 
vezető, mint rátermett vezető szükséges és elvárt személyiségjegyeinek elemzésével 
teljesedik ki. 

Bemutatom a rendvédelmi szervek állománya vezetői besorolású tagjainak feladat- 
és munkakörük betöltéséhez szükséges kompetenciák megjelenését a gyakorlatban. 
Majd ezt megfeleltetem és egybevetem az általános vezetői kompetenciákkal. 
 
1.1. A kompetencia fogalmának értelmezési, megismerési lehetőségei 
 
A téma kétségtelenül széleskörű szakirodalmi háttérrel rendelkezik, hiszen ha csak a 
kompetencia-fogalom előfordulását keressük a hagyományos nyomtatott publikációban, 
vagy az Interneten, szinte „ránk dől” az a hatalmas információ-mennyiség, ami a foga-
lommal kapcsolatban létrejött. Manapság alig van szakirodalmi forrás, amely a sze-
mélyzetfejlesztésről és vezetőképzésről úgy szólna, hogy közben a nevezett fogalom, 
illetve annak alkalmazása ne kerülne szóba. 
 

Éppen ezért meglepő – és olykor a kutató számára zavarba ejtő – hogy milyen sok-
színű értelmezését adják a szerzők a fogalomnak. Ahány forrás, annyi felfogással talál-
kozhatunk, tehát érezhetően nem alakult még ki konszenzus, egységesség sem a hazai, 
sem a nemzetközi szakirodalomban a kategóriával kapcsolatosan. Magyarázható ez az-
zal a ténnyel, hogy ahány kutató, annyi megközelítés. Minden kutató a saját céljainak 
                                                 
17 Boyatzis Richard E. 1982-ben A rátermett vezető című művében vezette be a köztudatba a kompetencia 

fogalmát. 
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megfelelő kompetencia fogalmat használ, esetlegesen újat alkot. Így saját témájának, 
nézőpontjának, szempontrendszerének megfelelően értelmezi, csoportosítja a kompe-
tenciákat. Az álláspontok nem teljesen egybevágóak. A kérdés az, hogy mely álláspont 
fogadható el a dolgozat témája szempontjából?  
 

Természetesen jelen disszertációnak nem feladata az egység megteremtése, vagy a 
vitás kérdések eldöntése. Mégis szükséges valamilyen alapértelmezés a saját kutatási 
célok és eredmények bemutatásához. Ennek érdekében a továbbiakban szakirodalmi 
tájékozódással rövid áttekintését adom e kusza fogalmi rendszernek, majd meghatáro-
zom a kutatásban és az értekezésben általam használatos kompetencia-értelmezéseket, 
definíciókat.  

1.1.1. A kompetencia alap-definíciója és fontossága 
 
Az „ősforrás”, Noam Chomsky18 talán legszemléletesebb megközelítése adta az alapot a 
rendszerezéshez, aki a „generatív grammatika” fogalma mentén beszélt arról a jelenség-
ről, hogy a gyerekek minden kultúrában nagyon könnyen és gyorsan sajátítják el az ide-
gen nyelvet.19 Az a sajátosság, amely a helyzettől és szituációtól függetlenül a segítsé-
gére van: a kompetencia. A példa azt igazolja, hogy nem csupán a megtanult ismeretek 
új helyzetben való alkalmazásáról van szó a nyelvtanulás esetén. A háttérben megjelen-
nek a született adottságok, élettapasztalatok és egyéb tényezők, amelyeknek szinte ki-
bogozhatatlan, mondhatnánk ösztönös mechanizmusa hat ránk. Chomsky fogalmazta 
meg először (a múlt század 60-as éveiben), hogy ennek megfelelően nem csak a nyelvé-
szetben, hanem más területeken is hasonló módon lehetne értelmezni a kompetenciát.20 

Chomsky óta, alig fél évszázad alatt, óriási jelentőségűvé vált a kompetencia foga-
lom és értelmezés. A mindennapok információ-halmazában, gyorsan változó világunk-
ban rádöbbenünk arra, hogy sikerességünk érdekében képességeink fejlesztése fonto-
sabb a tudás megszerzésénél. Ezért a képességek, attitűdök jelentősége felértékelődött. 
Az „ős meghatározáson” túl számtalan helyzetben próbálták a fogalmat definiálni a 
szakemberek, kutatók. Mindegyikből kitűnik, hogy nem egy konkrét kézzelfogható 
(materiális) emberi vonásról beszélünk, hanem gyakorlati jelenségek halmazával állunk 
szemben. 

1.1.2. A kompetencia fogalmak és elméletek rövid áttekintése 
 
Szakmai munkám során, gyakorlati szemináriumok, előadások alkalmával gyakran tet-
tem fel a kérdést a hallgatóságnak: Mi a kompetencia? Majdnem minden esetben né-
hány perces gondolkodást követően elhangzott, hogy jártasságot, illetékességet, hozzá-
értést és jogosultságot értenek alatta. Azonban az ily módon megfogalmazott választ 
nehezen tudja a hallgatóság jelentéstartalmában értelmezni és a fogalmat pontatlanul, 
nem egyszer helytelenül alkalmazta. 
 
A Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótára két meghatározást említ21: 

1. illetékesség, jogosultság, 
2. szakértelem. 

                                                 
18 amerikai nyelvész, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója (1928. dec. 7.) 
19 generatív grammatika – Chomszky munkásságának központi fogalma 
20 http://feflearning.hu/hun/doc/udvardi.doc (letöltés dátuma: 2006. 03. 16.) 
21 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, 1974, Akadémiai Kiadó, 427. p. 
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A kompetencia kifejezés gyakori a szóhasználatunkban, éppen ezért kell, hogy is-
merjük tartalmának jelentését. Alapvetően a szakértelem biztosítja a hozzáértés képes-
ségét. A különféle kompetencia-elméletek szempontjából is a szakértelem, és a képes-
ség mutat jelentőséget. 

Boyatzis22 „a rátermett vezetőről szóló” gondolatindító sorait felidézve még koránt-
sem értem el a kívánt fogalmi kört. 

Chomskyt követően, a hatvanas évek modern kompetencia mozgalmai burkában 
számos definíció látott napvilágot, amelyek megfontolásra érdemesek. Igazolja ezt (a 
teljesség igénye nélkül) olyan szellemi tőke, mint McClelland,23 Spencer és Spencer,24 
vagy az Amerikai Menedzsment Szövetség állásfoglalása. 

A fogalom minél pontosabb meghatározása érdekében a következő táblázatban fogla-
lom össze a kompetencia kifejezés néhány jelentős, a szakirodalmakban található defi-
nícióját: 
 

Szerző Kompetencia definíció 
Amerikai Menedzsment  
Szövetség 

„Az egyén általánosítható tudása, motivációi, legbensőbb szemé-
lyiségjegyei, társasági szerepei vagy képességei, készségei, ame-
lyek egy munkakörben nyújtott kiemelkedő teljesítményhez köthe-
tők”. 

D. C. McClelland „A kiválóan teljesítők személyiségjellemzője, pontosabban az 
egyén olyan tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen egy szerepben 
vagy munkakörben nyújtott hatékony teljesítményhez.” 

R. E. Boyatzis „Az egyén hatékony és/vagy kiváló munkaköri teljesítményt ered-
ményező személyiségjellemzője.” 

L.M.Spencer 
S.M. Spencer 

„Egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati 
kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony 
és/vagy kiváló teljesítménnyel.” 

1. Táblázat. Kompetencia definíciók a szakirodalomban25 

A táblázatból kitűnik, hogy alapvetően meghatározó az ember magatartása és szemé-
lyisége, melyet a munka, a teljesítmény és a hatékonyság függvényében vizsgálunk. 
 

A történetiségében egymásra épülő definíciós törekvéseknek eredményeként napja-
inkra számos olyan írás látott napvilágot, amely a háromszektorú gazdaság (állami, ma-
gán, nonprofit) emberi erőforrás-állományának kompetencia alapú vizsgálatával foglal-
kozik. Az ilyen szakanyagok kompetencia definiálása képezi az alapját a disszertáció-
ban bemutatásra kerülő, közszolgálati terület személyzet-fejlesztési stratégiájába tarto-
zó, kompetencia alapú vezető-továbbképzési gyakorlatnak.26 
 
                                                 
22 Boyatzis, Richard E.: The competent manager. New York, 1982, Wiley, In Klein Balázs – Klein Sán-

dor: A szervezet lelke. Budapest, 2006, EDGE 2000. Kiadó, 65. p. 
23 McClelland, David (50-es évek) – vizsgálta az emberek teljesítmény, barátság és hatalom iránti szük-

ségletét. In Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, 2001, KJK KERSZÖV Kiadó,  
93. p. 

24 Spencer és Spencer: Competence at work, In Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Budapest, 
2006, EDGE 2000. Kiadó, 73. p. 

25 Szelestey Judit: Kompetencia modell kidolgozásának elméleti háttere, tudományos munkája alapján 
saját szerkesztés (kézirat) 5. p. 

26 Karoliny Mártonné – Lévai Zoltán – Poór József: Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban 
Módszertani kézikönyv. Budapest, 2007, Szókratész Kiadó, 7. fejezet: Képzés és személyzetfejlesztés a 
közszolgálatban. 
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Kiemelve Spencer és Spencer (1993) meghatározását, a kompetenciák egy személy 
alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszint-
nek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. 
A kompetencia ebben az esetben a következő összetevők együtteséből áll: 

 az ismeretek, a tudás,  
 a jártasságok, a készségek, a képességek,  
 a szociális szerepek és értékek,  
 az énkép, személyiségvonások és  
 a motivációk.27  

1.1.3. A kompetencia-elméletek hatása és jelentősége napjainkban 
 
A pszichológiai megalapozást követően a rohamosan változó környezetünkben (mikro- 
és makroszinten), különös tekintettel a fejlődés tendenciájára és dinamikájára, egyre 
bővült és tudományos tartalommal telítődött a kompetens személyiségről alkotott nézet. 
A fentiek alapján látható, hogy USA-ban, vagy az Európai Uniós gyakorlatban, már 
régóta elfogadott és alkalmazott a nevezett terület, hazánkban azonban eléggé 
újkeletűnek tekinthető. A fogalom használata és gyakorlati megjelenése elsősorban a 
rendszerváltás és az uniós politikánk hatásaira vezethető vissza.  
 

Gyakorlati oldalról a piaci versenyben szerepet vállaló multinacionális szervezetek-
nél jelent meg az emberi erőforrás vetületében, míg elméleti, módszertani gyökereit az 
andragógia, mint multidiszciplináris tudományág foglalja magába. Nem véletlen, hogy 
az V. Nemzetközi Felnőttoktatási Konferencián Hamburgban a „life long learning” 
koncepció egyik kulcsproblémájaként fogalmazódott meg, majd más konferenciák is a 
kompetencia alapú képzéseket helyezték előtérbe.28 Az a tény, hogy a kompetencia és a 
kompetetív személy több tudományág integrációja mentén értelmezhető, felveti azt a 
gondolatot, hogy a globalizáció és az abból eredő paradigmaváltás megkövetel egy pro-
fesszionális felfogást. Eszerint ne csak a megszerzett iskolai bizonyítványok legyenek 
mérvadóak az egyén képességét, teljesítményét és hatékonyságát illetően, hanem a 
készségek, képességek és jártasságok, vagyis a hozzáértés és rátermettség is számítson. 
 

Az Európai Bizottság által „az egész életen át tartó oktatás és tanulás európai évé-
ben” kiadott Fehér Könyv is a kognitív társadalomhoz közelít, és első lépésnek tekinti a 
kompetenciák elismerését. Felveti annak nemzeti, majd a szubszidiaritás elvét.29 Előre 
vetíti, hogy az egyéni viselkedésminták között elsajátított kompetenciákat mérhetővé és 
kézzelfoghatóvá kell tenni, hiszen Galilei tanítása szerint: „Ami mérhető, mérd meg, 
ami nem mérhető, tedd mérhetővé”. Ennek szellemében is szükséges a legalapvetőbb 
kompetencia-definíciókat meghatározni.  

Az információs társadalom jellegénél fogva lehetővé teszi és igényli az egyén részé-
ről a szociális és fizikai környezetének megismerését. Ennek kapcsán készségeket és 
probléma-megoldási stratégiákat fejleszt ki, melyek a mindennapi gyakorlatban a körü-
                                                 
27 Spencer és Spencer: Jéghegy modell, In Mohácsi Gabriella: Kompetencia modell nemzetközi környe-

zetben 1-2. rész. Humánpolitikai Szemle 1996/11-12. szám, 3-11. és 3-15. p. 
28 Tanítani és tanulni. A kognitív társadalom felé. Fehér könyv. Budapest, 1996, Munkaügyi Minisztéri-

um. Letölthető: http://www.sulinet.hu/iskola/feherkonyv.doc (letöltés ideje: 2006. október 29.) 
29 szubszidiaritás fogalma – minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol az 

optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban látha-
tók és érvényesíthetők. 
Forrás: http://www.idegen-szavak.hu/?oldal=keres&megjelenit=4548 (letöltés ideje: 2007. október 31.) 
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löttünk lévő, rohamosan változó világ elemzésének eszközeit szolgálják. Ebből kiindul-
va a kompetencia nem azonos a dolgokról való statikus tudással. Sokkal inkább egy 
aktív folyamat, hiszen mindenkinek személyre szabott kompetenciái vannak, mellyel 
képes az egyes ember a mindenkori szituáció befolyásolására, irányítására, és az egyén 
érdekeinek való megfeleltetésre.  

A kompetencia fogalma a munka világában az emberi erőforrás menedzsment vala-
mennyi területén alkalmazható. Így a munkaköri követelmények meghatározásában, a 
toborzásban és kiválasztásban, a teljesítmény-értékelésben, az ösztönzés-
menedzsmentben, a karrier- és utánpótlás-tervezésben, a személyzetfejlesztésben. Sze-
repe van a változásokban, a kultúraváltás elindításában, kommunikálásában, kezelésé-
ben is. Ennek értelmében a szervezeti stratégia részeként megfogalmazott és a stratégia 
megvalósításához szükséges kritikus kompetenciák valamennyi emberi erőforrás rend-
szerben megjelennek, támogatva az integrált működést.30 

A szakképzési fogalomtár a kompetencia (competences) fogalmát a következően 
magyarázza: „A bizonyított/kimutatott és egyéni befogadóképesség ahhoz, hogy alkal-
mazzuk a know-how-t, a jártasságokat, a képzettségeket vagy tudást annak érdekében, 
hogy a szokásos és változó munkahelyi helyzeteknek és követelményeknek eleget te-
gyünk. Különböző módokon lehet elsajátítani: formális, nonformális és informális úton. 
A kompetenciák lehetnek tárgy-specifikusak (szakmai tudás), módszertan-specifikusak 
(a gondolkodás és az elhatározás képessége és az újítási készség), illetve kapcsolat-
specifikus (nyelvi és kommunikációs jártasság, csapatmunka).”31  
 

Tovább kutatva a fogalom értelmezését, arra a megállapításra jutottam, hogy létezik 
egy napjainkra jellemző felfogás, mely szerint leegyszerűsítve megkülönböztethetünk 
három alapvető kategóriát,32 amely közelebb visz a téma-kifejtésben alkalmazható kom-
petencia fogalom meghatározásához: 
 

1. tudás (knowledge): az élet legkülönbözőbb területeiről, az egyén által megszer-
zett és megszerezhető ismeretek összessége, 

 
2. jártasság, készség (skill): oktatás, képzés (tanulás) és egyéni tapasztalatszerzés 

során elsajátítható, egy adott feladathoz, vagy munka elvégzéséhez felhasználha-
tó, ahhoz szükséges tudás,  

 
3. kompetencia (competence): annak a képessége, hogy az élet különböző szituáci-

óiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat. 
 

Ez a felsorolás azonban meglehetősen mechanikus és logikátlan, hiszen a fogalmat 
önmagával magyarázza: szerepel benne a kompetencia szó. Arra azonban mégis jó, 
hogy elősegítsen egy szakmai állásfoglalást munkámra vonatkozóan, hogy elkötelezzem 
magam valamely megközelítés mellett, illetve, hogy a későbbi fogalomalkotás érdeké-
ben kiemeljem a szükségesnek tartott és hasznosítható definíciós elemeket. Erre a ké-
sőbbiekben, a rendvédelmi szervek kompetencia alapú vezető-továbbképzésével össze-
függésben kerül sor. 
                                                 
30 A Magyar Köztársaság Rendőrsége Munka- és magatartásértékelési és karriertámogatási kézikönyve 

(készítette: RTF RVTKI, Dr. Szakács Gábor – Bokodi Márta), Budapest, 2002, 3. p. 
31 http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kebg/0/10864/fogalomtar.html (letöltés ideje: 2007. október. 31.) 
32 Udvardi-Lakos Endre: Kompetencia, modularitás – paradigmaváltás a gyakorlatban. Forrás: 

http://www.ktk.pte.hu/main/main.php?id=788 (letöltés ideje: 2007. október 21.) 
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1.1.4. Az Európai Unió gyakorlatorientált megközelítése 
 
Meglátásom szerint közelebb visz a disszertációban megjelenő gyakorlati felvetésekhez, 
ha figyelmet fordítunk az Európai Unió alábbi kategóriáira:33 
 

1. Alapkompetenciák, báziskompetenciák: azokat a személyiség-jellemzőket fog-
lalják magukba, amelyek gyakran előfordulnak, amelyeket általánosan alkalma-
zunk az élet legkülönbözőbb területein. Ezek megteremtik az alapot ahhoz, hogy 
a kulcskompetenciák, a generikus és a funkcionális kompetenciák kialakíthatók 
legyenek (ilyenek például az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés).  

 
2. Kulcskompetenciák: nem egyetlen szakma tartozékai, hanem valamennyié. Ki-

egészítik az előbbi kategória elemeit. Az Európai Unió az alábbi kulcskompe-
tenciák meglétét, illetve folyamatos fejlesztését preferálja:  

 anyanyelven való kommunikáció,  
 idegen nyelven való kommunikáció,  
 matematikai készségek,  
 alapkészségek a tudományban és a technológiában,  
 informatikai készségek, 
 a tanulás tanulása,  
 interperszonális és állampolgári készségek,  
 vállalkozói készségek,  
 kulturális tudatosság (általános műveltség). 

 
A felsorolt kompetenciák átfogó jellegűek, nemcsak egy szűk területen, egy megha-

tározott tevékenységgel kapcsolatosan alkalmazhatók, hanem széles körben transzferál-
hatók más–más területre, a megváltozott körülményekre is. Dolgozatom szempontjából 
ez lényeges jellemző. 

 
3. Generikus kompetenciák: Olyan általános, független és rugalmas, transzverzá-

lisnak tekinthető kompetenciák alkotják, amelyeknek elsajátítása nem köthető 
semmilyen speciális tárgyhoz. A munka világában valamely szervezet vala-
mennyi munkakörére, vagy egy-egy munkaköri csoportjára vonatkozó viselke-
dés-együttes. A legfontosabbnak tartott generikus kompetenciák a következők: 
 egy munkafolyamat racionális megszervezése, az idővel, az energiával és az 

anyaggal való takarékosság,  
 a problémaérzékenység és problémamegoldás, az alternatív megoldási lehe-

tőségek összehasonlítása,  
 a lényeglátás, a döntésképesség,  
 az együttműködés, a kommunikációs készség,  
 az innováció és a kreativitás. 

 
4. Speciális vagy funkcionális kompetenciák: az egyes munkakörök sikeres ellátá-

sához szükséges viselkedés-repertoár, a kimagasló teljesítményt szolgáló szak-
mai tudást foglalják magukba.34 Ezeket csak meghatározott képzési folyamatban 

                                                 
33 Detailed work programme ont he follow-up of the objectives of education and training systems in 

Europe (2002) eredeti dokumentum alapján. 
34Dr. Szakács Gábor: Koncepció és stratégiai intézkedések a Belügyminisztériumhoz tartozó szervezetek 

oktatási rendszerének korszerűsítésére. Budapest, 2005, 16. p.  



 17

lehet megtanulni. Ilyen szakmai kompetencia a vezetői munkához tartozó speci-
fikus és rutin feladatok elvégzéséhez szükséges képesség, tudás, ismeret.35 
Mindegyiknek jelentős szerepe van az egyén életében és a szervezetek működé-
sében is, amelyek kimunkálása napjainkban a rendvédelmi szerveknél folyik. 
Kívánatos lenne a jövőben az együttes megvalósításuk a vezetői kompetencia-
fejlesztéssel. 

 
A szakma-specifikus kompetencia meghatározások egyértelműen a generikus és a 

speciális vagy funkcionális kompetenciákat tekintik alapnak. Például a fizikai erőnlét a 
rendvédelmi szerveknél speciálisan megjelenő követelmény, az egyik foglalkoztatási 
kritérium. 
 
1.2. Leadership elméletek – a vezető személyisége, vezetési stílusok 
 
A kompetencia fogalmának meghatározását ki kell egészítenem azokkal az alapvető 
vezetéselméleti fogalmakkal, melyek segítenek értelmezni a téma szempontjából lénye-
ges vezetői kompetenciák körét. Az értelmezés két pillére: a kompetencia és a vezetés 
definiálása. Figyelemre méltó számú szakirodalommal rendelkezik az utóbbi kategória 
is. A témámhoz szükséges mélységű feltáráshoz az elmúlt években szerzett szakmai 
ismereteimre támaszkodtam, ennek megfelelően válogattam a publikációban. Továbbá 
2006-ban elkészült egy szöveggyűjtemény, amely a vezetőképzés elméleti ismeretanya-
gát foglalja össze.36 Bátran állítható, hogy a szöveggyűjtemény tartalma, tematikája 
jelentős a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben folyó vezető-továbbképzésben is. 
Értekezésem további részeiben ezért többször hivatkozom arra.  
 

Mielőtt történetiségében vizsgálnánk a személyes vezetés (personal leadership) ki-
alakulási és fejlődési folyamatait, elengedhetetlen az alapvető definíciós megközelítése 
ennek a kategóriának. A menedzsment szakirodalom – hasonlóan a kompetencia fogal-
mához – összetett értelmezést nyújt, köszönhetően a jelenség komplexitásának. Tartal-
mában megjelenik a vezető magatartása, személyisége, stílusa, vagyis mindazon ténye-
zők összessége, amelyek alapján a vezető betölti szerepét és ellát valamely funkciót a 
szervezeti struktúrában. 

A kiindulási pontot egyértelműen a vezető személye adja: az ember, aki különböző 
térben és időben, más-más társadalmi és gazdasági környezetben alkalmazza a szemé-
lyes vezetés elemeit. Ennek ismeretéhez szükségszerű a jelenség történeti aspektusainak 
vázlatos áttekintése. 

1.2.1. A személyes vezetés történeti áttekintése 
 
A személyes vezetés a vezetői tevékenységnek egy eleme. Lényege, hogy a célok, ter-
vek ismeretében a térben és időben egymás mellé rendelt erőforrásokat mozgósítani 
kell, mégpedig azok közül a legkiszámíthatatlanabbat: az emberi erőforrást. A mozgósí-
tás közvetlen személyes kapcsolaton keresztül valósul meg a vezető és beosztottja kö-
zött. Jellegét és stílusát a vezető és a vezetettek személyisége, a csoporttagok céljai, a 
szervezeti célok és a szervezeti kultúra egyaránt befolyásolják.  
                                                 
35 Az Európai Unió szerint: báziskompetenciák, munkakompetenciák, vezetői-vállalkozói kompetenciák, 

ismeretek. 
36 Sziklai-Erőss Katalin – Svelta Erzsébet: A vezetőképzés elméleti alapjai szöveggyűjtemény. IRM OF 

RBI, Nagykovácsi, 2006, 168–184. p. 
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A gyakorlatban felmerül a személyes vezetéssel kapcsolatban a vezetési funkciók al-
kalmazásának problematikája, hiszen a vezető személyes tevékenysége annak során 
valósul meg.  
 

Történetiségét tekintve az alábbi vezetés-elméleti irányzatokat különböztetjük meg:37 
 

A klasszikus megközelítés: alapvetően a „jó rendszer” keresésének illúziójában telje-
sedett ki. Rendszerközpontú szemlélet, amely a vezető részéről történt hatalomgyakor-
láson alapszik. Több változata ismert. Kiemelésre méltó Taylor, Fayol, Weber és Ford 
munkássága, valamint a McGregor-féle X, Y és Z elmélet is a vezető személyiségével, a 
hatalom gyakorlásának különböző eseteivel foglalkozik. 
 

A vezetői tulajdonságokon alapuló megközelítések, legfontosabb jellemzője, hogy 
arra keresték a választ, hogy milyen tulajdonságokkal jellemezhető leginkább az ered-
ményes vezető? Problémának bizonyult azonban, hogy sokszor nem azonos tulajdonsá-
gok jellemzik a vezetőket, tehát hosszú távon a tulajdonság és a vezetői hatékonyság 
között nem volt összefüggés. A kutatómunkákat Taylor és Weber nevéhez kapcsoljuk. 
 

A magatartást középpontba állító döntésközpontú elméletek: az 50-es évek kevésbé 
sikeres elméleteit követően a tulajdonságok helyett a magatartás-vizsgálatokkal foglal-
koztak, így a sikeres vezető jellemző magatartás-formáit vették górcső alá. Lewin és 
munkatársai vizsgálták és írták le elsőként a vezetési stílusok csoporton belüli változ-
tatásának következményeit. Ennek alapján különítették el a napjainkban is előszeretettel 
használatos autokratikus, demokratikus és „laissez fair” vezetési stílust. A döntésköz-
pontú elméleteknél szólni kell még Likert, valamint Tannenbaum és Schmidt kutatási-
ról. Ők már sokkal tágabb dimenzióban vizsgálták a vezető személyiségét, ugyanis a 
szervezeti kultúra részeként elemezték magatartásjellemzőit. (Erre azonban nem térek 
ki, mert disszertációm témája nem igényli a szervezeti kultúra összefüggéseinek ilyetén 
tisztázását.) 
 

A személyiségközpontú megközelítések: a vezető személyiségjegyei, figyelmének 
irányultsága alapján különítenek el vezetőtípusokat. Határozottan elkülönítik a feladat-
centrikus és a beosztott-centrikus vezetőt. Eszerint egy vezető vagy az egyik, vagy a 
másik kategóriába tartozik. A személyiségközpontú elméleteket legjobban a Michigani 
Egyetem, az Ohioi Állami Egyetem kutatásai és a Blake-Mouton modell idézi fel. 
 

A kontingencia-modellek (Vroom és Yetton, Fiedler, Hersey és Blanchard): napjaink 
kiforrott kutatása, magába foglalja a korábbi téziseket, és figyelembe veszi a szervezeti 
változásokat. E szemlélet szerint nincs olyan vezetési stílus, amely személyre szabott és 
minden körülmények között ajánlható lenne. Így a vezető stílusának a személyes tulaj-
donságaiból kiindulva, egy magatartásformát képviselve a szervezethez, a feladathoz és 
a beosztottakhoz kell illeszkednie.  
 

Áttekintve a fenti elméletek lényegét, mint fejlődési tendencia világosan körvonala-
zódik napjaink és a jövő jellemző vezetési stílusa, az „értékek mentén történő vezetés”.  
                                                 
37 Bakacsi Gyula: Szervezeti formák és vezetés. Budapest, 2001, KJK Kerszöv Kiadó, 6. fejezet alapján, 

183 – 222. p. 
Dobák Mikós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest, 2001, KJK Kerszöv Kiadó, 1.1 alfejezet alapján, 
11 – 19 . p. 
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1.2.2. A vezető szerepei és a vezetési stílusok 
 
A történeti áttekintés alapján kimondhatjuk, hogy a vezetés egy olyan folyamat, amely-
nek során a vezető a szervezet tagjainak magatartását valamilyen cél érdekében, több 
tényező figyelembe vételével, a saját magatartásával befolyásolja. Jogos a kérdés, hogy 
valójában mitől sikeres a vezető? Egyes szerzők az érettség fogalmával magyarázzák, 
így a pszichikai (célok megfogalmazásának képessége, felelősségvállalásra való hajlan-
dóság) és szakmai (szükséges képzettség és tapasztalat) érettség meglétét tételezik fel. 
Továbbá a sikerességhez olyan alapvető vezetési motivációra van szükség, ami a veze-
tőt bizonyos szerepek betöltésére serkentik. A terület kiváló ismerője, Mintzberg három 
csoportba sorolható vezetői szerepet különböztetett meg:  

 a személyközi szerep,  
 ezekre épül az információs szerep,  
 s e két szerepcsoport teszi képessé a vezetőt döntési funkciójának betöltésére.  

 
Személyközi szerepek 
Egy szervezeti egység vezetőjének gyakran kell ceremoniális kötelezettségeknek eleget 
tennie. Ez a nyilvános megjelenések szerepe. Minél feljebb tekintünk a hierarchiában, 
ennek annál nagyobb a jelentősége. A kapcsolatteremtés- és ápolás fontossága is egyre 
kiemelkedőbbé válik. A vezetőnek a szervezeten belül és azon kívül hatékony kapcsola-
ti hálót kell kiépítenie. 

 
Információs szerep 
A helyes döntések meghozatalához nélkülözhetetlen a megfelelő információk megszer-
zése. A szervezet többi tagja rendszerint csak a vezetőn keresztül juthat számos infor-
mációhoz. Információgyűjtőként szakadatlanul friss, aktuális információk után kutat 
környezetében (vezetőtársaknál, kollégáknál, külső környezetében). Információszétosz-
tó szerepében a vezető átadja a szervezet tagjainak mindazokat az információkat, ame-
lyekhez hozzájutott és amelyekre a szervezetnek is szüksége van a mindennapos műkö-
dése során. Információként közli az általa hozott döntéseit is a szervezet tagjaival.  
Szóvivő szerepben a szervezeten kívüli egyéneket veszi célba információival. A szerve-
zeti célok elérését szem előtt tartva tájékoztat, informál, sajtótájékoztatót tart, tárgyal. 
 
Döntési szerepek 
A döntéshozatalnak nélkülözhetetlen eleme az információ. A vezető állandóan figyeli a 
környezet változásait, ugyanakkor új ötleteket is keres. Ebben a szerepben gyakran tá-
maszkodik megérzéseire, intuícióira. A zavarelhárító szerepében a vezető a napi műkö-
dés kényszereire válaszol. A gyakorlatban minden vezető kénytelen ideje jelentős részét 
ezzel tölteni. Igen fontos az erőforrás-elosztó szerep, amely anyagot, gépet, pénzt és 
embert rendel hozzá, vagy csoportosít át a különböző akciókhoz, programokhoz. A ve-
zető saját ideje szintén a kritikus erő-források közé tartozik, amelynek elosztásáról töb-
bé-kevésbé maga határoz. Az utolsó döntési szerep a tárgyaló-megegyező – külső és 
belső szereplőkkel egyaránt. Ezeknek a tárgyalásoknak egyszerre több funkciójuk is 
van: információszerzés és –adás, valamint az ezekre alapozott megegyezés, döntés. 
 

A számba vett vezetői szerepekre – bár egymásra épülnek és egységet alkotnak – 
nem minden vezető szentel egyforma figyelmet.  
Még egy tényező bír nagy fontossággal a vezetői magatartás kialakításában: a hatalom 
és befolyásolás kérdése. Ezek képessé teszik a vezetőt mások viselkedésének megvál-
toztatására. Korunk felfogásában ismeretes az ún. leader- vagy menedzseri szerep, me-
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lyet szoktak együtt vagy külön-külön is említeni. A gyakorlatban mindkettőre szükség 
van.  

1.2.3. Vezetői kompetenciák – a „természetes” vezető kompetencia modellje 
 
A vezetők a társadalmi struktúrában különleges helyet foglalnak el. A pozícióra nem 
születik senki, de bizonyos genetikai és biológiai adottságokra szükség van ahhoz, hogy 
az eléggé összetett tulajdonságokkal és készségekkel rendelkező vezetői magatartás 
kialakulhasson. A vezetővé válás hosszú tanulási-fejlődési folyamat eredménye. Min-
den tevékenységi ágnak megvannak a specifikumai. Ezek voltaképpen olyan vezetői 
kompetenciák, amelyeket a szakterület sajátos elvárásaira építve szakemberek dolgoz-
nak ki, és azok teljesítését a szervezet felelős irányítói követelik meg minden vezetőtől. 
A vezetésnek vannak ún. általános törvényszerűségei is (vezetés- és szervezéstudo-
mány, vezetői módszertan), amelyeknek minden vezetői poszton érvényesülniük kell. 
Az már régen bizonyítást nyert, hogy nincsenek „született vezetők”, de a „vezetői mi-
volt”-nak vannak olyan genetikai-biológiai alapjai, amelyekre a „vezetői személyiség” 
tulajdonságai az egyén fejlődése során egyszerűen ráépülnek. Ezért az ember vezetői 
tulajdonságai egy sajátos, komplex rendszerként funkcionálnak, amelyeket vezetői 
kompetenciáknak hívunk.38 

A természetes vezető fogalma meglehetősen ismeretlen, mégis meghatározó a kom-
petens vezető témakörének kifejtésében. 2003-ban jelent meg magyar fordításban 
Goleman-Boyatzis-Mckee szerzőhármas tollából „A természetes vezető” című könyv, 
amely méltán nagy sikert aratott a hazai vezetőképzés területén.39 Mérvadó üzenetük, 
hogy a vezetői kompetencia azoknak a tulajdonságoknak az összessége, amelyek meg-
különböztetik a kiválót a közepestől.  

Érdemes kiemelni a gondolatot, hogy „A régi vezetőideál funkcionális beállítottságú 
volt, és nem sokat törődött személyi vagy érzelmi szempontokkal, az embereket behe-
lyettesíthető alkatrészeknek tekintette.”40 Éppen ezért a természetes vezetés egyik alap-
elvének tartják, hogy miként jelentkezik és marad tartós a vezető által gyakorolt érzelmi 
hatás.41 

Ennek értelmében az alábbi vezetői kompetencia csoportok körvonalazódnak, mint 
az érzelmileg intelligens vezető jellemzői:42 

 Tudatosság – érzelmi tudatosság, reális tudatosság, önbizalom, 

 Ön-menedzselés – önkontroll, következetesség, alkalmazkodóképesség, teljesí-
tés, kezdeményezés, optimizmus, 

 Társas tudatosság – empátia, szervezeti tudatosság, 

 Kapcsolatok menedzselése – inspiráció, befolyás és hatás másokra, mások fej-
lesztése, a változás elősegítése, konfliktuskezelés, csoportmunka és együttmű-
ködés. 

                                                 
38 Dr. Sziklai László: Vezetői attitűd és vezetői alkalmasság. Budapest, 2005, BM tanulmány. 
39 Eredeti címe: Goleman, Boyatzis, Mckee: Primal Leadership, Boston, Massachusetts, 1992, Harvard 

Business School Press. 
40 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee: A természetes vezető. Budapest, 2003, Vince kiadó, 

278. p. 
41 Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee: A természetes vezető. Budapest, 2003, Vince kiadó, 

44. p.  
42 Goleman, Boyatzis, Mckee: Primal Leadership. Boston, Massachusetts, 1992, Harvard Business School 

Press, 253–256. p. (ford.: Dr. Farkas Gáborné, Monterrei, Mexikó, 2007. 10. 31) Forrás: 
http://www.psyon.hu/Magyar/eqvezkomp.ppt#1 (letöltés dátuma: 2007. szeptember 12.) 
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Boyatzis „A rátermett vezető” című könyvének megjelenését követően – amely a 
kompetencia fogalmát vezette be a munka világába – a ’80-as években megsokasodtak 
azok a pszichológiai írások, amelyek a siker szempontjából a valóban fontos emberi 
tulajdonságok vizsgálatára építettek és buzdítottak. Napjainkban különösen jelentősek 
az érzelmi kompetencia egyéni és szervezeti teljesítményben játszott szerepéről végzett 
kutatások, melyek egyre szélesebb teret hódítanak a munkaerőpiacon, így a rendvéde-
lemi szervezeteknél is. Az ember életének jelentős részét a munkájával tölti, így életé-
nek értelme, boldogulása nagymértékben függ a munkája minőségétől is. Ezt hangsú-
lyozta először Goleman 1995-ben megjelent könyvében, amelyben egyszerre tudomá-
nyos és olvasmányos formában az érdeklődés középpontjába helyezte az érzelmi intelli-
gencia megjelenését a munka világában. A szerző által írott könyv magyarul is megje-
lent, amely sokrétűen ismerteti meg velünk ezt a jelenségkört.43  

Goleman – elődei munkáit integrálva – létrehozott egy modellt (ahogy nevezi egy 
„keretet”), amelyben 5 dimenzió mentén összesen 25 „érzelmi kompetenciát” nevezett 
meg. A modellben két alapvető kategóriát határozott meg „személyes kompetencia” 
(éntudatosság, önszabályozás, motiváció) és „szociális kompetencia” (empátia és társas 
készségek) néven, ahol az előbbi azt mutatja, hogy hogyan tudunk saját magunkkal 
bánni, az utóbbi pedig a társas kapcsolataink kezelésére vonatkozik.44 

A felsorolt kompetencia-körök a disszertáció eddig ismertetett elméleti alapjaira 
összpontosítanak. Részét képezik a kompetencia definiálásának, valamint a vezető, mint 
személyiség és a vezetői magatartásformák kapcsolatához kötődő kutatásaimnak. 
 
1.3. Vezetői kompetenciák a rendvédelmi szervezetekben 
 
Összehangolt kutatómunka eredményeként, nagy hiányt pótolva készült el 2000 szep-
temberére „A Magyar Köztársaság Rendőrsége munka- és magatartásértékelési és karri-
ertámogatási kézikönyve”.45 A kutatás lebonyolításáért az akkori Rendőrtiszti Főiskola 
Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet, Vezetőképzési és Humánfej-
lesztési Osztálya volt a felelős. Azóta a rendvédelmi szervek struktúra változásai követ-
keztében ez a fejlesztés új irányokat vett, mégis az akkor megfogalmazásra került kom-
petenciák jelentik a mérföldkövet a képzések, különösen a vezető-továbbképzés megújí-
tása terén. 
 

A kompetencia fogalmát ebben a speciális esetben kicsit tágabban értelmezhetjük, 
mint azt az előbbiekben tettük: beleértve a végzettséget, képesítést, tapasztalatot, gya-
korlati időt, engedélyt, speciális végzettséget, személyiségjegyeket is. A Magyar Rend-
őrség kompetencia térképe a szakmai munka szempontjából releváns kompetenciákat 
tartalmazza, amelyek nem csak a rendőrségre, hanem az akkori belügyi irányítás alatt 
álló szervezetekre és meghatározott állománykategóriákra is vonatkoztak. A 2000 évi 
kutatások 11 osztályba sorolták a kompetenciákat. Ebből 10 kompetenciaosztály vala-
mennyi munkaköri csoportra értelmezhető, míg a 11. csoport csak a vezetői, illetve az 
irányítói feladatokat ellátó munkakörökre az alábbiaknak megfelelően:46  

 
 

                                                 
43 Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, 2004, EDGE 2000. Kiadó, 15. p. 
44 Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, 2004, EDGE 2000. Kiadó, 58–61. p. 
45 Dr. Szakács Gábor és Bokodi Márta: A Magyar Köztársaság Rendőrsége munka – és magatartásértéke-

lési és karriertámogatási kézikönyve, Budapest, 2000, RTF RVTKI. 
46 8/2002. (BK 4.) BM utasítás a hivatásos és köztisztviselői állományban lévők éves teljesítményértéke-

lési rendszerének bevezetéséről és lebonyolításának rendjéről – alapján 
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I.Felkészültség  
II. Ismeretalkalmazás szintje 

III. Szakmai gyakorlat 
IV. Terhelhetőség 
V. Kommunikációs készségek 

VI. Kapcsolattartás 
VII. Együttműködés 

VIII. Felelősség 
IX. Problémamegoldás 
X. Személyi tulajdonságok 

XI. Vezetői és irányítói magatartás 
 

Az I-XI. osztályon belül pontos meghatározásra kerültek az egyes kompetenciák és a 
kompetenciaszintek. Értelemszerűen a vezetői kompetencia önmagában nem elegendő, 
feltételezi az összes többi emberi kompetencia meglétét is. 
Az elmúlt években folytatódott a szakterület vezetői kompetenciáinak pontosítása. 
2002-ben a korábbi 11 osztály így alakult: 

 Felkészültség: szakmai ismeretek, idegennyelv-tudás, számítástechnikai ismere-
tek alkalmazásának képessége, 

 Terhelés: a munkakörülményekhez való alkalmazkodás képessége, 
 Kapcsolattartás: szóbeli kommunikáció (beszédkészség, beszédértés), meghall-

gatási képesség, írásbeli kommunikáció, szervezeten kívüli kapcsolattartás, 
együttműködési készség, konfliktuskezelés, 

 Felelősség: felelősségtudat, egyéni megjelenés, szabálytudat és fegyelmezettség, 
szervezet iránti lojalitás, 

 Feladat és problémamegoldás: információkezelés és feldolgozás, testületismeret, 
hely- és személyismeret, problémára való nyitottság, kreatív problémamegoldás, 

 Személyi tulajdonságok: önállóság, határozottság, magabiztosság, rugalmasság, 
motiváció, megbízhatóság, etikus magatartás, kezdeményező készség, igényes-
ség, 

 Vezetői és irányítói magatartás: tervezőkészség, szervezőkészség, követelmény-
támasztás, döntési készség, kapcsolattartás az irányítására bízott munkatársak-
kal, a beosztottakkal való bánásmód, vezetői szerep elfogadtatása, munkatársak 
fejlesztése. 

 
A kutatásom során feladatomnak tekintettem, hogy összevessem a rendvédelem terén 

elvárt kompetenciákat napjaink rátermett vezetőinek személyes kompetenciáival.  
 

A vezetői és irányítói kompetencia-kör bizonyos mértékben megfeleltethető az álta-
lános vezetésmenedzsment által támasztott követelményeknek. Az alkalmazó-képes 
szaktudáson túl szinte azonos, a kompetencia-értelmezésekben megjelenő tulajdonságo-
kat és magatartás-jellemzőket vár el a vezető beosztású állomány tagjaitól. Tehát a 
rendvédelmi szerv, mint szervezeti kultúra hordozója, a vezető pedig, mint e szervezeti 
kultúra részese képes befolyásolni környezetét. Specifikusságát a hiedelmekkel, tévedé-
sekkel ellentétben nem a vezető személyének (tulajdonságainak, magatartásának) más 
munkaterület vezetőjétől való eltérése adja, hanem éppen a hierarchikus szervezetre 
jellemző tényezők alkotják. A rendvédelmi szervek vezetésében speciális követelmé-
nyek is jelen vannak, gondolok például a közrendvédelmi akciókra. A vezetőnek kom-
petens és rátermett vezetőként szükséges megjelennie, így az általános vezetői kompe-
tenciákat ki kell, hogy egészítsük olyan speciális, eseti elemekkel, mint például az erő-
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szak alkalmazására vonatkozó döntések meghozatala, hatósági hatáskörben meghozott 
döntések, szabad mozgás korlátozása, titkos információk birtoklása stb. 

 
Nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy a munka világa változóban van. 

Egyre gyakrabban nem csak annak alapján ítélnek meg bennünket, hogy milyen okosak 
vagyunk vagy milyen szakképzettséggel rendelkezünk, hanem azok alapján is, hogy 
mennyire tudunk saját magunkkal és másokkal bánni. Az előbbieket az új felfogás (lásd 
Goleman) természetszerűleg adottnak veszi, tehát képzettség nélkül nem lehet valamely 
foglalkozást végezni. Helyettük olyan személyes tulajdonságok a hangsúlyosak, mint a 
kezdeményezőkészség, az empátia, az alkalmazkodás és a meggyőzés képessége. Külö-
nösen hangsúlyossá válnak ezek akkor, amikor a munka más emberekhez köt bennün-
ket. Így a rendvédelmi szervek hivatásos állományában dolgozók biztosan nem végez-
hetnek minőségi munkát ezek nélkül a tulajdonságok nélkül. De nem lehet sikeres a 
vezető semmilyen területen sem nélkülük. Meggyőződésem, hogy a disszertációmban 
központi szerepet játszó célcsoport – a rendészeti vezetők – is csak akkor tekinthetők 
szakembernek, ha rendelkeznek érzelmi intelligenciával a személyes és a szociális 
kompetenciák mentén. 

A rendvédelmi szervezet annak arányában lesz produktív és hatékony, amilyen 
arányban támogatja (ellenkező esetben elnyomja) ezeket a kompetenciákat. Ugyanis a 
fent írt kompetenciák is szükségesek a hatékony egyéni és szervezeti működéshez, ezál-
tal a részek eredményei nem csupán összeadódnak, hanem megsokszorozódnak.47 
 
1.4. A rátermett rendvédelmi vezető értelmezése tapasztalatok alapján 
 
Amint elkezdtem az értekezési témám kutatását, sorra vetődtek fel azok a kérdések, 
amelyekre a szakirodalmi áttekintésen túl konkrétan a rendészeti vezetők, mint a vizsgá-
latom résztvevői tudtak válaszolni. 
 

A kompetencia-értelmezések és a vezetői szerepek ismeretében kíváncsi voltam arra, 
hogy: 

 A gyakorlatban dolgozó vezetőknek mit jelent a kompetencia fogalma? 
 Hogyan értelmezik a vezetői kompetenciákat? 
 Miként definiálják a kompetens vagy rátermett vezető kategóriáját? 
 Létezik-e, értelmezhető-e a rendvédelmi állományban a rátermett vezető jelen-

sége? 
 

Kezdetben csak a szakmai programok és megbeszélések kapcsán merültek fel a kér-
dések, majd a szakirodalmi tájékozódás után a rendészeti szakmai előadásokra, trénin-
gekre is bevittem azokat.  

 

1.4.1. A kutatás menete, körülményei 
 
Először a vezetők munkájában tapasztalati úton igyekeztem minél pontosabb választ 
találni a fenti kérdéseimre. Majd primer kérdőíves kutatás formájában tettem hivatalossá 
a problémát, hogy a tudományos értekezés minőségi követelményeinek eleget tegyek. 
 
                                                 
47 Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, 2004, EDGE 2000. Kiadó, 23–28. p. 
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A kvalitatív kérdőíveket – egy viszonylag szűk kör – a mestervezetővé képzésben 
résztvevő 12 fő töltötte ki 2007 tavaszán.48 A csoport speciális összetétele miatt vi-
szonylag kis számú, ennél fogva objektív volt. (A minta nem közvetlenül a kutatás cél-
jára kiválasztott, annak összetételét nem állt módomban befolyásolni). A kutatás menete 
egyszerű és gördülékeny volt: a témához kapcsolódó közös beszélgetést követően min-
den résztvevő önkéntesen, anonim módon adott választ a kérdéseimre. A kérdőív önki-
töltős jellegét, helyszíni csoportfelügyelet – ankétszerű adatfelvétel – egészítette ki. A 
kérdések mellé egyéb instrukciót nem kaptak a válaszadók, teljes mértékben az önálló 
gondolataikat és tapasztalataikat írták le. A válaszadás időben nem volt korlátozott. A 
nyitott kérdések nem befolyásolták a válaszok mennyiségét és minőségét. 
 
A kérdőívben szereplő kérdések a következők voltak: 
 

1) Mit jelent a kompetencia fogalma? 
2) Definiálja a vezetői kompetencia fogalmát! 
3) Ön szerint mit jelent a rátermett vezető fogalma? 
4) Ön szerint milyen a rátermett vezető a magyar rendvédelmi szerveknél? 

1.4.2. Kutatási eredmények 
 
Ebben az alfejezetben foglalom össze a személyes benyomásaim és a kérdőívek alapján 
a legfontosabb eredményeket. (A kompetencia-kérdőív részletesen a 1. számú mellék-
letben megtalálható.) Számtalan kellemes élmény ért a vizsgálatom során: nem egysze-
rűen „kompetens személyekkel”, hanem rendkívül elkötelezett, intelligens, munkájukat 
hivatásszerűen végző emberekkel találkoztam. 
 

A szakirodalmi tapasztalatok és a kutatási eredmények alapján fogalmazom meg a 
rátermett vezető kompetenciáit, a disszertáció további részeiben használatos rendvédel-
mi vezetői kompetencia tartalmi összefüggéseit, és ezzel bemutatom a kompetencia 
fogalom saját kutatásomon alapuló értelmezését. 
 

A kompetencia fogalmi körével kapcsolatos válaszok visszaigazolták általános elő-
ismereteimet e témában. Hasonlóan a szakirodalmi áttekintéshez sokrétű magyarázatot 
kaptam, amelyek leginkább a személy meghatározó tulajdonságait, jellemzőit feleltetik 
meg a mindennapi és munkahelyi elvárásoknak. Érdemes kiemelni egy megfogalma-
zást: „A kompetencia a személy alapvető tulajdonságainak, jellemzőinek az összessége, 
amellyel, mint ’útravalóval’ gazdálkodik.” (37 éves kapitányságvezető) 

A megkérdezett vezetők szerint az adott személy folyamatosan törekszik a körülmé-
nyek befolyásolására és az új helyzetnek való megfelelésre. Másik megfogalmazásban a 
hozott tulajdonságok, a szerzett tudás, és a külső hatások összessége a kompetencia. 
Ehhez a választípushoz tartozó egyik jellemző meghatározás így hangzik: „Saját hozott 
jegyek, tanult, szerzett tudás, különböző külső hatások összessége.” (43 éves parancs-
nok) Közös vonás, hogy mindegyik válasz valamilyen személyiségjellemzőket határo-
zott meg kompetenciaként, amelyek alkalmassá teszik az embert adott feladat ellátására. 
 

A vezetői kompetencia meghatározása szórtabb eredményre vezetett. Alapvetően 
több éves tapasztalattal rendelkező felsővezetők válaszait dolgoztam fel. Határozottan 
                                                 
48 Mestervezetővé képzés: IRM OR RBI felsővezető képzése, a BM utasítás értelmében: egy csoportban 

maximálisan 14 fő vehet részt. Félévente egy csoport indul. Elitképzés. Részletesen a következő fejezet 
szól róla. 
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megjelent a válaszokban a szubjektivitás, hogy személy szerint mitől érzi magát kompe-
tens vezetőnek a válaszadó. A vezetői kompetenciák közé sorolta például egyik ala-
nyom azt, hogy „…mit érez, és milyen felelősséggel bír a munkája iránt.” (51 éves kapi-
tányságvezető) 

A vezetői kompetenciáknak a definíciókhoz viszonyítva, tágabb értelmezést adtak. 
Meghatározásra került, hogy a vezetői kompetencia: 

 az, „ami alapján a vezető végzi a tevékenységét” (51 éves kapitányságvezető), 
 „olyan elemek, tényezők, melyek a pozícióhoz köthető teljesítmény-elvárást mi-

nél magasabb szinten teszik lehetővé” (43 éves parancsnok), 
 „a vezető szocializációja, tanulmányai és tapasztalatai során szerzett tulajdonsá-

gok…” (43 éves kapitányságvezető), 
 a „felkészültség, szakmai gyakorlat megfelelő szintje…, kiegészülnek az elvárt 

vezetői és irányítói magatartással” (43 éves főosztályvezető). 
 

Megállapítható, hogy a szubjektív ismeretek alapján reális, az általánosan definiált 
vezetői kompetenciákhoz hasonló, elsősorban nem szakma- és szervezet-specifikus vá-
laszokat adtak a résztvevők. 

 
A rátermett vezető meghatározása számtalan új információt hozott számomra is, hi-

szen egyértelműen a vezetői kompetenciákkal rendelkező egyént helyezték el a gyakor-
lati szituációkba. Többen megjelölték, hogy a „rátermett vezető alapkompetenciái fejlet-
tek”, vagyis sokkal kifinomultabb emberi tulajdonságokkal és magatartásjegyekkel ren-
delkeznek. Szuperlatívuszokban jellemezték azt a vezetőt, aki „mindenre képes”, így 
minden meghatározott kompetenciának eredendően megfelel. Képes és alkalmas a veze-
tői munkára, szinte már „fejlesztésre nem is szorul”. Lényegében az európai uniós elvá-
rásokkal (lásd fentebb: 1.1.4. alfejezet) azonosították a rátermett vezető kompetenciáit, 
hiszen a válaszadók az alap (bázis) kompetenciákból kiindulva a kulcskompetenciákon 
és generikus kompetenciákon át hangsúlyozták a speciális – funkcióhoz kötött kompe-
tenciák jelentőségét („felelősségtudat”, „problémára való nyitottság”, „kreativitás”, 
„együttműködő”, „innovatív”, „lényeglátó”…).  

Erősen érezhető volt a válaszaikban az érzelmileg kompetens vezetői magatartás 
megjelenése, ezzel igazolva korábbi felvetésemet arra vonatkozóan, hogy napjainkban 
az európai uniós fogalmi keretet szükséges kiegészíteni az új felfogással. A kompeten-
ciákat összekapcsolták a vezető személyiségével és betöltött vezetői funkciójával. Ezzel 
igazolták a korábbi fejezetben bemutatott összefüggéseket a vezető magatartása, szemé-
lye és kompetenciái között. 
Az eredmény magyarázható a kérdőív kitöltésének körülményeivel, hiszen egy folya-
matban lévő kompetencia-fejlesztő továbbképzés résztvevői voltak a válaszadók. Tuda-
tosan, vagy tudat alatt nem sorolták magukat a rátermett vezetők körébe, hiszen aktuáli-
san képzésen, fejlesztésen vettek részt. A személyes beszélgetéseken úgy fogalmaztak, 
hogy a „legjobb úton haladnak afelé”. Ha a képzés sikeres befejezését követően teszem 
fel ugyanezt a kérdést, feltételezhető, hogy közelebb pozícionálták volna magukat a 
szakmailag kompetens és rátermett vezető személyéhez. 
 

Utolsó kérdésem az volt, hogy „Ön szerint milyen a rátermett vezető a magyar rend-
védelmi szerveknél?” Ennek kapcsán a legtöbb válaszadó úgy érezte, hogy „ki kell egé-
szítenie” mindazokat, amelyeket eddig írt, mivel – véleményük szerint – a hazai viszo-
nyok között a „rátermett vezető fogalmát is meghaladó típusú” személyiségben kell 
gondolkodnunk. Az indokok között elsősorban a magyar közállapotokra általában is 
jellemző problémák kerültek elő: egyesek a „meglehetősen merev, hierarchizált” viszo-
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nyokra, mások a „parancsuralmi rendszer” kihívásaira utaltak. Kiemelték azokat a szo-
cializációs sajátosságokat is, amelyek eredményeképpen egy felnőtt ma lényegében 
„nem tud önálló lenni”, vagy más megfogalmazásban: „úgy nő fel, hogy azt látja, »neki 
mindig megmondják«, hogy mit kell csinálnia”. 
 

A meglehetősen negatív „látleletből” következően a rátermett vezető jellemző tulaj-
donságai Magyarországon – az általános vezetői kompetenciákon túl: „képes megfele-
lően lavírozni a különböző érdekek mentén”, „felülemelkedik a napi kis stílű problémá-
kon”, vagy „minden körülmény ellenére kitart a cél elérése érdekében”, de képesnek 
kell lennie „a beosztottakkal kisebb alkuk kötésére” is. Hivatkoznak a „meglévő politi-
kai és gazdasági befolyásra”, amely sokszor torzíthatja a szakmai döntéseket is. Nem 
maradt ki a „változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó”, a „korszerű művelt-
séggel rendelkező” az „európai normákkal azonosuló”, a „különböző tudományok 
eredményeit hasznosítani tudó” sem. A megkérdezettek maguk is érzékelték ezeknek a 
„kiegészítő elemeknek” a túlzását, hiszen az összkép leginkább egy „reneszánsz ember-
re” (ahogy ők fogalmaztak: egy „polihisztorra”) emlékeztet. 
 

A negyedik kérdésre adott válaszokban egyértelműen a napjainkra jellemző szerve-
zeti-kulturális háttér és az aktuális intézményi működés mutatható ki. Többségében reá-
lisan megfogalmazzák, hogy vannak a rendszerben rátermett vezetők (hiszen éppen, 
ilyen célú továbbképzésen voltak), azonban nem kap a rátermettségük elég teret és lehe-
tőséget. Ebben személyes problémáikat, küzdelmeiket is kifejezésre juttatták. A „többi 
vezető, pedig jó lenne, ha rátermett lenne”. Az alapvető, már ismert kompetenciákon túl 
megfogalmaztak egyéb képességeket, amiket tipikusan a rátermett vezető sajátossága-
ként azonosítottak.  
 

A fenti megállapítások ismét megerősítik azt a tényt, hogy a vezetőnek az alap veze-
tői kompetenciákon túl, a szervezeti specifikussághoz igazítva, a civil élettel ellentétben 
új és eltérő kompetencia-követelményekkel kell rendelkeznie. Ezzel együtt meg kell, 
hogy jelenjenek a szakmára jellemző tulajdonságok és magatartásformák, valamint a 
jártasság és illetékesség az adott szakterülethez.  
 

Munkám egésze szempontjából sikeresnek ítélem meg a kérdőív és a felmérés alkal-
mazását. A disszertáció első fejezetében ez a szakirodalmi alapozást és a rendvédelmi 
szervek számára alkalmas vezetői kompetencia összhangját segítette. Közelebb vitt a 
feltételezéseim igazolásához, céljaim teljesítéséhez.  
 
1.5. Következtetések 
 
„A rátermett vezető, mint kompetens vezető megjelenése és értelmezése a gyakorlat-
ban” című fejezetben a következő megállapításokra jutottam: 
 

A kutatás kezdetén még csak körvonalazódott, majd igazolódott, hogy szükséges 
egy saját kutatói álláspont kialakítása a disszertáció témájához igazodó kompeten-
cia-fogalomkörre vonatkozóan. A kompetencia elméletének megismerése és értel-
mezése alapvető, hiszen a szakirodalmi háttér is azt bizonyította, hogy a definíció 
rendkívül sokszínű magyarázata miatt megkerülhetetlen egy saját kutatói álláspont 
kialakítása a kompetencia meghatározásában. Továbbá közelítve a rendvédelmi 
szervek állományában értelmezhető vezetői kompetencia magyarázatához, szüksé-
gesnek tartottam a vezetői személyiségnek és a vezetési stílusoknak a kompetenci-
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ákkal való megfeleltetését. A személyes vezetés fejlődési aspektusainak áttekintésé-
vel jutottam el az egyes vezetői szerepek, majd a természetes vezető fogalmának 
tisztázásához. Az Európai Unió gyakorlatorientált megközelítése a rendvédelmi 
szervek vezetőivel szemben támasztott kompetencia-követelmények alapját képezik. 
A rátermett vezető gyakorlatorientált értelmezése rávilágított arra, hogy a jogszabá-
lyi környezet összefüggésein túl egyéb, specifikus szakmai kompetenciák is létez-
nek. A kompetenciafogalom-értelmezések segítségével közelebb jutottam a rendvé-
delmi területen dolgozó vezetőkkel szemben támasztott kompetencia-
követelményekhez. A rendvédelmi szerveknél alkalmazási követelményként megfo-
galmazott kompetencia-körök vannak, annak részeként vezetői kompetenciák létez-
nek, melyeket szigorú jogszabályi háttér ír elő. Napjaink gyakorlatában azonban a 
vezetőnek, mint „érzelmileg intelligens” munkaerőnek kell megjelennie. A változó 
környezeti viszonyok között felértékelődik a rátermett vezető szerepe, így az euró-
pai uniós elvárások mentén az eredményes vezető hozzáértésén túl a személyiségét 
is fejleszteni szükséges. A rátermett vezető értelmezése sokkal inkább gyakorlati je-
lenség, mint a jogszabályi környezet produktuma. Megjelennek ugyan a vezetői 
kompetenciák, mégis a civil élettel ellentétben itt nem csak az általános követelmé-
nyek speciális megjelenéséről van szó, hanem új és eltérő kompetencia- követelmé-
nyek kezdenek kibontakozni. Ez bizonyítja a disszertációban ismertetett kompeten-
cia alapú vezető-továbbképzések szükségességét és alkalmazhatóságát. Kiemelt je-
lentőséget hordoznak a vizsgálati eredmények a vezetők önértékelésére vonatkozó-
an. A kutatásban résztvevők pontosan definiálták a rátermett vezető kategóriáját, 
azonban önmagukat a továbbképzés zárásáig nem sorolták abba. 

A XXI. század a rohamos változások kora, ezek a változások, pedig arra kény-
szerítik az embert, hogy alkalmazkodjon az új valósághoz. A kompetencia azonosí-
tása, mint probléma és szükséglet, egyaránt alapvető fontosságú. A szakirodalmi át-
tekintést követően kíséreltem meg a kompetencia-fogalom saját kutatásomon alapu-
ló értelmezését, így a rátermett rendészeti vezető kompetenciáinak tartalmi megha-
tározását: 

 A kompetencia fogalmi körével kapcsolatosan kutatóként egyetértek az-
zal az állásponttal, hogy a hozott tulajdonságok, a szerzett tudás, és a 
külső hatások összessége a kompetencia, így olyan személyiségjellemzők 
összessége, amelyek alkalmassá teszik az embert adott feladat ellátására.  

 Elfogadom továbbá, hogy a vezetői kompetencia olyan elemek, tényezők 
összessége, melyek a pozícióhoz köthető teljesítmény-elvárást minél ma-
gasabb szinten teszik lehetővé. Ezek a tényezők a következők: 

o felkészültség, 
o terhelés, 
o kapcsolattartás, 
o felelősség, 
o feladat és problémamegoldás, 
o személyi tulajdonságok, 
o vezetői és irányítói magatartás. 

 Állást foglalok amellett, hogy a rátermett vezető – az európai uniós nor-
máknak megfelelően – a gyakorlatban képes hatékonyan összekapcsolni 
vezetői személyiségét a betöltött vezetői funkciójával. Így az alapkompe-
tenciák, kulcskompetenciák, generikus kompetenciák és funkcionális 
kompetenciák alapján a vezető a szervezet tagjainak magatartását vala-
milyen cél érdekében, a saját magatartásával befolyásolja. A rátermett 
vezető sikerességéhez továbbá alapvető vezetési motivációra van szük-
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ség, amely a vezetőt bizonyos szerepek (személyközi-, információs-, és 
döntési szerep) betöltésére teszi képessé. 

 Kutatásomból világossá vált számomra, hogy a rátermett rendvédelmi 
vezető a „rátermett vezető fogalmát is meghaladó típusú” személyiség, 
elsősorban a magyar közállapotokra általában is jellemző problémák, a 
„meglehetősen merev, »hierarchizált« viszonyok”, és a „parancsuralmi 
rendszer” kihívásai következtében. A fogalom meghatározásban egyér-
telműen a napjainkra jellemző szervezeti-kulturális háttér és az aktuális 
intézményi működés játszik szerepet. Vannak ugyan a rendszerben rá-
termett vezetők, azonban nem kap a rátermettségük elég teret és lehető-
séget. Jelen definíciós törekvés kapcsán felértékelődik a kitartó, önálló és 
a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni képes – érzelmileg 
intelligens – vezetői személyiség. Az általános vezetői kompetenciákat 
ennek megfelelően ki kell, hogy egészítsük olyan speciális, eseti elemek-
kel, mint például az erőszak alkalmazására vonatkozó döntések megho-
zatala, hatósági hatáskörben meghozott döntések, szabad mozgás korlá-
tozása, titkos információk birtoklása és más szakmai képességek. 

A gyors környezeti változások következtében az egyének és a csoportok lehető-
ségei egyébként is állandóan változnak, így az oktatási rendszerek ezeknek a válto-
zásoknak a logikájához igyekeznek alkalmazkodni. Ennek értelmében lehetséges a 
sajátos vezetői kompetenciák fejlesztése a vezető-továbbképzés kapcsán, valamint e 
továbbképzési rendszer tapasztalatainak kiterjesztése az uniós és csatlakozó tagál-
lamokban. A kulcskompetenciák kérdései – mind az elmélet, mind a gyakorlat 
szintjén – a mai és a holnapi társadalom és gazdaság, valamint a különféle tudomá-
nyok témái között egyaránt szerepelhetnek. A vezetői kulcskompetenciák meghatá-
rozása és kiválasztása kapcsán elért tudományos eredmények hiánypótlóak, a veze-
tőképzéssel foglalkozó oktatók, trénerek számára támpontot adhatnak saját kutatá-
saikhoz.  

Kutatóként szem előtt kell tartanom, hogy a kompetenciák mindenfajta meghatározá-
sa és értelmezése csak átmeneti lehet, hiszen maga a jelenség folyamatosan kész a mó-
dosításra. Amikor pedig bármilyen változásnak eljön az ideje, ki fognak alakulni azok 
az eszközök és azok a kutatócsoportok, amelyek alkalmasak lesznek a további kompe-
tencia-fogalmak felfedezésére és kialakítására. Ennek megfelelően elfogadom, hogy 
napjainkra felértékelődik az érzelmileg intelligens vezető személye, így kompetenciáit 
az Európai Unió gyakorlatorientált megközelítésén túl – azt kiegészítve – kell, hogy 
jellemezze: 

 éntudatosság, 
 önszabályozás, 
 motiváció, 
 empátia, 
 társas készségek. 

Véleményem szerint még mai is sok munkahelyi képzés, továbbképzés olyan ha-
gyományos képzési modellt épít, amely a tárgyi tudást helyezi a központba. Pedig amire 
valójában szükség van, az nem más, mint egy új gondolkodásmód arról, hogyan fejlesz-
szük az emberek (így a vezetők) érzelmi intelligenciáját. A disszertáció további fejeze-
teiben ennek megfelelően foglalkozom a vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalataival 
és lehetőségeivel egyes hazai rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. A fo-
galom-meghatározás szerint vezetem tovább gondolataimat a következő fejezetben, ahol 
a kompetencia alapú vezető-továbbképzési rendszer intézményi struktúráját és működé-
si gyakorlatát ismertetem. 
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2. FEJEZET 
 
AZ INTÉZMÉNYESÜLT RENDVÉDELMI VEZETŐ-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSI 
MECHANIZMUSAI 
 

 
„Minden új helyzetre átszervezéssel válaszo-
lunk, ami csodálatos módszer, hogy a haladás 
illúzióját keltse, miközben csak zavarodottságot, 
szakszerűtlenséget és erkölcsi bomlást okoz.” 

/Petronius/49

 
 
Tekintettel a magyar rendvédelem sajátos jellegére, a téma kifejtése szempontjából lé-
nyeges, hogy mióta beszélhetünk intézményesült formában a kompetencia alapú veze-
tőképzésről.50 A rendszerváltás előidézte markáns átalakulások érintették a társadalom, 
a gazdaság, a politika minden egyes szegmensének szereplőit. Az 1989-es paradigma-
váltást követően hosszabb időnek kellett eltelnie a szervezeti működés új rendjének és 
az ahhoz igazodó képzés-továbbképzés kialakításához.  
 

Ebben a fejezetben bemutatom napjaink rendvédelmi vezető-továbbképzése intéz-
ményi hátterének felépítését és működését, kiemelve a szoros együttműködésben tevé-
kenykedő szervezeti egységek cél- és feladatrendszerét. Kitérek arra a törvényi és más 
jogszabályi háttérre, amelyek alapján hivatalosan is létrejött a továbbképzési rendszer. 
A törvényi, jogszabályi háttér értelmezése kapcsán fontossá válik, hogy kitekintsünk a 
stratégiai összefüggésekre: az Európai Unióhoz való csatlakozást követően milyen alap-
vető funkciói vannak a képzési rendszernek, különösen a vezető-továbbképzésnek a 
rendvédelem területén.  
 
2. 1. A vezető-továbbképzés intézményi környezete és háttere  
 
A mai formában fennálló, vezető-továbbképzéssel is foglalkozó intézmény többrétegű 
szervezeti átalakulás után 2000. február elején jött létre. Jogelődje a Rendőrtiszti Főis-
kola Rendészeti Vezetőképző Továbbképző és Kutató Intézete volt. Körültekintő előké-
szítő munka után, elindult az új szemléletű továbbképzési, illetve vezető-továbbképzési 
rendszer. A belügyi oktatási stratégiához igazodva az intézetben jogászok, pszichológu-
sok, szociológusok, pedagógusok, rendőr-, határőr- és katasztrófavédelmi szakemberek, 
informatikusok és humán szervezők kezdték el a szakmai munkát.  

2002. március 27-én az Intézet a funkciójához méltó helyet kapott Adyligeten51, ahol 
korszerű, jószínvonalú infrastrukturális háttér segíti a szakmai munka minőségi megva-
lósulását. A képzőközpont öt évig a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) oktatási szervezeti 
egységeként működött. 

2005. április 1-től új feladatokkal az akkori Belügyminisztérium Oktatási Főigazga-
tóságához tartozott, Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet (továbbiakban RBI) néven 
                                                 
49 Petronius görög filozófus (i.e. 210.) In Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Budapest, 2006, 

EDGE 2000. Kiadó, 793. p. 
50 Nem azonos a felsőfokú reguláris képzésekben (Rendőrtiszti Főiskola, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem) megvalósuló képzésekkel. 
51 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola mellett 
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került be a szakmai és köztudatba. Fő feladata volt a tárcához tartozó tiszti állomány 
tervszerű szakmai továbbképzése, vezetői továbbképzése (rendőr, határőr, polgári vé-
delmi, tűzoltó). Ehhez az Intézet szakemberei olyan képzési struktúrát alakítottak ki, 
amely a felsőfokú alapképzést és szakképzést alapul véve, a korszerűsítés alatt álló ve-
zetői karrierrendszer megvalósítását, az előírt képesítési követelmények teljesítését segí-
tette.  

A politikai és jogi környezet változását követve az RBI 2006 nyarától az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztériumhoz tartozik, és az Oktatási Főigazgatóság akkreditált okta-
tási intézményeként látja el feladatát. Három meghatározó képzési területen –a rendé-
szeti szakvizsga, a bűnmegelőzés, és a vezető-továbbképzés területén – tevékenykedik.  

Az intézet jelenlegi struktúrájában kiemelt prioritású a vezető-továbbképzés területe.  

 

 
1. ábra. Az intézetben folyó vezető-továbbképzés tagozódása napjainkban52 

 
A fenti ábra alapján a teljesség igénye nélkül foglalkozom az egyes szervezeti egysé-

gek munkájával. A vezető-továbbképzés működésével való összefüggésükben szüksé-
ges tudni mindegyikről néhány alapvető információt.  

2.1.1. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatósága 
 
Az Oktatási Főigazgatóság 2002 december elsején alakult meg a Belügyminisztérium 
Oktatási Főosztálya és a Belügyminisztérium Oktatási Igazgatósága jogutód intézmé-
nyeként. A belügyi rendészeti és bűnmegelőzési helyettes államtitkár alárendeltségében 
működött. Országos illetékességű szervezeti egységként, a volt Belügyminisztérium, 
most Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium oktatási intézményeinek, illetve a tárca 
hivatásos és köztisztviselői állománya képzésének, továbbképzésének irányítási, szak-
felügyeleti, szervezési, költségvetési, pénzügyi, gazdasági feladatait látja el. A Főigaz-
gatóság közvetlenül irányítja a minisztériumi és a rendvédelmi területen dolgozók okta-
tási, átképzési, szakképzési, továbbképzési és vezető-továbbképzési feladatait, a rendé-
szeti szakvizsga előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával és felügyeletével fog-
lalkozó szerveket és intézményeket. Közreműködik az irányítása körébe tartozó rele-
váns jogszabálytervezetek kidolgozásában.  
                                                 
52 Saját szerkesztés 
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A Főigazgatóság aktív közreműködője az oktatási rendszer átalakításának és folya-
matos fejlesztésének. A gyorsan változó társadalmi környezetben a Főigazgatóság, illet-
ve a jogelőd intézmények több átszervezést éltek meg, ezek nyomán a feladatkör bővült 
és a szakmai profil is állandóan módosult. Új feladata: az oktatásügyi döntések szakmai 
megalapozásának, az iskolai és az iskolarendszeren kívüli irányított egyéni tanulás mi-
nőségi javításának, az oktatás innovációs képessége erősítésének és a tárca oktatási 
rendszerének a modern európai rendészeti, illetve a közigazgatási oktatási környezetbe 
való beillesztésének irányítása. Ennek megfelelően a tárcához tartozó szervezeteken túl 
törekszik partneri kapcsolatok kialakítására hazai és nemzetközi vonatkozásban. Olyan 
együttműködések kialakítása a célja, amelyek alapvetően hozzásegítik a felügyelete 
alatt álló szervezetek, oktatási egységek jövőbeli kihívásokra való felkészítését, fejlesz-
tését.53 

2.1.2. A Rendészeti Szakvizsga Bizottság 
 
A Rendészeti Szakvizsga Bizottság társadalmi testület, mely 2002. január 31-én jött lét-
re.54 Elsődleges feladata a rendészeti szakvizsga-követelmények rendszerének kidolgo-
zása, aktualizálása, korszerűsítése, továbbá javaslattétel a vonatkozó jogszabályok, 
normák módosítására.55 Titkársága operatív feladatokat lát el, így a rendészeti szakvizs-
gával kapcsolatos felkészítésekkel és a vizsgák lebonyolításával foglalkozik, adminiszt-
ratív szervezeti egységként látja el feladatát. A szakvizsga bevezetése az egyik jelentős 
eleme, állomása a rendészeti humán erőforrás-gazdálkodás reformjának. A szakvizsga-
rendszer – vele együtt a Rendészeti Szakvizsga Bizottság, és Titkársága – szerepe felér-
tékelődik az érintett szervek rendszeresített munkaköreihez előírt képesítési követelmé-
nyek meghatározásában, ezáltal a szakmai oktatási-képzési rendszer fejlesztésében. A 
tiszti állomány egyes munkaköreinek képesítési követelményei között szerepel a rendé-
szeti szakvizsga letétele. Szakvizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki a felkészítő tanfo-
lyamon részt vett. A felkészítés célja az, hogy a vizsgázni szándékozók a szakértő elő-
adók segítségével – a rendészeti szakvizsga követelményrendszerét alapul véve – meg-
ismerjék és rendszerezzék a tansegédletekben szereplő tudásanyagot, illetve instrukció-
kat kapjanak az önálló tanuláshoz. A szakvizsgára kötelezettek körét, a szakvizsga in-
tézményi hálózatának felépítését, a feladatok és felelősök meghatározását, a felkészíté-
sek és vizsgáztatások lebonyolításának rendjét, az azokban közreműködők körét és a 
velük szemben támasztott követelményeket a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti ve-
zetővé képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről szóló utasítás szabályozza.56 

A rendészeti szakvizsga lehetővé teszi, hogy a jelöltek – tervezve szakmai jövőjüket, 
növelve esélyeiket – saját elhatározásból, önként jelentkezzenek a megmérettetésre. 
Bevezetésével kiszámíthatóbbá vált a tisztek egyéni életpályája és a szervezeti karrier-
rendszer megvalósítása.57 

                                                 
53 Dr. Szakács Gábor, 2004, http://www.b-m.hu/oktatas/bevezeto.htm (letöltés ideje: 2006. május 2.) 
54 A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetővé képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről 

szóló 2/2002. (BK 1.) BM utasítás alapján. 
55 A Rendészeti Szakvizsga Bizottság ügyrendje alapján, Budapest, 2005. VIII. 15. Jóváhagyta: Dr. 

Lampert Mónika; www.irm.gov.hu (letöltés ideje: 2008-02-13) 
56 A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről 

szóló 14/2006. (BK. 7) BM utasítás alapján 
57 A rendészeti szakvizsga intézményét a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-

szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 71. §-ában foglaltakra figyelemmel; a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgá-
lati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél 
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2.1.3. A Bűnmegelőzési Akadémia 
 
A Bűnmegelőzési Akadémia 2003 decemberében alakult meg a közép-kelet európai és a 
balkáni régió számos országának együttműködése révén. Tevékenységét jelenleg az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
Rendészet-felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály látja el. Mindebben közreműködik az 
Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB). 

Az Akadémia elsődleges célja, hogy a bűnözővé és áldozattá válás megelőzéséhez, 
mint egyetemes kriminológiai cél megvalósításához a képzés, oktatás eszközével járul-
jon hozzá. Feladatának tekinti a bűnmegelőzés társadalmasításának elvére épülő nem-
zetközi és nemzeti bűnmegelőzési programok és konkrét akciótervek kidolgozásának 
segítését. A széles körű bűnmegelőzési képzés biztosítása révén hozzájárul a bűnmeg-
előzési szemléletmód kialakításához az állami szerveknél, az önkormányzatoknál és a 
civil szférában. Az Akadémia főbb tevékenységi köre az oktatás-képzés, a dokumen-
tumtári tevékenység, a tudományos munka és a módszertani segítségnyújtás. A képzés 
keretében elméleti, módszertani és a gyakorlati alkalmazást segítő tematikus tréningeket 
szerveznek modulrendszerű formában. Stratégiai szempontból munkájának alapja a 
115/2003 (X. 28.) Országgyűlési határozat, mely a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiájáról szól.58 
 
2.2. A Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet 
 
Sokan a rendészeti vezető-továbbképzést a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézettel azo-
nosítják manapság. Ezért tartottam fontosnak, hogy mielőtt a vezető- továbbképzés in-
tézményi hátteréről szólok, pontosítsam a szervezeti hierarchia tagozódását.  

2.2.1. A megnevezéssel kapcsolatos dilemmák – formai megjelenések 
 
A problémát az intézet neve okozza. A korábban Vezetőképző, Továbbképző és Kutató 
Intézetként egyértelműen beazonosítható rendészeti vezetőképző 2005-ben eltűnni lát-
szott a belügyi oktatási piacról, pedig csak a neve változott meg. A névváltozással és a 
szervezeti átalakulással járó procedúra elvonta a figyelmet az elmúlt időszakban az in-
tézmény szakmai munkájáról. Mindez azért is sajnálatos, mert tartalmában, szakmai-
ságban folyamatos fejlődés jellemezte a 2000 óta eltelt években.  

A külső makroszintű hatások (gazdasági, politikai, jogi) eredményeként, e rövid idő-
szak alatt az alábbiak szerint változott a szervezeti struktúrában a vezetőképzési feladat-
kör:59 

 1997–2000 között a mai intézményesült vezetői- és továbbképzés elődje, egé-
szen más struktúrában, kapitányok képzésével és továbbképzésével foglalkozott. 
Ekkor leginkább kapitányok három-öt napos szakmai továbbképzése zajlott. 

 1998–1999 között Pécelen tartották meg az első vezetői továbbképzést, ami a 
mai rendszer elődjének tekinthető. 

 

                                                                                                                                               
rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet, valamint a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati vi-
szonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szó-
ló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet vezette be. 

58 115/2003. (X. 28.) Országgyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról 
59 Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet belső dokumentációja alapján, Nagykovácsi, 2006. 
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 2000-ben a tapasztalatok alapján, mintegy hiánypótlásra alakult meg intézmé-
nyes, hivatalos formában a rendészeti vezetőképzéssel foglalkozó szervezeti 
egység a Rendőrtiszti Főiskolán belül, tehát, mint egy felsőoktatási intézmény 
intézeteként kezdte meg működését. 

 2000–2005 között a Rendőrtiszti Főiskola Vezetőképző, Továbbképző és Kutató 
Intézet Vezetőképzési Osztálya foglalkozott a szervezett formában, jogszabályi 
háttérrel működő vezetőképzéssel. Külön szervezeti egységek működtették a to-
vábbképzési (periodikus tiszti továbbképzések), és az oktatási intézményekre 
jellemző tudományos kutatótevékenységgel foglalkozó rendszert.60 

 2005-ben látványos névváltozás következett be, amely tartalmi, szervezeti és 
működési változásokat is takart. A Rendőrtiszti Főiskolából kiválva Rendészeti 
és Bűnmegelőzési Intézet néven módosult funkcióval folytatta tovább tevékeny-
ségét.  

 2005–2006 között a Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és 
Bűnmegelőzési Intézet Vezetőképzési Alosztálya látta el a korábban három kü-
lönálló osztály (vezetőképző, továbbképző és kutató) feladatait immáron egy al-
osztályszintű egységként, 

 2006-ban a Belügyminisztérium megszűnésével, az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumhoz került az Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési 
Intézete. A szervezeti karcsúsítás során a vezetőképzési alosztály összevonásra 
került a szervezési alosztállyal: a továbbiakban Vezetőképzési és Szervezési 
Osztály néven végzi a munkáját. Ettől kezdve ennek az egységnek a funkcióját a 
vezetői továbbképzések jelentik. 

A viszonylag rövid időszak alatt a vezetői továbbképzés az intézményi struktúrában 
végbement változások következtében elvesztette korábbi önállóságát és az alapképzés-
sel való összefüggését. Megalakulása óta egyre kisebb hatáskörű, más szervezeti egysé-
gekkel összevontan, szinte „rejtőzködő” név alatt létezik. Valószínűleg ezért azonosítják 
a vezetőképzést gyakran szakmai körökben is magával a Rendészeti és Bűnmegelőzési 
Intézettel. 

2.2.2. Az intézményi akkreditáció, mint a minőségi munka alapja 
 
A Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet 2005 novemberétől, mint akkreditált intézmény 
látja el tevékenységét, amely a Vezetőképzési és Szervezési Osztály feladatait is alapve-
tően meghatározza. A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (továbbiakban FAT) minősí-
tésének köszönhetően a vezető-továbbképzést igyekszik minőségi színvonalon nyújtani 
az intézet a delegált vezetők és a megrendelő szervek számára. 

Az akkreditációs eljárás 2005 tavaszán zajlott. Az összehangolt munka eredménye-
ként kiváló minősítésben részesült az Intézet minden szervezeti egysége. Az intézményi 
akkreditáció egyik leglényegesebb célja az volt, hogy a tovább-képzésekben résztvevő 
személyek (rendészeti vezetők) elégedettsége, jogainak védelme, valamint tájékoztatása 
minőségi színvonalú legyen. Ennek érdekében az RBI az általa meghirdetett felnőttkép-
zési tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást a jogszabályban meghatározott 
                                                 
60 2/2002. ( BK. 1. ) BM utasítás a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetőképzésről, és a rendészeti 

mestervezető képzésről, majd 23/2004. (BK. 7) BM utasítás a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti ve-
zetőképzésről, és a rendészeti mestervezető képzésről. 
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követelményeknek megfelelően nyújtja.61 Rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek 
a képzési tevékenység rendszeres folytatásához szükségesek. A felnőttképzéshez kap-
csolódóan az oktatást-képzést bonyolítja le, járulékos szolgáltatása az ügyfél- és pa-
naszkezelés, a továbbképzésre való kiválasztás és az annak befejezésekor megjelenő 
tudásszint-felmérés. Más oldalról hitelesíti az intézményt az oktatási-képzési piacon az, 
hogy a továbbképzési program résztvevői számára biztosítja annak lehetőségét, hogy 
elsajátíthassák azokat az ismereteket, illetőleg birtokolják mindazon tudást, jártasságo-
kat, készségeket, (vezetői kompetenciákat), amelyeket az adott fejlesztő program kime-
neti célként megjelölt. 

Összességében fontosnak tartom, és elkötelezett híve vagyok az egységes rendszer 
megteremtésének (rendszerszemlélet, egységes okmányok és dokumentumok, szerveze-
ti kultúra és filozófia, minőségügy), amely alapját képezheti és elősegíti a továbbképzési 
rendszer zavartalan és hatékony működését. E rendszerek szerepe a nemzetközi oktatási 
gyakorlatban is felértékelődik, ezért kívánatos lenne a felépített rendszer naprakész mű-
ködtetése az Intézet részéről. 

2.2.3. A Vezetőképzési és Szervezési Osztály szakmai kompetenciái 
 
A már említett módon 2006 május elsejétől az Intézet átszervezésre került. A szervezési 
és vezetőképzési munkaterületből egy osztály lett, amely a továbbiakban Vezetőképzési 
és Szervezési Osztály néven látja el feladatait. Egy osztályvezetővel, egy vezetőképzé-
sért felelős osztályvezető-helyettessel (vezetőképzési csoportvezető), és egy szervezési 
csoportvezetővel működik. Az osztályvezető közvetlen felettese az RBI igazgatója. 

A szervezési csoport az akkreditációban foglaltaknak megfelelően a továbbképzések 
szervezésével, lebonyolításával és utómunkálataival foglalkozik. Feladatai közé tartozik 
a résztvevőkkel és az oktatókkal, trénerekkel való kapcsolattartás, a zavartalan és minő-
ségi, kompetencia alapú továbbképzések háttérmunkálatainak biztosítása. 
 

Az alábbi, jogszabályban meghatározott továbbképzési feladatokat látja el:62  
 

 Rendészeti vezetővé- és mestervezetővé képzés: „intenzív” továbbképzési for-
mában, speciális (előadás és tréning) módon áll a vezetői utánpótlás szolgálatá-
ban, ezzel támogatva a rendvédelmi szervek már végbement és folyamatban lévő 
szervezeti változásait. A vezetővé- és mestervezetővé képző intenzív jellegéből 
adódóan viszonylag rövid idő alatt képes a delegált rendészeti vezetők hatékony 
fejlesztésére, számukra a gyakorlatban használható vezetői kompetenciák átadá-
sára.  

 
 Rendészeti tisztek periodikus továbbképzése: 3–4 napos tréningek keretében zaj-

lik, ahol a beiskolázottak dönthetnek arról, hogy milyen jellegű felkészítésen kí-
vánnak részt venni (önismeret és személyiségfejlesztés, szervezeti- és vészhely-
zeti kommunikáció, konfliktus- és stressz-kezelés, változásmenedzsment). 

 
Értekezésemben kizárólag a rendészeti vezetővé- és mestervezetővé képzés gyakor-

latával foglalkozom részletesen. A periodikus tiszti továbbképzések rendszere egy más 
oktatási forma és módszer, amely nem függ össze az alaptémával. 
                                                 
61A felnőttképzést folytató intézmények program-akkreditációjának követelmény-rendszere a felnőttkép-

zésről szóló 2001. évi CI. Törvény alapján. 
62 A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről 

szóló 14/2006. (BK.7) BM utasítás alapján. 
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A felsorolt feladatokon túl több együttműködési megállapodás keretében folyik még 
szakmai képzés, hiszen a hatályos BM utasítás63nem vonatkozik minden, a rendészeti 
területhez tartozó szervezet állományára. Ennek megfelelően a kutatási időszak jelentő-
sebb együttműködési programjai voltak: 

 A Polgárőr Szövetség számára szervezett képzések (polgárőr vezetők tovább-
képzése). 

 A Fővárosi Közterület Felügyelettel kötött megállapodás alapján konfliktus- és 
stressz-kezelő tréning, csapatépítő tréning, vezetéselméleti előadások. 

 A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság számára periodikus tiszti továbbképzések, 
vezetővé képzések. 

 Az Országos Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Oktatási Központ meghívásának 
eleget téve előadások vezetéselmélet témakörben. 

 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megbízására a „A Schengen Alap 
Oktatási Projekt” kapcsán meghallgatási tréningek és informatikai képzés. 

 
A társadalmi környezeti változások által generált belső szervezeti változásokat, fe-

szültségeket is egyre több esetben kívánják a megrendelő szervek képzésekkel, kompe-
tencia-fejlesztéssel követni. Például az elmúlt időszak csapatszolgálati tevékenységeit 
áttekintő vizsgáló bizottság jelentésében feltárt hiányosságok kiküszöbölésére a csapat-
szolgálati feladatokat ellátó vezetői állomány ismereteit tréningeken fejlesztette az inté-
zet, elősegítve az adekvát döntések meghozatalát.64  

Jelentősnek mondható továbbá az elmúlt időkben sokat emlegetett ún. „Holdudvar” 
program,65 amelyben a rendőrök felkészítési feladatait szintén a vezetőképzési csoport 
szakemberei látták el. A programban azok a rendőrök voltak kötelesek részt venni, akik 
egy bizonyos rendőrségi honlapon rasszista vagy cigányellenes véleményt nyilvánítot-
tak. Az oktatás célja azonban kizárólag arra irányult, hogy a képzésben résztvevők a 
saját előítéleteiket munkavégzésük során kezelni tudják. 

A Vezetőképzési- és Szervezési Osztály munkája iránti igény egyre inkább nő. Olyan 
társszervezetek elvárásait sikerült kompetencia-fejlesztő továbbképzésekkel teljesíteni, 
amelyek korábban nemigen szántak időt, pénzt és energiát a hasonló befektetésekre. Ez 
a tendencia azt mutatja, hogy az ember – mint humán tőke – egyre inkább felértékelődik 
a rendvédelmi szervek működésében is, ezzel részesévé válik, segíti alakítani a stratégi-
ai emberi erőforrás menedzsment elvei szerint alakuló és működő integrált emberi erő-
forrás gazdálkodási rendszert. 

Kiemelkedő szerepű a szakmai sikerek megvalósításában az a képzésvezetői, tréneri 
csapat, amely a vezetőképzési csoport részeként teljesíti a ráháruló feladatokat. A mun-
katársak többnyire közalkalmazotti jogállásúak, de vannak közöttük tisztek is. Különbö-
ző végzettségűek, sokrétű tudással és tapasztalattal rendelkeznek, melynek kamatoztatá-
sa elengedhetetlen a tréningek vezetése során. Mindannyian részesültek különböző 
szakmai – tréneri – felkészítésben, mint például az Intézet által szervezett és szakértők 
közreműködésével lebonyolított trénerképzésben.  
                                                 
63 14/2006. (BK.7) BM utasítás a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti 

mestervezetővé képzésről. 
64 26-975/2006.-ált. számú intézkedési terv III. fejezet 2. pontjában leírtak alapján: „az elmúlt időszak 

csapatszolgálati tevékenységeit áttekintő vizsgáló bizottság jelentésében feltárt hiányosságok kiküsz-
öbölésére” készített tervezet, Országos Rendőr-főkapitány, Budapest, 2007.  

65 2006. december: az országos rendőrfőkapitány felfüggesztette egy rendőrségi honlap működését és 
vizsgálatot indított a problémában. A honlapon sorjáztak a cigányellenes szövegek, némelyik a legva-
dabb rasszizmus jegyében fogant. A szégyenteljes hozzászólásokra egy CD-n kiadott gyűjtemény hívta 
fel a figyelmet, amelyet egy cigány rendőr közösen szerkesztett nyugdíjban lévő nem cigány társával. 
http://nol.hu/cikk/427612/ (letöltés ideje: 2007. november 1.) 
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Szakmai kompetenciáikat tekintve érdemes megvizsgálni a vezető-továbbképzéssel 
foglalkozó szakcsoport összetételét: 

 humán erőforrás fejlesztő szakember, közgazdász, 
 klinikai szakpszichológus, tréner, terápiás csoportvezető, 
 humán menedzser, rendőrszervező tiszt, 
 szociális munkás, pszichológus, 
 munkapszichológus, 
 pedagógus, csoport-animátor, újságíró, 
 rendőrtiszt, politológus, pedagógus, 
 határőrtiszt, szociológus, szociálterapeuta, pszichodráma vezető, pedagógus, 
 írásszakértő, pedagógus, rendőrszervező tiszt. 

A képzők szakmaisága is megmutatja, hogy a kompetencia alapú vezető-
továbbképzés valójában milyen sokrétű ismerethalmazt foglal magába. Nem lehet egy 
konkrét tudományhoz kötni, vagyis interdiszciplináris szemléletű.  

Meghatározó tényező a képzés során a tanulási folyamatot irányító tréner kompeten-
ciája, mert többlet-hatást vált ki a résztvevőknél az ő személyi tulajdonsága, magatartá-
sa és közvetlen szakmai hozzáértése. Mindazonáltal az egész vezetői továbbképzési 
rendszer színvonalát, hatékonyságát és eredményességét befolyásolja a tréningekkel és 
tananyag-fejlesztéssel foglalkozók kompetenciája. Utalva az első fejezet végén tett 
megállapításomra, itt hatványozottan jelentkezik a „rátermettség és az érzelmi intelli-
gencia” megjelenése. Azon túlmenően, hogy milyen a kiválasztásuk, a gyakorlati tevé-
kenységük, a csoport-összetételük, a felkészültségük és felkészítésük, hangsúlyos a 
megbecsültségük, élet- és munkakörülményeik a teljesítményük kapcsolatában. Ennek 
azonban alapját képezi az Intézetben dolgozó képzési menedzsment rátermettsége és 
érzelmi intelligenciája. A szakmai tudást alapul véve csak a fent nevezett kompetenciák 
segítségével válhat a képzést vezető tréner sikeressé munkájában, amely hatással van a 
résztvevőkre. A sikerorientáltság lényeges eleme, hogy a tréner rátermettsége társuljon 
a személyi ambíciók teljesülésével. A tréneri csoportban dolgozók kompetenciájának 
kialakítása javasolt a jövőre nézve, ezzel segítve teljesítményüket, hiszen az oktatók – 
így a trénerek is – magas minőségi követelmények alapján végzik szakmai munkájukat. 
Szerencsés lenne megoldást találni az Intézet gyakorlatában arra az ellentmondásos 
helyzetre, hogy a trénerek nem oktatói státuszban végzik munkájukat, hanem előadói 
besorolásban. Megállapítom, hogy általában a rendvédelmi szervek – így a vezetői to-
vábbképzésekkel foglalkozó Intézet körülményei – a jelenlegi állapotban pont az ellen-
kezőjét hozzák a kívánatos feltételeknek. Ebből adódóan nem a kompetenciák meghatá-
rozása lenne az első lépés ez esetben, hanem a szervezeti struktúra és emberi erőforrás 
állomány összehangolása az Intézet részéről.  

 
Általában a színvonalas továbbképzések alapját a minőségi szolgáltatás infrastruktu-

rális körülményei is biztosítják. Adyligeten jól felszerelt tantermek és kiegészítő helyi-
ségek állnak a résztvevők rendelkezésére. A többségében bentlakásos továbbképzések 
résztvevőinek elszállásolásához megfelelő számú férőhely található. Az oktatás 25 és 40 
fős tantermekben, egy százfős előadóteremben, egy számítástechnikai kabinetben, va-
lamint 20 fős tréningszobákban történik. A tantermek TV készülékkel, videóval, rádiós 
magnóval, írásvetítővel felszereltek, rendelkezésre áll laptop, és projektor az igényes 
munkához. Ez azonban az elmúlt években nem módosult. Lépést tartva a kommunikáci-
ós és technológiai környezet változásával szükségszerű lenne napjainkban a fejlesztése. 
A pár évvel ezelőtt színvonalasnak számító felszereltség ma komoly hiányosságokat 
mutat. Kritikaként fogalmazom meg, hogy a korunkban nélkülözhetetlen Internethez 
való hozzáférés ma még korlátozott. Valójában nem elérhető a bentlakók számára, 
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amely gyakran nehézséget okoz a vezető beosztású résztvevők számára. Ez a hiányos-
ság kapcsolatban áll a disszertáció negyedik fejezetében bemutatásra kerülő multimédi-
ával támogatott oktatási módszerről megfogalmazott hipotéziseimmel is. Az Internet 
okozta nehézségek az innovációnak szabnak gátat. Ehhez kapcsolódik, hogy a XXI. 
században nem megengedhető, hogy egy akkreditált képző intézmény nem rendelkezik 
honlappal, ami kiemelt kommunikációs és információs csatorna az ügyfélközpontú ok-
tatási szolgáltatásoknál. 
 
2.3. A kapcsolódó jogi környezet meghatározása, értelmezése 
 
A rendvédelem jellegéből adódóan igen széles az a jogszabályi környezet, amely vala-
milyen tekintetben kapcsolódik a kompetencia alapú vezető-továbbképzés elméletéhez 
és gyakorlatához. Szakmai munkám és doktoriskolai tanulmányaim során állítottam 
össze a téma kifejtése szempontjából szükségesnek vélt törvények és jogszabályok listá-
ját, majd dokumentumelemzéssel alakítottam ki egy sajátos szisztémát, amely a tájéko-
zódást könnyítette meg a jogi háttérben. 
 
Négy szempont szerint vizsgáltam a jogi környezetet: 

 tudománytan és képzés, 
 rendvédelem és a rendvédelmi szervek, 
 kompetenciák és képzések, 
 hazai és nemzetközi stratégiák. 

 
Módszerül a jogi szövegek értelmező elemzését és kutatási területemhez kötődő ma-

gyarázatát választottam. 
 

A jogszabályok gyűjteménye nem teljes körű. Kizárólag a disszertáció szakmai hi-
vatkozásaihoz és a téma szélesebb körű tanulmányozásához nyújtanak segítséget. 
Gyakorló közgazdászként és felnőttképzési szakemberként a praxishoz kötődő szemlé-
letem néha beleütközött a jogi paragrafusok falaiba. Törekedtem azonban a szükséges 
alázattal, célirányosan megoldani ezt a kutatási részfeladatot. Elsősorban gyakorlati 
értelmezését adom a vezetőképzéshez és továbbképzéshez kapcsolódó jogi környezet-
nek. Indokolttá teszi ezt a képzések erősen gyakorlatorientált, a humánumot a közép-
pontba állító jellege is. 

2.3.1. A tudománytan és a képzés összefüggése 
 
Az alábbi jogi környezet közelebb vitt a rendvédelmi szervek számára létező felsőfokú- 
és tudományos képzési rendszer áttekintéséhez. 

A 169/2000. (IX.29.) Kormányrendelet alapján a vonatkozó ismeretterület és az 
egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak kapcsolatát térképeztem fel. E te-
kintetben a társadalomtudományokon belül az állam- és jogtudományok területéhez 
tagozódik. Sajátos kapcsolat fűzi a társadalomtudományok területén a hadtudományok-
hoz, hiszen módszertanilag mindkettő a védelmi területekhez sorolható. 66 

6/2006. (BK 4.) BM utasításban körvonalazódott a korábban belügyi, jelenleg igaz-
ságügyi- és rendészeti hatáskörben lévő szerveknél folyó kutatómunka szervezeti és 
intézményi rendszere. Az utasítás 6) pontja célként egyértelműen az új ismeretek meg-
                                                 
66 169/2000. (IX. 29.) Kormányrendelet az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint 

a művészeti ágak felsorolásáról. 
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szerzését, alkalmazását, valamint a képzettségi színvonal emelésére vonatkozó fejleszté-
seket jelölte meg.67 A tudományos kutatás szabadságát, mint alapelvet azonosítja, ezzel 
biztosítva a nyilvánosságot, vagyis hogy minden érintett szervnél legyen lehetőség az új 
ismeretek megszerzésére. Az utasítás továbbá rendelkezik arról, hogy a tudományos 
kutatási és tudományszervezői munka elsődlegesen kell, hogy elősegítse az ágazat stra-
tégiai elképzeléseinek kialakítását. Másodlagos célként a hazai és nemzetközi együtt-
működéseket, valamint az állomány továbbképzésével a szervezeti hatékonyság növelé-
sét jelölte meg.68 
 

Az 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények ve-
zetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról közvetlenül nem kapcsolódik a té-
mámhoz, néhány fejezete általánosan foglalkozik a hallgatói és oktatói jogokkal, vala-
mint kötelezettségekkel. 69 A rendvédelmi képzésre saját szabályzók vonatkoznak a 
résztvevők és az oktatói tevékenységet ellátók jogállása vonatkozásában, amit a hatá-
lyos utasításnak megfelelően a képzési program szabályoz. 70 
 

A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető-képzésről és a rendészeti mesterveze-
tővé képzésről szóló 14/2006. (BK.7.) BM utasítás71 áll a legközelebb az értekezés té-
májához. A korábban 23/2004. (BK.14.) BM utasítás módosítását már a képzésben 
szerzett tapasztalatok alapján kezdeményeztük és tettük meg. Az utasítás szövege tar-
talmazza a Rendészeti Szakvizsga Bizottság munkájára vonatkozó ajánlásokat, továbbá 
a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzések szabályszerűségeit.  

Áttekintettem az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet72 1. és 2. számú mellékleteit, valamint az 5. és 6. 
fejezetet, továbbá a 16/2003. (IV.18.) BM rendeletet az egyes szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról.73 

2.3.2. A rendvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 
Elsősorban a Magyar Köztársaság Alkotmánya volt irányadó abban a vonatkozásban, 
hogy a többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot meg-
valósító társadalmi rendszerben hogyan jelennek meg jogilag a rendvédelmi szerveze-
tek. 74 A 2008. január 1. előtt a rendőrség alapvető feladatának a közbiztonság és a belső 
rend védelmét jelölte meg, míg a még külön szervezetként létező határőrség alapvető 
feladataként az államhatár őrzését, rendjének megtartását azonosította. Rendelkezett 
                                                 
67 6/2006. (BK 4.) BM utasítás 6. pontja alapján: A tudományos munka végzése segítse elő: a) az ágazati 

stratégiai elképzelések kialakítását és végrehajtását; b) a belügyminiszter irányítási körébe tartozó szer-
vek tevékenységének tervezését, munkájuk hatékonyságának növelését; c) a belügyi ágazat hazai és 
nemzetközi szakmai együttműködésének fennmaradását, fejlesztését; d) a belügyi ágazatban foglalkoz-
tatottak oktatásának, képzésének támogatását. 

68 6/2006. (BK 4.) BM utasítás a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról. 
69 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és 

hallgatóinak jogállásáról. 
70 14/2006. (BK. 7) BM utasítás a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti 

mestervezetővé képzésről. 
71 14/2006. (BK.7) BM utasítás a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti 

mestervezetővé képzésről. 
72 15/2006. (IV.3.) OM rendelet az alap – és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről. 
73 16/2003. (IV.18.) BM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásá-

ról. 
74 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya VIII. fejezet a Magyar Honvédség és a 

rendvédelmi szervek. 
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továbbá e szervezetek hivatásos állományú tagjairól is, tisztázta jogaikat és kötelezett-
ségeiket. Fontos, hogy a törvényszöveg felhívta a figyelmet a rendvédelmi szervezetek 
felelősségére az Európai Uniós törekvésekben. (Ennek a kompetencia alapú képzések is 
nagy jelentőséget tulajdonítanak.) 
 

Számos törvény és jogszabály a volt rendvédelmi szervezetek meghatározásával fog-
lalkozik, alapvetően tisztázva a funkciójuk és feladatuk teljesítéséhez szükséges szerve-
zeti kompetenciákat. A bővebb kifejtést mellőzve annak érdekében, hogy a témám 
szempontjából szükséges és elégséges jogszabályokat megismerjem, csak felsorolás 
jelleggel, áttekintettem a következőket: 
 

 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
 2004. évi XIX. törvény a Vám- és Pénzügyőrségről, 
 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-

zetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés-
ről, 

 1997. évi XXXII. törvény a határőrizetről és a Határőrségről, 
 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről, 
 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról, 
 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről, 
 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről. 

 
Ide sorolom még a 2/2006 (MK 94.) IRM utasítást, mely az Igazságügyi és Rendé-

szeti Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól.75 Ez a dokumentum a 
már korábban bemutatott intézményi működési struktúra szempontjából fontos.  
 

Itt szükségszerű megjegyeznem, hogy a kutatási periódus lezárását követően változá-
sok álltak be a fenti szervezeti egységek szabályozásában, a rendőrség és a határőrség 
integrációja következtében. Ennek értelmében az új, módosított hátteret is áttekintettem, 
és kiegészítettem azzal a témához kapcsolódó jogi környezet értelmezését: 

 2008. január 1-től a 2000. évi XC. törvény 20. § (4) bekezdés a) pontja hatályon 
kívül helyezte a határőrizetről és a határőrségről szóló 1997. évi XXXII. tör-
vényt a határőrizetről és a Határőrségről.76 

 A Magyar Köztársaság Alkotmánya a módosított 40/A § (2) bekezdése értelmé-
ben „A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme”. 

2.3.3. Kompetenciák, kompetencia alapú képzések 
 
A kompetencia alapú képzések és a vezetői továbbképzés szempontjából számos kap-
csolódási pontot találtam a releváns jogszabályokban. Megpróbáltam szakszerű struktú-
rát kialakítani, hogy a kutatási területnek megfelelően válasszam ki a célravezető segít-
séget. Az első fejezet szakirodalmi összefoglalásának eredményei azt igazolták, hogy a 
kompetencia és kompetencia alapú képzések fogalomkörének korrekt meghatározása 
nem egyszerű és nem egységes. A jogi környezet is ezt a tényt igazolta. Kettéválasztot-
                                                 
75 2/2006. (MK 94.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 
76 2000. évi XC. törvény a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról. A 2007. évi XC. 

Törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25.-i ülésnapján fogadta el 
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tam az elemző munkát, és először a szakterületen megjelenő kompetenciák értelmezésé-
re, szabályozására kerestem a jogi alátámasztást. 

Áttekintettem az 1996. évi XLIII. törvényt a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról, amelyben leginkább a minősítés és a teljesítményérté-
kelés, valamint az akkori rendvédelmi szervek struktúrája adott támpontot a továbbiak-
hoz.77 Ezt egészítettem ki a hivatásos és köztisztviselői állományban lévők éves telje-
sítményértékelési rendszerének bevezetéséről és lebonyolításának rendjéről szóló 
8/2002. (BK.4.) BM utasítás elemzésével. Itt az utasítás 3. számú melléklete tartalmazta 
részletesen azokat a kompetenciákat és vezetői kompetenciákat, amelyeket már koráb-
ban bemutattam. 78  

A Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben az újszerű kompetencia-fejlesztő rendé-
szeti vezetővé- és mestervezetővé képzések minőségi színvonalúak. Bizonyítja ezt az 
intézményi akkreditációs tanúsítvány. 2006-ban mindkét vezetői továbbképzés és a ren-
dészeti szakvizsga-felkészítés is program-akkreditációs minősítést kapott. Az 
akkreditációs eljárásban való részvételt és ennek alapján a magas kvalitású képzési 
rendszer működtetésének jogi hátterét az alábbi törvények és jogszabályok tartalmaz-
zák: 

 a felnőttképzést folytató intézmények program-akkreditációjának követelmény-
rendszere a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, 

 a felnőttképzést folytató intézmények, a felnőttképzési programok akkreditáció-
jának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV.26.) Kormányrendelet, 

 a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabá-
lyairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. 

2.3.4. A hazai és nemzetközi stratégiáknak való megfelelés 
 
A rendvédelmi szervek beosztottjaival szemben támasztott kompetencia követelmé-
nyeknek jelentős alapját képezik olyan hazai és nemzetközi stratégiai törekvések, ame-
lyek összhangban állnak egymással, és jelentős hatást gyakorolnak makro-környezeti 
(demográfiai, gazdasági, politikai, jogi, kulturális, technológiai, természeti, földrajzi) 
szempontból. 

Ennek értelmében szükséges áttanulmányozni a 94/1998. (XII.29.) Országgyűlési ha-
tározatot a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről,79 
amelynek alapján a 2073/2004. (IV. 15.) Kormányhatározat a Magyar Köztársaság 
nemzeti biztonsági stratégiájáról ajánlást tesz az egyes ágazati stratégiák előkészítésé-
re.80  

A Magyar Köztársaság Rendvédelmi Stratégiája81 a mai napig csak tervezet szintjén 
készült el. Tartalmi mondanivalója nem tisztázott, és nehézkesen követi a fundamentu-
mát képező Kormányhatározatot (2073/2004. (IV. 15.)). Mára elavult, a jelen kor társa-
dalmi-, alkotmányos- és szervezeti struktúraváltásával nem tart lépést. Kevésbé igazolja 
vissza a rendvédelemre vonatkozó szakmai kompetenciák szükségességét.82 Ebből kö-
                                                 
77 1996. évi XLIII. törvényt a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról. 
78 8/2002. (BK4.) BM utasítás a hivatásos és köztisztviselői állományban lévők éves teljesítményértékelé-

si rendszerének bevezetéséről és lebonyolításának rendjéről. 
79 94/1998. (XII. 29.) OGY határozatot a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapel-

veiről. 
80 2073/2004. (IV. 15.) Kormányhatározat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról. 
81 Stratégiai koncepció a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (IV.15.) 

Kormányhatározat 1. c) pontja alapján (Kézirat, feldolgozása csakis általános tájékozottság céljából tör-
tént). 

82 Dr. Kónya József nyá. ezredes, címzetes egyetemi docens, szakértői vélemény alapján, 2007. tavasz 
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vetkezik, hogy a kompetencia szükségességének és fejlesztési lehetőségeinek tárgyalá-
sakor nem tudok az ágazat-specifikus stratégiára hivatkozni. Ezért az Országgyűlési 
határozatnak megfelelően jelölöm meg a szakmai kompetenciák kapcsolódását a vezetői 
továbbképzéshez.  

Segítséget jelentett az a tény, hogy Magyarország 2004. május 1-től teljes jogú tagja 
az Európai Uniónak, és a schengeni csatlakozás előkészületei is minőségi szinten foly-
tak. A 2008. január 1. utáni állapotok a mérvadóak a rendvédelem területén is, amelyek 
döntően alátámasztják e fejezet fontosságát.83 Ez indokolja, hogy áttekintsük az Európai 
Unió biztonsági stratégiáját,84 valamint a Hágai programot, mely a szabadság, a bizton-
ság és a jog érvényesülésének erősítését tűzte ki célul az Európai Unióban.85  

A 2003 decemberében a Brüsszelben összehívott szakmai grémium „Hágai program: 
a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban” cím-
mel azonosította a fő fenyegetéseket és a nemzeteket érintő globális kihívásokat. Az öt 
fő fenyegetés – terrorizmus, tömegpusztító fegyverek, területi regionális konfliktusok, 
állami kudarcok és szervezett bűnözés – konkretizálásával egyértelművé váltak az Eu-
rópai Unió stratégiai céljai. A fenyegetettségekkel és kihívásokkal való megbirkózás 
egyik markáns irányának a képesség és hozzáértés növelését jelölték meg a nemzetközi 
tanácskozáson, a partnerségen és az együttműködésen túl. Ebben nagy szerepe kell, 
hogy legyen a vezetőknek, így fontossá válik a vezető-továbbképzés minél korszerűbb, 
az európai normákat követő felzárkóztatása. 

További információkat a kutatási területemhez a számomra elérhető Európai Uniós do-
kumentumok tanulmányozásából nyertem.86 
 
2.4. A rendvédelem és rendészet tudománytani és ismeretelméleti összefüggései 
 
A közigazgatás fogalomtára és a disszertáció bővelkedik olyan terminusokban, amelyek 
definiálása nem egyértelmű, és a gyakorlati szakemberek között is a viták újra meg újra 
felélednek az értelmezésükről. Ez a megállapítás a rendészet és rendvédelem meghatá-
rozására, vagy körülírására is maradéktalanul érvényes. 

A Magyar Rendészettudományi Társaság folyamatosan törekszik a fogalmi kör tisz-
tázására, pontos meghatározására. A Társaság megalapításától kezdve célul tűzte ki a 
rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek fejlesztését, 
az egyes rendészeti problémák tudományos vizsgálatát. E folyamat részeként egy szű-
kebb csoport foglalkozott a rendészettudomány kommunikációjához szükséges szakmai 
szószedet összeállításával, amely a Rendészettudományi Társaság honlapján megtalál-
ható.87 
                                                 
83 2008. január 1. – Magyarország teljes jogú schengeni tagságával a magyar állampolgárok határellenőr-

zés nélkül, bármikor és bárhol – tehát nem csak a korábbi kijelölt határátkelőhelyeken – átléphetik a 
belső határokat, amennyiben más schengeni országokba utaznak be. A határellenőrzés megszűnése csak 
az ún. „belső” határokra vonatkozik: ha kívülről utazunk be a schengeni övezet területére, (illetve a 
schengeni övezetet akarjuk kifelé elhagyni), akkor a határátlépésre továbbra is csak a kijelölt határátke-
lőhelyeken és a szokásos határellenőrzést követően kerülhet sor. A repülőtereken a külső és belső hatá-
rok megkülönböztetésére 2008. március 30-tól kerül sor. http://www.euvonal.hu/?op=schengen_info 
(Letöltés ideje: 2008-01-22) 

84 European security strategy http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r00004.htm  
(letöltés ideje: 2007. március 14.) 

85 http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_hu.pdf 
(letöltés ideje: 2007. március 14.) 

86 http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/intro/doc_intro_en.htm és IMPLEMENTATION OF THE 
CFSP AND ESDP /http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05001.htm /(letöltés ideje: 2007. március 14.) 

87 www.rendeszet.hu  
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Zavarkeltő azonban továbbra is a rendészet és a rendvédelem fogalmának tudomány-
tani és ismeretelméleti rendezetlensége. Szükség van a releváns rendészet-kategória 
minden elvárást kielégítő megalkotására a kompetencia alapú továbbképzések érdeké-
ben is. A Magyar Rendészettudományi Társaság törekvéseit alapul véve munkám is 
alátámasztja, hogy szükségszerű a rendészettudomány önálló definiálása, ezen belül a 
rendészeti menedzsment (karrier- és életpálya-tervezés) és rendészeti vezető-
továbbképzés pozícionálása. A szakmai közéletben még mindig régi beidegződések, 
félreértések, rosszul értelmezett helyzetek vannak jelen a továbbképzésekkel és annak 
intézményeivel kapcsolatban. Azonban a definíció-alkotással csökkenthető, gyakorlat-
ban történő megjelenésével megszüntethető lehetne a félreértések sora. 
 
2.5. Következtetések 
 
„Az intézményesült rendvédelmi vezető-továbbképzési rendszer működési mechaniz-
musa” című fejezetben a következő konklúziókra jutottam kutatómunkám eredménye-
ként: 
 

A vezető-továbbképzési intézmény fejlődés-történeti bemutatása alapján a veze-
tőképzés- és továbbképzés mai struktúrájú rendszere a viszonylag rövid fennállása 
óta intenzív változásokon ment keresztül. Ez alapvetően meghatározó a vezetők 
képzési rendszerének ismertségében, támogatottságában, hazai és nemzetközi kiter-
jesztésében. A szervezet-struktúra tanulmányozása alapján elmondható, hogy a je-
lentős támogatottsággal és határozott feladatkörökkel rendelkező Rendészeti és 
Bűnmegelőzési Intézetben a vezető- továbbképzés – mint szakmai terület – profesz-
szionális tartalma és működtetése fejlesztésre, erősítésre érdemes, ezzel segítve az 
innováció lehetőségét és a képzési rendszer szakmai fejlődését. Az akkreditált in-
tézményi háttér az alapja a vezetői továbbképzés minőségi követelménynek megfe-
lelő működésének, amelyhez szükségletként fogalmazódik meg a teljes körű minő-
ségbiztosítási rendszer bevezetése. Az intézményi- és program-akkreditáció a minő-
ségi munka alapját képezi, amelyet a trénerek és képzésvezetők kompetenciái de-
terminálnak. Az intézményi háttér kötelessége e teljes körű minőségmenedzsment 
körültekintő és naprakész működtetése. 

A kapcsolódó széleskörű jogi környezet ismerete és értelmezése egyértelművé 
teszi a vezetők továbbképzésének létjogosultságát, igényli a stabil és hosszú távú 
fejlődésre alkalmas szervezeti struktúra kialakítását. Ezért is szükséges a Rendészeti 
és Bűnmegelőzési Intézet nevében is megjelölni a vezetőképzés területét, megerősí-
teni az intézményen belüli kutatást és fejlesztést; ezzel tudományos értékűre emelni 
a vezetésmenedzsment és humánerőforrás-gazdálkodás kiemelkedő eszközét, a 
kompetencia alapú továbbképzési rendszert. Ezt indokolják a nemzeti biztonsági 
stratégiában foglaltak is. Az európai uniós és schengeni törekvések a nemzetek kö-
zötti partnerségen és együttműködésen túl kiemelt figyelmet szentelnek a fenyegeté-
sekkel való megbirkózásnak, amelynek határozott eszközeként a képesség és a hoz-
záértés növelését jelölték meg. Ebben a hosszú távú stratégia részeként szerepet kell, 
hogy játsszon az új típusú rendvédelmi vezető-továbbképzés gyakorlata, hiszen ez-
zel párhuzamosan a továbbképzések iránti kereslet egyre inkább nő. Kutatásaim iga-
zolják, hogy – felismerve a hatékonyságát – mind több szervezet igényli a kompe-
tenciafejlesztő képzéseket a szervezeti problémák megoldására, így elmondható, 
hogy az ember, mint humán tőke, egyre nagyobb szerepet játszik a rendvédelmi 
szervek menedzsment folyamataiban is.  
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A vezető-továbbképzés intézményi háttere kapcsán kiemelt fontosságú az inf-
rastruktúra és a személyi állomány (szakembergárda) megítélése. A színvonalas to-
vábbképzések alapját a minőségi infrastrukturális körülmények biztosítják, felszerelt 
tantermek, és kiegészítő helyiségek állnak a résztvevők rendelkezésére, azonban a 
kor kihívásainak megfelelő Internet csatlakozás és honlap nem a megfelelő minő-
ségben áll rendelkezésre, korlátozott vagy nincs. A rendvédelmi vezetők felkészítése 
interdiszciplináris ismeretek alapján történik, amely elvárja a trénerek és képzésve-
zetők széleskörű kompetenciáját, a szakmai ismereteken túl a képzésben résztvevő 
személyének szubjektív értékeléséhez szükséges többlet-tudását. Felmerül a tréneri 
munkakör kompetenciáinak pontos definiálása, annak beágyazása a gyakorlatba, ki-
emelt figyelmet szentelve az európai uniós meghatározásoknak és az érzelmi intelli-
genciának. 

 
A következő fejezetben az egyes rendvédelmi szervezetek állománya körében a 

karrier-és életpálya menedzsmentje részeként megvalósuló vezetői kompetencia-
fejlesztés tapasztalataival foglalkozom. 
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3. FEJEZET 
 
VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK ÁLLOMÁNYA 
KÖRÉBEN 
 
 

 

A vezetői kompetencia fejlesztése a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben szervezett, 
intézményi formában, speciális módon áll a delegált vezetők rendelkezésére. Ebben a 
fejezetben mutatom be részletesen a disszertáció lényegi részét képező vezetői kompe-
tencia-fejlesztés gyakorlati megvalósulását, annak intézményes keretek közötti működé-
sét és hatékonyságát. 

A téma tartalma szükségessé teszi néhány specifikus fogalom tisztázását, mint a 
globalizáció, a tudásalapú társadalom, vagy az élethosszig tartó tanulás. Ezek segítségé-
vel közelítem meg a kompetencia alapú képzések módszertanát, és összefoglalását 
adom a moduláris rendszerben működő kompetencia alapú tovább-képzéseknek. Ezt 
követően a tréninggel, mint napjaink speciális felnőttoktatási módszerével foglalkozom. 
 
3.1. A konvertálható tudás a XXI. században 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk és rohamosan fejlődő világunk egyik legfon-
tosabb tényezője lehet a konvertálható tudás, amelynek kiemelkedő képzési kultúrával 
kell párosulnia. Értelmezésemben a konvertálható tudás az egyén képessége arra, hogy 
tulajdonságai, magatartás-jellemzői és kreativitása birtokában, helytől és időtől függet-
lenül alkalmas legyen az elvárt teljesítményre. 

Önmagában a fogalom nem állja meg a helyét, hiszen szóhasználatunkban rendre 
együtt emlegetjük a globalizáció által életre hívott kognitív, vagy más néven tudásalapú 
társadalom sajátosságaival. Az oktatás és képzés vonatkozásában olyan új tendencia 
került a pedagógia érdeklődésének középpontjába, amely előidézője, katalizátora lehet a 
konvertálható tudás kialakulásának: ez a moduláris kompetencia alapú tréninggel törté-
nő képzés módszere.  

3.1.1. A tudásalapú társadalom, a globalizáció, az élethosszig tartó tanulás, a karrier- 
és életpálya-menedzsment jelentősége napjainkban 
 
A változó világ tendenciái, a jövő emberi lehetőségeinek megismerése szempontjából 
érdemes néhány tényt kiemelni a szűkebb és tágabb környezetünk jelenségeiből.  

A tudásalapú (kognitív) társadalom kialakulásával, a tudás felértékelődésével korunk 
világa jelentősen megváltozik. A fejlődés legfőbb indikátora az információ megszerzé-
sének szükségessége, valamint a kompetenciák állandó bővítése. A mai társadalom leg-
főbb érte a tudástőke, míg a szervezeti stabilitás alapjául a szakértelem, a humán erőfor-
rások minősége szolgál. Ezt az állítást az alábbi gondolatokkal lehet igazolni:  

„Az egész világon egyre inkább hangsúlyozott »tudás-alapú társadalom« valójában 
azt jelenti, hogy a tudásnak »termelő-erővé kell válnia« a társadalom egészében. A kép-
                                                 
88 Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Budapest, 2006, EDGE 2000. Kiadó, 626. p. 

„Napjainkban az emberek anélkül akar-
nak megérkezni, hogy átélnék az odaju-
tás élményét.” 

/Daniel Boorstein/88
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zési rendszereknek az alapoktól a legmagasabb szintig, fokozott figyelmet kell fordíta-
niuk egy olyan tudásra (a szó legteljesebb értelmében), mely nem csupán az értelmiségi 
elit sajátja, hanem a társadalom életének mindennapjaiban is hatékonyan alkalmazha-
tó.”89 

A globalizáció óriási kihívást jelent nemcsak egy ország és annak szervezetei, hanem 
következésképpen az egyén számára is. Korunk nagy feladata: a folyamatos alkalmaz-
kodás a munkaerőpiac változó igényeihez. Ennek egyetlen megoldása: új ismeretek, 
képességek szerzése, illetve a már létező kompetenciák fejlesztése és bővítése. 

A lifelong learning90 kifejezés az 1920-as évek angol nyelvű szakirodalmában jelent 
meg először. 1960-ban az UNESCO91által Montrealban tartott Nemzetközi Felnőttokta-
tási Konferencia a felnőttoktatást globális szintre emelte. Az UNESCO tevékenységé-
nek köszönhető, hogy a kifejezés és annak jelentéstartalma egyre népszerűbbé válik. Az 
egész életen át tartó tanulás – mint fejlődést elősegítő stratégia (feltehetően nem vélet-
len okokból) – csak az 1990-es évek közepére tért vissza hangsúlyosabban, elsősorban 
az OECD92 (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) politikájának követ-
kezményeként. 1996-ot az Európa Tanács93 az Egész életen át tartó tanulás európai évé-
nek nyilvánította.. Az élethosszig tartó tanulást úgy kell értelmeznünk, hogy a tradicio-
nális tanulmányokat követően a munkába-állást, sőt, majd a nyugdíjas éveket is életünk 
olyan szakaszainak kell tekintenünk, amelyekben lehetőségünk nyílik új, addig meg 
nem szerzett tudás és ismeretek elsajátítására. Jelentése nemcsak egyszerűen a felnőttek 
át- és továbbképzéseként értelmezhető, hanem egy újfajta gondolkodásmód kialakulá-
saként is. Értem ezen az attitűdök, készségek, ismeretek megszerzése mellett a problé-
mahelyzetek megoldását vagy megfelelőbb, addig el nem sajátított olyan tanulási for-
mák kialakítását, amelyek mindegyike új minőséget jelent az emberek személyiségében. 
E történések által életünk eredményesebbé válhat. 

Az egyes nemzetek különböző korszakokban mindig más és más kontextusból köze-
lítették meg a kompetencia-fejlesztés, valamint az élethosszig tartó tanulás tartalmát. 
Napjainkra jellemzően megállapítható, hogy tán még soha nem volt ekkora jelentősége 
az oktatásnak és a képzésnek. Egyrészt, mert ezek segítségével nőhet az emberek esélye 
a boldogulásukhoz, egy jobb, élhetőbb élethez, másrészt – a szervezetek oldaláról meg-
közelítve – segíthet a gazdasági tendenciák rohamos fejlődéséhez való igazodásban és a 
stabilizálódásban. 

A rendészeti szervek aspektusát vizsgálva egyértelmű az oktatás és képzés felértéke-
lődése a munka világában is. Már utaltam rá, hogy az európai és hazai fejlesztő stratégi-
ák elsőszámú elemként jelölik meg a szakmai kompetenciák jelenlétét és azok fejleszté-
sét.94 Teret nyitva ezzel a gondolattal az új oktatási koncepciók kialakításának, megva-
lósításának.  

Az egyéni fejlődést, a konvertálható tudás személyes alkalmazásának lehetőségeit a 
karrier- és életpálya menedzsment fejezi ki a legpontosabban. A karrier kifejezés a fran-
                                                 
89 Udvardi-Lakos Endre: Lifelong-learning, modul, kompetencia (tézisek, és magyarázatok), In Szakkép-

zési Szemle, 2003. 1. szám, 3. p. 
90 Élethosszig tartó tanulás  
91 UNESCO –United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) központja Párizs www.unesco.hu 
(letöltés ideje: 2008. 01. 22) 

92 Organization for Economic Cooperaion and Development  
93 Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 

tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét 
és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat.  

94 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelve-
iről, Európai Biztonságpolitikai stratégia, Hágai program alapján 
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cia „carriére” szóból ered, jelentése életpálya, életút, pályafutás. Manapság ez a fogalom 
elvontabb jelentést kapott. A szó hallatán a gyors, sikeres előmenetel, illetve érvényesü-
lés jut eszünkbe. A „karrierista” negatív áthallással „olyan ember, aki törtető, személyes 
érvényesülése érdekében esetleg tisztességtelen eszközök felhasználásától sem riad 
vissza”.95 A menedzsment szakirodalomban is olvasható meglehetősen pejoratív fogal-
mazás: „a karrierista, mint a biciklis, felfelé bólogat, lefelé tapos”.96 

A fenti szóhasználatok inkább a piaci szféra szervezeti kultúrájában relevánsak. Én 
azonban más irányból közelítek a karrier lényegéhez, amely sokkal közelebb áll válasz-
tott területemhez. Kutatók szerint a karrier szimbolikus jelentésű szó, amely az angol 
„carriageway” kifejezésből ered. A carriageway pedig úttestet jelent, illetve szimbolikus 
értelemben a folytonosságra utal.97  
 

Az életpálya-tervezés az egyénben rejlő lehetőségek összességének számbavétele, a 
saját életútjára vonatkozóan. Ennek folytatása a karriertervezés, ami már azokat a mó-
dokat foglalja magába, ahogyan azt az illető megvalósítja. Az egyéni karrier tehát le-
szűkítve azon készségek, képességek (kompetenciák) összessége, amelyek alkalmassá 
teszik az embert a hatékony és/vagy kiváló teljesítményre egy adott szerepben és fel-
adatkörben. Ez nem más, mint a választott hivatása. Ebből az aspektusból beszélhetünk 
karrier -és életpálya tervezésről, valamint menedzselésről a rendészeti állomány köré-
ben. 
 

A karrier- és életpálya menedzselés egyénileg, mindenkinek a saját lehetőségei sze-
rint történik. Szükség van azonban külső segítségre is, amelyet a szervezettől kap meg a 
munkavállaló. A segítségnyújtás része a kompetencia alapú képzési és továbbképzési 
rendszer működtetése. Tapasztalati tény, hogy a rendészeti szerveknél és a háttérintéz-
ményeknél nincs stabilan működő karriermenedzsment-politika és -gyakorlat. Voltak 
pozitív kezdeményezések az átfogó integrált rendszer működtetésére, azonban ezek a 
javaslat szintjén maradtak eddig.98 Ettől függetlenül az adekvát továbbképzési rendszer 
egyes elemei működnek a rendészeti szervek részére biztosított vezetővé és mesterveze-
tővé képzések formájában. 

3.1.2. Karrier- és életpálya menedzsment a rendvédelmi szervek gyakorlatában 
 
Az élethosszig tartó tanulás folyamatának alapját képezi a főiskolai (BsC) és egyetemi 
(MsC) képzés, amely egyrészt a Rendőrtiszti Főiskola akkreditált rendőri és határrendé-
szeti szakjain, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem határrendészeti és 
védelmi vezetői szakjain alapozza meg a képzésben résztvevők tudását. Az itt végzett 
hallgatók a megfelelő szolgálati idő után a tapasztalatok birtokában jelentkezhetnek a 
felkészítésre és a rendészeti szakvizsgára. Annak sikeres teljesítését követően lehetősé-
gük van a kétszintű vezetői továbbképzésben való részvételre (vezető és mestervezető 
szinten). Itt a korábban elsajátított szakmai kompetenciákon túl egyéb vezetői kompe-
tenciák fejlesztése történik. A rendészeti szervek oktatási rendszerében és vezetőképzé-
sében óriási szerepe van a bologna folyamat néven közismertté vált oktatási reformnak. 
                                                 
95 Langer Katalin: Karriertervezés. Budapest, 2001, Telosz Kiadó, 12. p. 
96 Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? Budapest, 2001, Horton Books, 18. p. 
97 Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Budapest, 2006, EDGE 2000. Kiadó, 663. p.  
98 23/2004. (BK. 16.) BM utasítás 20-28.§-ai alapján a Magyar Köztársaság Rendőrsége a céltudatos és 

tervszerű vezetői utánpótlás, a szervezeten belüli karrierrendszer, valamint az egyéni életpálya-
elképzelések megvalósulása érdekében vezetői utánpótlási adatbankot akart létrehozni 2006-ban, a 
szervezeti változások miatt nem valósult meg, hatályon kívül helyezték. 
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A karrier- és életpálya tervezés és menedzselés alapvetően feltételez egy egymásra épü-
lő, illeszkedő, rugalmas oktatási intézményi rendszert. Ennek szellemében 2008 szep-
temberétől indítja el a Rendőrtiszti Főiskola master (MA) képzését „Rendészeti Vezető” 
megnevezéssel. Álláspontom szerint ebben a felvázolt struktúrában van helye a vezetői 
továbbképzéseknek, tehát szükséges a definiálása az adott rendszernek megfelelően. Az 
integrált emberi erőforrás menedzsment folyamatok részeként meg kell teremteni a kap-
csolódást és az egyes szervezeti egységek egymásra épültségét. A témához tartozik to-
vábbá, hogy nemzetközi szinten nem ismert a vezetői továbbképzések ilyen formája, 
amely európai viszonylatban is és hazánkban is egyedülálló módon foglalkozik a veze-
tői kompetenciák fejlesztésével. Ezért sürgető a képzési rendszerben történő pontos el-
helyezése. 

3.1.3. Kompetencia alapú képzések és a modulrendszer 
 
A kompetencia meghatározását az első fejezet tartalmazza. Ennek folytatásaként szük-
séges azonosítani a kompetencia alapú képzések fogalmi körét, hiszen ez jelenti az alap-
ját a vezető- továbbképzés módszertani megközelítésének. Kompetencia alapú képzés-
nek nevezünk minden olyan képzést, amely pontosan meghatározott kompetenciák 
megszerzésére irányul. A kompetencia az elvárható ismeretek, képességek, magatartási 
és viselkedési jegyek összessége, amely által a személy képes lesz egy adott feladat 
eredményes teljesítésére. A részt vevő előre ismeri a képzési folyamat során megszer-
zendő kompetenciákat. Előnye, hogy a szervezet egyéni- vagy csoport-specifikus kép-
zéseket tervezhet meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. Hagyományos és kompetencia alapú képzések99 
A hagyományos és kompetencia alapú képzési rendszerek összehasonlításakor érzé-

kelhető, hogy milyen alapvető különbségek mutatkoznak az egyes módszerek között. 
Még ma is sok munkahelyi képzés, továbbképzés olyan modellre épít, ami a tárgyi tu-
dást helyezi a központba. Erre a hagyományos képzési módszer kiválóan alkalmas. Pe-
dig amire valójában szükség van a munka világában az egy új mértékegységhez – a 
kompetenciához – kapcsolódó modern gondolkodásmód arról, hogy miként fejlesszük 
az emberek érzelmi intelligenciáját. Erre módszereinél fogva a kompetencia alapú kép-
zések alkalmasak. (lásd 2. ábra alapján) 

A modul szó – általános értelmezésben – olyan koherens, önmagában is szerves egy-
ségként értelmezhető rész-elemet jelent, amely egy nagyobb rendszerbe előre tisztázott 
                                                 
99 Saját szerkesztés http://www.erak.hu/modszertkozp/dacum.pdf alapján 

(letöltés ideje: 2007. november 2.) 
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szabályok szerint beilleszthető.100 Az oktatás, képzés területére átvihető egy kicsit sajá-
tosabban értelmezett változata: önálló oktatási- és tananyagegységként értelmezhetjük. 
Minden egyes tananyagegység (modul) azonos paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen, 
formailag és tartalmilag orientált és egységes. Minden kompetencia alapú képzési prog-
ram rugalmasan állítható össze a kompetencia modulok segítésével. 

A modul, mint sztenderdizált tananyagegység, magában foglalja: 
 a belépő szintet vagyis mindazon ismeretet, készséget és magatartásformát, 

amely feltétlenül szükséges a modul sikeres elvégzéséhez, ezt hívjuk bemeneti 
követelménynek, erre épül a fejlesztés folyamata, 

 az elérendő végcélt, a kialakuló elméleti és gyakorlati tudást, így meghatározza 
azon kompetenciák összességét, amelyekre a hallgató képes kell, hogy legyen 
az adott képzés befejezésekor, minden tananyagegység (modul) egy előre meg-
határozott szintre juttatja a képzés alanyát, 

 az oktatási, tanulási stratégiákat, az alkalmazott módszereket, eszközöket, szak-
irodalmi hátteret, az értékelés és ütemezés szempontjait, az eredményértékelés 
vagy intézményen belüli, vagy országos sztenderd alapján történik, igazolja a 
megszerzett tudást és képességet.  

A moduláris alapokon nyugvó kompetencia-fejlesztő képzések hangsúlyozva az új 
szisztéma előnyeit, meghatározott keretben nagy hatékonysággal és igazolhatóan alkal-
masak a kognitív és konvertálható tudást a résztvevők számára átadni.  

3.1.4. A tréning műfaj és a tréningezés módszertana 
 
A tréning műfaj történeti gyökereit kutatva a szakirodalom szerint már a görög Szókra-
tészt is gyakran vették körül diákcsoportok, tanítványok, akik a vita művészetét tanulták 
egy sajátos módszerrel. A szofisták azt vallották, hogy felszínre kell hozni az emberben 
szunnyadó gondolatokat, érzelmeket. Ez a mai tréning módszer alapja is, de a tudomá-
nyos igényű, célzottan a viselkedés-változásra alkalmazott eljárás története mindössze 
hetven évre nyúlik vissza. 

A tréningezés módszertana az 1930-as években alakult ki. A mozgalom atyja Kurt 
Lewin volt. 101 Hazánkban a tréning kifejezés a 80-as évek előtt inkább csak a sportban 
volt ismeretes, és a szó eredeti értelmében, „mozgás-műveletek” begyakorlását jelentet-
te. Sokáig nem történt jelentős változás a tréningpiacon, hiszen nem voltak igazán szak-
képzett trénerek a hazai oktatásban. A köz-és felsőoktatásban is többségében pszicholó-
gusok alkalmazták. Áttörést az 1986-ban létrejövő Szervezetfejlesztők Magyarországi 
Társasága hozott, amely külföldi mintára vállalta fel a trénerek szakmai alap-és tovább-
képzését és összefogását.  

Ezt követően jelentős szerep jutott a tréningek terjesztésében a magyarországi felső-
oktatásban résztvevő szakembergárdának, és a Tréning Kerekasztalnak.102 A kilencve-
nes évek végére látványos fejlődés következett be e szakterületen. Napjainkra korszerű 
                                                 
100 Udvardi-Lakos Endre: Lifelong-learning, modul, kompetencia (tézisek, és magyarázatok). In Szakkép-

zési Szemle, 2003. 1.szám, 9. p. 
101 Kurt Lewin – a szociálpszichológia atyja – nevéhez fűződik a „Basic Skill Training Group”, azaz az 

alapvető készségfejlesztő csoport kifejezés (fejlesztő csoportok) In Klein Balázs – Klein Sándor: A 
szervezet lelke. Budapest, 2006, EDGE 2000 Kiadó, 627. p. 

102 A magyarországi tréningpiac 10 legnagyobb résztvevője 1996-ban hozta létre, piaci alapon működő, 
az üzleti etikai kódexet elfogadó, tagokkal szövetkező nyílt csoportosulás, amely annak érdekében, 
hogy a piacot nagyobbá, felvilágosultabbá és átláthatóbbá tegye, azt proaktív módon kívánja befolyá-
solni. http://www.treningkerekasztal.hu/ (letöltés ideje:2007. november 3.) 
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oktatási formává vált, lépést tartva a XXI. század kompetencia-elvű oktatási tendenciá-
jával.103 

A tréning a hagyományos tanítási-tanulási tevékenységektől eltérő módszer. Az elté-
rés elsősorban abból adódik, hogy az úgynevezett résztvevői tanulás gondolatára épít. 
Ez a módszer jól bevált a munkaerő sikerességének növelésében is, ahol a cél gyakran 
az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése, valamint a munkahelyi motiváció 
mérése. A tanulás kiscsoportban történik, ahol a csoporttagok állandó és kölcsönös kap-
csolatban állnak egymással. A felnőttképzésre jellemző módon nem csak a tanulás irá-
nyítójától (tréner), hanem egymástól is tanulnak, tapasztalnak. A tréning másik előnye, 
hogy nem szakítja ki a résztvevőket a kapcsolatrendszerükből, a munkahelyi közegből, 
hanem valamilyen szempontrendszer szerint, homogén csoportban történik a fejlesztés. 
Ez fokozza a hatékonyságot. 

A tréning célja az, hogy az emberekben már meglévő szakmai ismeretek, készségek, 
képességek fejlesztése történjen a megfelelő szociál- és szervezetpszichológiai törvény-
szerűségek és a csoporttársak visszajelzései alapján. Konkrétabb cél a különböző szer-
vezeti konfliktusok kezelése, az emberekkel való bánásmód, a kommunikációs- és tár-
gyalási készség fejlesztése a csoportdinamikai módszereknek megfelelően. A hatás 
gyakorlati értékű, a személyiség mélyebb rétegeit nem érinti. Ezek a csoportos foglal-
kozások nem „pszichotréningek”, nem mentális problémákkal, hanem kimondottan 
kompetencia-fejlesztéssel foglalkoznak. (A jó és hatékony tréningnek azonban látens 
módon van ilyen vetülete is.) 

A tréning eredményességét nagymértékben meghatározza a tréner szakmai tudása és 
személyisége. Nem oktató, hanem a folyamatokat katalizáló szerepben dolgozik. Fel-
adata az érdeklődés, a bizalom, a nyíltság megfelelő szintjének a megteremtése. Funk-
ciói közé tartozik: 

 a csoport kialakítása, fenntartása, 
 a csoportszabályok, keretek meghatározása, 
 a csoportkohézió kialakítása, fenntartása,  
 a kompetencia-fejlesztés, 
 valamint a tanulási folyamat indirekt segítése. 

Szerepe a folyamatok irányítása, közös elemzések vezetése, az őszinte csoportlégkör 
kialakítása és szinten tartása. 

A képzést vezető trénerek elméleti útmutatásának megfelelően úgynevezett struktu-
rált gyakorlatokat végeznek a csoportban, amelyek valódi élethelyzeteket szimulálnak 
játékos formában. Konfliktusos helyzetek is keletkezhetnek, amelyeket a résztvevők 
megbeszélnek, visszajelzést adnak egymásnak egymásról. Ennek célja a viselkedésmó-
dosítás, olyan értékek mentén, amelyek a személyes hatékonyságot növelik. A haté-
konyság a kommunikáció fejlődésében mutatkozik meg igen látványosan, ami várható-
an a munkakörüknek megfelelő feladat teljesítésében mérhető eredményként jelentke-
zik. 

 
A világszerte nagyra értékelt módszer szerint az emberi erőforrás hatékonyságának 

fejlesztése elősegíti a munka eredményességét. Minden olyan foglalkozásban, ahol a 
résztvevőknek saját személyiségüket kell felhasználniuk ahhoz, hogy másokat befolyá-
soljanak, önmaguk erőforrásait kell fejleszteni. Így van ez az orvos, a pedagógus, a pap, 
a pszichológus, a menedzserek és a rendészeti szervek állománya esetében is. 

 
                                                 
103 Forintos Klára: A tréningek szerepe http://www.feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=1147 

(letöltés ideje: 2007. november 2.) 
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A tréning értelme az önismereti, személyiségfejlesztési és csoportépítési lehetőségek 
kihasználásában rejlik, amely alapvetően érinti a résztvevők motiváltságát is. Az emberi 
kapcsolatok fejlesztésében elengedhetetlen szerepe van a visszajelzésnek. Az emberek 
viselkedésének hibája, a csoport működésképtelenségének az oka sokszor abban rejlik, 
hogy nem képes hasznosítani a környezetéből eredő jelzéseket, nem tudja bemérni saját 
viselkedésének fogadtatását, interperszonális következményeit. Ha a tréning-csoportban 
kimondásra kerül, hogy milyen érzelmi reakciókat vált ki a másik viselkedése, akkor ez 
felhasználhatóvá válik a magatartás későbbi hatékony befolyásolásában. 

Gazdasági szempontból a trénig jelentősége mind a személy, mind az egyes szerve-
zeti egység, illetve a különböző szervezetek együttműködési hatékonyságának, kommu-
nikációjának fejlődésével elért közvetett és közvetlen haszon: a szervezeti kultúra pozi-
tív módosulása.  

A módszer több előnnyel is jár. A kontakt foglalkozáson nem direkt ismeret-átadás, 
hanem készség és viselkedés-fejlesztés történik. A kiscsoportos megoldás miatt egy 
személyre sokkal több figyelem, megnyilatkozási lehetőség jut, ezért sokkal többet fej-
lődhet, mint egy hagyományos előadás meghallgatásakor. 
 
3.2. Moduláris alapú kompetencia-fejlesztés a tréning módszer segítségével a rend-
védelmi szervek vezetői állománya körében 
 
A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti mestervezető-
vé képzésről szóló 14/2006. (BK.7.) BM utasítás értelmében104 a Rendészeti és Bűn-
megelőzési Intézet több éve normatív alapon (állami finanszírozásból) bonyolítja le a 
rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzéseket, mint ahogy az alábbi ábrán látható: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. A rendvédelmi szervek vezető-továbbképzési rendszere105 

3.2.1. A rendvédelmi vezető-továbbképzés szakmai fejlődéstörténete az intézményes 
megalakulástól az akkreditált programokig 
 
Az első kapitányság-vezetők számára szervezett képzés csaknem egy éven keresztül 
igen intenzív formában foglalkozott a vezetői kompetenciák fejlesztésével. (Ezt meg-
előzően az 1997–1999 közötti időszakban a rendőrkapitányok három-öt napos szakmai 
                                                 
104 Korábban 23/2004. (BK14) BM utasítás, módosítva 2006. április 3. megjelent: Belügyi Közlöny. 
105A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről 

szóló 14/2006. (BK. 7) BM utasítás. 

14/2006 (BK.7) BM utasítás alapján 
bekerülés a képzési rendszerbe 

Rendészeti szakvizsga 

Vezetővé képzés 
 

Mestervezetővé képzés 
 



 51

továbbképzése zajlott.) Ezt követően 2000-ben alakult meg intézményi formában a ren-
dészeti vezetőképző és továbbképző (lásd a 2.2.1. fejezetet). A napjainkban folyó mun-
ka szakmai alapjait az akkori képzési struktúrát kidolgozó szakemberek és az abban 
résztvevők rakták le. 2000–2002. között Vas és Baranya megyében valamint Budapes-
ten (két csoport) végzett egy-egy hat hónapos tanfolyamon, amely próbálkozások vezet-
tek el oda, hogy 2002 szeptemberétől már a mai formához hasonlatos vezetői tovább-
képzési rendszer indult el. 

2005 tavaszára egyértelművé vált, hogy az oktatási rendszer gyökeres átalakításra, 
modernizációra szorul a hazai és az európai változások következményeként. Új fogal-
mak kerültek a figyelem középpontjába, mint például a modularitás és a kompetencia, 
ennek megfelelően hatékonyabb képzést igényeltek a megrendelő szervek a kezdetek-
hez viszonyítva. A Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet munkájára ez inspirálóan ha-
tott, a 2005-ös minőségi változások az előző évek tapasztalataiból következtek. A ko-
rábban folytatott vezetőképzési- és továbbképzési tapasztalataira építve a képzési me-
nedzsment kidolgozta és bevezette az új kihívásoknak megfelelő, más szemléletű kép-
zési rendszerét. 
 
3.2.1.1. Az innovatív képzési rendszer koncepciója 
 
A 2000-es évek elején bevezetett képzések kuriózumnak számítottak az akkori oktatás-
ban. Mint ahogyan az új dolgokkal kapcsolatban az gyakran előfordul, csak lassan talál-
tak elfogadásra az érintettek körében. Valószínűleg azért, mert a hagyományos iskola-
rendszer alapjain álló képzési struktúrában nehezen értelmezték a csoportmódszert és a 
tréning jellegű oktatást. Aztán ahogyan egyre többen vettek részt a vezető-
továbbképzésben, a saját élmény érvényesítette multiplikatív hatását és egyre jobban 
beépült az új típusú képzés a szakmai köztudatba. Ezt erősítette a már említett oktatási 
rendszer megújulása, az ágazati stratégiai elveknek való megfelelés kényszere. 
 

Az évek során, a kezdetektől kompetencia-alapon működő fejlesztési eljárás „gyenge 
pontjai” is felszínre kerültek. Szükségessé vált a működő rendszer átgondolása és újra-
strukturálása. 

Az Intézetre mindig jellemző volt, hogy jelentős eredményeket ért el a továbbképzé-
sek terén. Egyrészt mert volt rálátása a rendvédelmi szervek belső életére, tevékenysé-
gére, másrészt mert tudott rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 
Így természetesnek vették a továbbképzések irányítói azt is, hogy a fejlesztő programok 
nem maradhatnak statikusak. A változó igényeknek és körülményeknek tükröződnie 
kell azokban. A minőségi váltás 2005–2006 tájékán már a szükségszerűség szintjén je-
lentkező kényszer volt, mert nem csupán a rendvédelem terén, hanem az Intézet életé-
ben is olyan (személyi és strukturális) változások történtek, melyek nélkülözhetetlenné 
tették a képzési rendszer újragondolását. Az innovációt indokolta továbbá az a körül-
mény is, hogy az Intézet a megalakulása óta eltelt évek alatt jelentős mennyiségű és 
minőségű tapasztalatokkal és ismeretekkel gazdagodott az új típusú képzésben. Érvé-
nyesült a „tanítva tanulás” elve. 
A vezető- és mestervezetővé képzés sajátosságai lehetővé teszik a permanens változta-
tást a szervek lezajlott és folyamatban lévő szervezeti átalakulásához igazodva. A vál-
toztatás lényegi elemét az a felismerés adta, hogy a jól kialakult tartalom és forma leg-
inkább csak az azonnali személyzeti problémák kezelését képes megoldani, hiszen túl-
nyomó többségben a már vezetői állományban lévő kollégák fejlesztését tudja felvállal-
ni. Mellette szól és előnye mindenekelőtt a képzési idő rövidsége, amely természetesen 
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nem megy a szakmaiság rovására. Hátránya azonban, hogy megterhelő a résztvevő 
számára a munkából való kiesés.  

Továbbá szűk keresztmetszetet jelentett a létszám-kapacitás problémája, amelyet az 
Intézet vezetőségének mindig a szervezetre jellemzően, költség-hatékonyan és az aktuá-
lisan rendelkezésre álló humán- és infrastrukturális tényezők figyelembevételével kellett 
megoldania. 
 

2005 szeptemberében a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezető képzésről és a 
rendészeti mestervezetővé képzésről szóló 23/2004 (BK.16.) BM utasítás értelmében az 
akkori országos rendőrfőkapitány a céltudatos és tervszerű vezetői utánpótlás, a szerve-
zeten belüli karrierrendszer, valamint az egyéni életpálya-elképzelések megvalósulása 
érdekében vezetői utánpótlási adatbank létrehozását rendelte el.  

Az Intézet a szervek által tervezett adatbázis, nyilvántartási rendszer tagjainak bizto-
síthatta volna a szakmai továbbképzést, valamint az értékelő fejlesztésüket. Nem lett 
volna feladata a gyakorlatban az adatbankba való bekerülés gyakorlati folyamatának 
lebonyolítása, mégis az adatbankra épülő képzést és fejlesztést vállalhatta volna fel. 
Átgondolva az új helyzetet a képzési tréningek átstrukturálása alapján, kiegészítve azt 
az új kihívásokkal teli környezetnek való megfelelés elemeivel – modul rendszerű veze-
tői képzés- továbbképzés kialakítására tettünk javaslatot. 

Ennek az új képzési struktúrának a gerincét jelenti, hogy a modul rendszer sajátossá-
gaiból adódóan egymásra épülve, a kötelező és a szabadon választható témaköröket 
kombinálva tervezheti meg a résztvevő személyes életútját, karrierjét. Mindezt termé-
szetesen a vezetője, felettese és a szakképzett trénerek, pszichológusok útmutatásával, 
segítségével teszi. A kétéves periódus időben és terhelésben sokkal jobban igazítható a 
szervezeti elvárásokhoz, alapfeladatokhoz. Az ismeretek modul rendszerű befogadása 
között fokozottan megjelenik a gyakorlati alkalmazhatóság, a saját tapasztalatok elsajá-
títása, teljessé téve ezzel a képzési struktúrát. Így a karrier építése egy jól meghatározott 
feltételrendszer mentén, interaktívan történik.  
 

A képzési rendszer fejlesztését az Intézet – a gyakorlatban már sikeresen működő – 
vezetővé- és mestervezetővé képzéssel integrált formában kívánta megvalósítani, oly 
módon, hogy az innovatív képzési irány – ellensúlyozva az addigi képzések hiányossá-
gait – egy összefüggő képzési rendszert alkosson, amely szélesebb körnek teremt lehe-
tőséget a vezetővé képzésben való részvételre.  
 

Az új oktatási stratégia elkészült, összeállt az integrált képzési program koncepciója. 
A közel féléves szakmai munkában együttműködtek az RBI vezetősége, a vezetőképzési 
csoport munkatársai, szakavatott pszichológusok, szervezetfejlesztő- és szakmai tanács-
adók. A stratégia tisztázta a szakmai hátteret, indokolta a változás szükségességét, és 
bemutatta a vezetőképzés akkori állapotát. Ezt követően az adatbankra épülő moduláris 
képzési struktúrát tárta fel, mint várhatóan a jövő hatékony továbbképzési formáját. 
Körvonalazódtak a kompetencia alapú képzési rendszer szükséges irányvonalai. Neve-
zetesen:  

 a kreditrendszer és 
 a tutori – mentori szakfelügyelet bevezetése, 
 a vezető-utánpótlási adatbank kiválasztási módszerének kidolgozása, 
 a kompetencia szint felmérése, és a keletkező kompetencia mérésének lehetősé-

ge, 
 képzési napló formájában egyéni fejlesztési dokumentum bevezetése, 
  az értékelő – fejlesztő rendszer működtetése. 
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A két évet felölelő képzéshez az akkreditációs eljárásnak megfelelő tanóra-alapú 
kreditszámokat rendeltünk. Ebből határozható meg a kötelező alapozó elméleti blokk és 
a kötelező tréning-modul kreditértéke, valamint a szabadon választható speciális blokk-
ból felvehető kreditek száma. Meghatároztuk a kontaktórák és a gyakorlatban eltöltött 
órák számát is. 
 

Az új rendszer bevezetése előtt az akkori vezetők véleményezték a kidolgozott kép-
zési struktúrát, és osztatlan elismerésre talált közöttük.106 A javaslataik alapján véglege-
sített programot 2006. január 1-től tervezte az Intézet bevezetni, azonban a többszöri 
elhalasztást követően, a megrendelő szerveknél lezajlott változások miatt akkor nem 
valósult meg a gyakorlatban. 

 
A képzési blokkok moduláris tartalma az alábbiaknak megfelelően alakult:  
 

I. BLOKK 
Elmélet 

II. BLOKK 
Alapozó tréning 

III. BLOKK 
Speciális tréning 

1. modul: Közigazgatási ismere-
tek (társadalompolitika, EU, ki-
sebbség, Interpol, Europol) 

1. modul: Önismeret 
 

1. modul: Időgazdálkodás, önmeg-
valósítás 

2. modul: Vezetési, szervezési 
ismeretek (vezetéselmélet) 

2. modul: Csapatépítés 2. modul: Projektmenedzsment 

3. modul: Szervezeti kultúra, 
vezetési funkciók 

3. modul: Kommunikáció 3. modul: Változásmenedzsment 

4. modul: Rendészeti szervek 
etikája 

4. modul: Konfliktuskezelés 4. modul: Médiakommunikáció 

5. modul: Stratégiai menedzs-
ment 

5. modul: Problémamegoldás, 
döntés 

5. modul: Tárgyalástechnika 

6. modul: Szociálpszichológiai 
alap- ismeretek 

6. modul: Vezetés, motiváció, 
teljesítményértékelő beszélge-
tés 

6. modul: Vezetési technikák 

7. modul: Humánerőforrás -
gazdálkodás menedzsment 

 7. modul: Humánmenedzsment 

8. modul: Rendészeti szervek 
gazdálkodása 

 8. modul: Protokoll 

9. modul: Minőségbiztosítás  9. modul: Stresszkezelés 

2. Táblázat: Innovatív moduláris képzési forma – tartalom tervezet 2005107 

 
3.2.1.2. Program-akkreditációs sikerek 
 
Az innovatív képzési program bevezetésének késlekedése nem törte le a szakmai csapat 
lelkesedését. A 2005-ben lezajlott sikeres intézményi akkreditációs eljárás eredményein 
felbuzdulva, és a megelőző – fejlesztő törekvésekre építve készült el a vezetővé és mes-
tervezetővé képzések program-akkreditációs anyaga. 2006-ban a szabályozók még lehe-
                                                 
106 Írásban megküldött javaslataik alapján készült egy vélemény mátrix, ami tartalmazta az ötleteket, a 

pozitív és negatív attitűdöket a programmal kapcsolatban. Készítette: Szabó Szilvia vezetőképzési al-
osztályvezető, 2005 – 2006. 

107 Innovatív képzési terv, Rendészti és Bűnmegelőzési Intézet, belső dokumentáció, készítette: Szabó 
Szilvia vezetőképzési alosztályvezető, Nagykovácsi, 2005. 11. p. 
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tővé tették, hogy a felelős miniszter által jóváhagyott képzési programot ún. egyszerűsí-
tett eljárással akkreditált programmá minősítse a Felnőttképzési Akkreditáló Testület.108  

Ennek következtében 2007 februárjában három minősített program szerepelt az Inté-
zet oktatási kínálatban: 

 akkreditált Rendészeti Szakvizsga Felkészítés, 
 akkreditált Vezetővé Képzés, 
 akkreditált Mestervezetővé Képzés. 

 
Ezzel a rendvédelmi szerveknél hazánkban egyedülállónak tekinthető moduláris 

kompetencia-fejlesztő képzési- és továbbképzési rendszert teremtett meg a Rendészeti 
és Bűnmegelőzési Intézet. A programok biztosítják az akkreditációs követelményeknek 
megfelelő minőségi oktatást.  

3.2.2. A rendvédelmi vezető-továbbképzési rendszer módszertana és a vezetői kompe-
tenciák illeszkedése 
 

A rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzés a Rendészeti és Bűnmegelőzési In-
tézet igazgatója által jóváhagyott központi tantervvel jelenleg is „intenzív” speciális 
módszerrel szolgálja a vezetők fejlesztését. Intenzív jelleggel, pár hónap alatt képes a 
delegált vezetők hatékony felkészítésére, a gyakorlatban használható vezetői kompeten-
ciák átadására, fejlesztésre. Az alkalmazott tréning jellegű képzések célja, hogy a részt-
vevők vezetői funkciójához kapcsolódó készségeit fejlessze úgy, hogy a külső és belső 
szervezeti együttműködésben betöltött szerepét és felelősségét helyezi a csoportmunka 
középpontjába. A komplex kompetencia-fejlesztésen alapuló képzés a szervezeten belü-
li és kívüli kapcsolattartás, kommunikáció, a problémakezelés és a személyes befolyá-
solás hatékonyságának növelésére irányul a változó elvárások és a visszajelzések men-
tén.  
 

A tréning az alábbi tanulási formák dominanciájával éri el hatékonyságát és a tanuló-
csoport előre kitűzött célját: 109 

 Operáns kondícionálás: a szociális megerősítés módszere, ahol a helyes megol-
dás jutalmazása elismeréssel, a hibás válaszok kioltása történik. 

 Interperszonális tanulás: a csoporton belüli személyközi kapcsolatokra vonatko-
zó önvizsgálat, saját tranzakciók tanulmányozása, a tanult élmény integrálása, 
visszacsatolás és önreflexió. 

 Tapasztalati tanulás: tanulás átélés, személyes megtapasztalás útján („learning 
by doing”). A csoportvezető a tagokkal együttműködve, a személyközi kapcso-
latok segítségével képessé teszi a résztvevőket viselkedésük megértésére, meg-
változtatására. A tapasztalati tanulás egy komplex tanulási forma, ahol a belátás, 
az „ahá” élmény az új ismeret forrása, ami viselkedésváltozást eredményez. 

 Asszociációs tanulás: kognitív megközelítésben tudatosítja, és segíti a képzést 
vezető tréner a változás szükségességének felismerését, a változási folyamat 
egyénhez szabottságát és a személy általi vezéreltségét. Erősíti azt a tényt, hogy 
a kitűzött cél eléréséhez meg kell változni, és az egyén képes erre. 

 

                                                 
108 A felnőttképzést folytató intézmények program-akkreditációjának követelmény-rendszere a felnőtt-

képzésről szóló 2001. évi CI. Törvény, a felnőttképzést folytató intézmények, a felnőttképzési progra-
mok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) Kormányrendelet alapján. 

109 Bánságiné Bakonyi Beáta: Összefoglaló a rendészeti vezetőképzésben alkalmazott tréningmódszertan 
pedagógiai és pszichológiai vonatkozásairól, előadás absztrakt alapján, 2006. március. 
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A tanulócsoport ebben az értelemben a trénerrel és egymással optimálisan együttmű-
ködő, alapvetően interaktív tanulásra szerveződött, az adott időtartam alatt, stabil köze-
get jelent. 110 A vizsgált képzési programok esetén: 

 csoportonként 12–14 fő delegált vezető, 
 két tréner (a két-tréneres eljárás a képzés intenzitása miatt szükséges), 
 a modul módszeres kritériumok mentén kompetenciafejlesztéssel foglalkozik, a 

meghatározott bemeneti és kimeneti követelmények megjelölésével, 
 vezetővé képzés az intézeti kontaktórákkal hathetes időtartamban, 
 mestervezetővé képzés esetén ugyanez öthetes időtartamban.111 

 
Bár a vezetői kompetenciák szerepét széles körben elismerik, mégis mint pontos je-

lentéssel bíró tartalom nehezen megragadható. A rátermettség, a személyi tulajdonságok 
és vezetői készségek, amelyek egy vezetőt alkalmassá tesznek feladata ellátására, mér-
hetők, értékelhetők és fejleszthetők. 
 

A „Magyar Rendőrség kompetencia-térképe” és szakmai tapasztalatok alapján az In-
tézet az alábbi kompetencia-területeket határozta meg a közép- és felsővezetői állomány 
továbbképzése tartalmának: 

 felkészültség: vezetéselméleti végzettség, 
 terhelhetőség: pszichés teherbírás, 
 kapcsolattartás: az irányítására bízott munkatársakkal, a beosztottakkal való 

bánásmód, kapcsolattartás a vezetővel, szervezeten kívüli interakciók, 
 felelősség: felelősségtudat, szervezet iránti lojalitás, egyéni megjelenés, sza-

bálytudat, fegyelmezettség, 
 problémamegoldás: probléma-érzékenység, a megoldásra való nyitottság, 

kreativitás, döntési készség, 
 személyi tulajdonságok: motiváció, elkötelezettség, lelkesedés, teljesítmény, 

igényesség, megbízhatóság, becsületesség, önállóság, határozottság, maga-
biztosság, rugalmasság, 

 vezetői magatartás: a követelménytámasztás képessége, vezetői szerep elfo-
gadtatása, tervezőkészség, szervezőkészség, munkatársak fejlesztése, 

 ismeretalkalmazás szintje: testületismeret, információkezelés és feldolgozás, 
 együttműködés: kooperációs készség, konfliktuskezelés, tolerancia, 
 kommunikációs készségek: adekvát szóbeli és írásbeli kommunikációs kész-

ség, meghallgatási képesség. 
Kiemelésre került, és prioritás kapott az együttműködési és kommunikációs kompe-

tencia, ami a korábbi definícióban a kapcsolattartás részeként szerepelt. A megkülön-
böztetett figyelmet magyarázom azzal a ténnyel, hogy a képzés a gyakorlatban megjele-
nő igényekre helyezi a nagyobb hangsúlyt a jogi szabályozás ismeretén túl. Ezért a már 
bemutatott kompetencia-térkép alapján, azt kibővítve jelennek meg a vezető-
továbbképzési programban a fejleszteni kívánt kompetencia területek. Ezzel meghalad-
va a jogi normát, erősen humánerőforrás-központú és gyakorlatorientált a tárgyalt kép-
zési struktúra. 
                                                 
110 Közoktatási Törvény 79/1993. LXXIX 3. számú melléklete határozza meg a fogalmat 
111A vezetővé képzés jelenléti időtartama hat hét, a mestervezető képzésnek öt hét; azonban nem folyama-

tos az Intézetben való részvétel, mert az egyhetes összevonások között a munkahelyen gyakorlati szitu-
ációkban önirányított tanulás folyik. 
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3.2.3. A vezetővé képzés akkreditált képzési programja és tanmenete, annak gyakorlati 
alkalmazása112 
 
A rendészeti vezetővé képzés program-besorolása szerint olyan kompetencia-fejlesztés, 
amelynek célja a kooperatív, szituatív (az érzelmi intelligencián alapuló) vezetési stílus 
elsajátíttatása. Olyan tudásanyag, magatartásformák és önfejlesztési technikák átadása, 
amelyek birtokában a képzés résztvevői képesek a státuszuk és a szervezetben betöltött 
szerepük szerinti vezetői kompetenciáknak megfelelni. Munkájukkal az adott rendvé-
delmi szerv stratégiai fejlesztési céljainak megvalósítását elősegíteni, a társadalmi elvá-
rásoknak eleget tenni. A vezetőképzési szint – a már korábban bemutatott képzési struk-
túrának megfelelően – a rendészeti szakvizsga után következik.  
 

A 14/2006 (BK 7.) BM utasítás által szabályozott, valamint külön együttműködési 
megállapodásban szabályozottak alapján a rendészeti vezető-továbbképző elvégzése 
azoknak a hivatásos állományú tiszteknek kötelező, akiket 2002. január 1-je után első 
alkalommal neveztek ki, illetve terveznek kinevezni osztályvezetői, illetve főosztályve-
zető-helyettesi illetményre jogosító beosztásokba. A 2002. január 1-je után első alka-
lommal kinevezett vezetőknek a rendészeti vezetővé képző elvégzését – legfeljebb két 
év határidő megjelölésével – elő kell írni.113  
 

A képzési modulok tartalmának hatékony elsajátítása, a program „eredményes elvég-
zése”, az alábbi főbb vezetői kompetenciák birtokába juttatja, illetve erősíti meg a 
résztvevőket:  

 önismeret (énkép, önérték-tudat, önbizalom, önérvényesítési motívumok, reali-
tásérzék, magabiztosság és határozottság, önállóság, alkotó alkalmazkodás, igé-
nyesség, önmegvalósítás, én-erők), 

 egyén és csoport összefüggése (csoporttípusok, a csoport szerkezete, a csoport-
fejlődés fázisai és jellemzői, a jól működő csoport jellemzői, szerepek a csoport-
ban, versengés/együttműködés), 

 kommunikáció (a kommunikáció jellegzetességei, hatékony szóbeli kommuni-
káció, kommunikációs stílus és teljesítmény, a vezetői visszajelzés fontossága, 
megbeszélés-értekezlet-prezentáció, mások meghallgatása, kérdezéstechnika, 
non-verbális kommunikációs eszközök tudatos alkalmazása, szervezeti kommu-
nikáció fajtái), 

 konfliktuskezelés (konfliktusok megelőzése, keletkezése, felismerése, megoldási 
módok, asszertív technikák elsajátítása, a keletkezett feszültség csökkentése), 

 stressz-kezelés (a pszichés terhelés/túlterhelés élettani hatásai és következmé-
nyei a magatartásra, a megelőzés és a túlterhelés csökkentésének módszerei), 

 vezetői magatartás, funkciók és szerepek (a vezető személyisége, vezetői köve-
telménytámasztás-tervezőkészség, szervezőkészség, problémamegoldás -döntés-
munkatársak motiválása, fejlesztése, ellenőrzés-értékelés). 

 
A képzésben való részvételnek alapvető feltételei vannak, ami egyrészt a hatályos 

jogszabályokból következik, másrészt a tréning módszere, és interaktív jellege teszi 
szükségessé. A képzésen résztvevők maximálisan az órák 10 %- ról hiányozhatnak. A 
                                                 
112 Program-akkreditációs anyag és a 14/2006. (BK 7.) BM utasítás alapján, saját összeállítás és szakmai 

munka, Nagykovácsi, 2007. 
113 Ellentmondásként jelentkezik a hatályos BM utasítás értelmében, hogy a vezetői továbbképzésekre 

már kinevezett vezetők jönnek, tehát a vezetői besorolást követően két éven belül kell elvégezni a kom-
petencia-fejlesztésére vonatkozó továbbképzési programot. Ez a központi jogi szabályozáson múlik. 
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fejlesztési idő összesen 448 óra, ebből 204 a tantermi kontakt- órákat jelenti, amelynek 
intenzitása összesen 30 munkanap (6 hét). A fennmaradó óraszám a vizsgára való felké-
szülés valamint az önirányított tanulás ideje. 114  
 

Az alkalmazott módszerek illeszkednek a kompetencia-fejlesztés módszertanához. A 
leggyakrabban alkalmazott eljárások: 
 

 Pódiumbeszélgetések – az adott témában meghívott prominens szakemberekkel 
való közös, interaktív beszélgetés, mely során a résztvevők kérdéseket tehetnek 
fel és véleményt nyilváníthatnak. 

 Előadások – olyan témakörök, amelyek nem közvetlenül állnak kapcsolatban a 
vezetőképzéssel, azonban olyan általános érvényű információkat tartalmaznak, 
melyek hasznosak lehetnek minden résztvevő számára. 

 Egyéni munka – különböző pszichológiai tesztek és kérdőívek kitöltése, ame-
lyeket csoportos megbeszélés során értékelnek. 

 Csoportmunka – páros, kiscsoportos és nagycsoportos feladatmegoldások, ki-
dolgozói munka és kommunikációs gyakorlatok interaktív formában.  

 Prezentáció – az adott téma legfontosabb elméleti ismeretinek a tanítása a tréne-
rek részéről, akik egymást kiegészítve, együttműködő magatartást tanúsítva dol-
goznak, mintegy mintát adva a kooperációra. 

 Szerepjátékok, tréninggyakorlatok – egy meghatározott szituációt, helyzetet kell 
a résztvevőknek eljátszaniuk, majd azt közösen, a trénerek segítségével feldol-
gozzák, összevetik a tanulságokat a mindennapi élethelyzetekkel.  

 
A vezetővé képzés összesen hat modulból áll. Egy modul egy heti képzési anyagnak- 

és időnek felel meg. A modulok egymásra épültsége követi a fejlesztésre megjelölt 
kompetencia-köröket és igazodik a rendvédelmi területen megkövetelt vezetői kompe-
tenciákhoz. Meghatározott továbbá a programban az ellenőrzés módja, ami egy kompe-
tencia alapú – az Intézetben Assessment Centernek nevezett (AC) – egyéni és csoportos 
záróvizsgából áll.115  

Szükséges megjegyeznem, hogy az imént felvázolt AC jellegű vizsga érdekessége, 
hogy nem pontosan tisztázott a helye és szerepe a rendszeren belül. Problémaként je-
lentkezik, hogy a gyakorlatban keveredik a fogalmi használatában az AC és a DC 
(Development Center – fejlesztő központ), aminek eszköztára rendkívül hasonló, azon-
ban az emberi erőforrás-fejlesztés folyamatában más-más szerepe van. Míg az AC ki-
mondottan a kiválasztás folyamatában értelmezhető, addig a DC rendszerét leginkább a 
fejlesztésben használjuk. Az Intézetben jelenleg nincs hivatalos kiválasztás a képzések-
re delegáltaknál. Valószínűsíthető, hogy ezért van elnevezésbeli tévedés a vizsga mód-
szerét tekintve. Kutatóként tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy általában a képzések, 
különösen a vezetői továbbképzések komplex, rendszerszerű működésének áttekintése, 
illetve vizsgálata nehezen képzelhető el a képzésben résztvevők kiválasztásával kapcso-
latos kérdések nélkül. E tényezőnek a kutatásba való emelése szándékosan maradt ki, 
mert a nevezett problémakör régóta meghatározó jelentőségű és nem tisztázott a vezetői 
továbbképzési rendszer gyakorlatában. Hosszú éveken keresztül működött egy ún. atti-
tűdvizsgálat a képzésre delegált vezetők kiválasztásában, kompetenciájuk mérésében. 
                                                 
114Az önirányított tanulás a modern andragógiában (felnőttképzés) gyakran használt fogalom. Kifejezi, 

hogy a felnőtt ember olyan autonóm lény, aki a tanulást saját szükségleteinek a kielégítésére használja. 
(Cserné dr Adermann Gizella: Az önirányított tanulás) 
http://www.feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=561 (letöltés ideje: 2007. október 7.) 

115 AC – Értékelő Központ, kompetencia felmérés, értékelés módszere. 
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Ezt a résztvevők által elfogadott és kedvelt, a szervezeti specifikusságok mentén meg-
bízhatóan működő rendszert 2006-ban megszüntették, helyébe azonban új – működő 
kiválasztó központ – nem lépett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra. A vezetővé képzés moduláris tartalmi felépítése116 

 
A témakörök elméleti és gyakorlati oldalról foglalkoznak a vezetői kompetenciákkal. 

Részben felidézik a vezetéselmélet alapjait, így a csoport fogalomköréből kiindulva a 
konfliktus és stressz, a szervezeti kultúra, problémamegoldás és döntés, valamint a sze-
mélyes vezetés kérdéseit. Az általános vezetéselméleti tananyag az azonos ismeret- és 
tudásbázis kialakítását célozza. A tananyag a képzés résztvevőiben egységes szemléletet 
alakít ki a vezetői feladatrendszerről, funkciókról, szerepekről. Alapozó ismereteket ad 
a vezetői eszköztárról, hogy rendszer-szemlélettel közelítsenek saját vezetői tevékeny-
ségükhöz. Erre épül a kapcsolódó, kiemelt vezetői készségeket megjelenítő gyakorlati 
terület. A hangsúly ebben a képzési fázisában az irányított ismeret-átadáson és az elsajá-
títtatáson van. Vele párhuzamosan gyakorlati jártasságok és készségek fejlesztése törté-
nik. 

Összefoglalva: a rendészeti vezetővé képzés ismeretanyaga, fejlesztési programja 
tematikusan felépített modulokból áll. A képzési program tartalmazza a célokat, az 
egyes modulok témáit, a felkészítés tartalmát, összóraszámát, a megengedett hiányzás 
mértékét, az egyes modulok óraszámát, a kötelező és ajánlott irodalmat, az alkalmazott 
képzési módszereket, valamint a központi és az egyéni tanmenet ütemtervére vonatkozó 
előírásokat a tanulmányi és vizsgarend szabályait is.  

3.2.4. A mestervezetővé képzés programja és tanmenete117 
 
A rendészeti mestervezetővé képzés is – hasonlóan a vezetővé képzéshez – tematikusan 
felépített modulokból áll. Tartalmazza mindazokat a programalkotókat, amelyekre egy 
                                                 
116 Saját szerkesztés 
117 Program-akkreditációs anyag és a 14/2006. (BK 7.) BM utasítás alapján, a vezetőképzési csoport veze-

tőjeként saját összeállítás és szakmai munka, Nagykovácsi, 2007. 

I. A rendészeti vezető személyisége, az önismeret jelentősége a veze-
tő magatartásában, mindezek hatása a vezetői kompetenciákra 

 

II. Egyén és csoport. Az együttműködés formái és módszerei 
 

III. A kommunikáció sajátosságai a rendvédelemi szervezetekben 

IV. Konfliktuskezelés és együttműködés a rendvédelmi szerveze-
tekben. A pszichés terhelés hatása a teljesítményre. 

V. Szervezeti kultúra – vezetési kultúra. Problémamegoldás és 
döntés 

VI. Vezetési ismeretek, személyes vezetés és irányítás 
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céltudatos, tervszerű továbbképzésnek fel kell épülnie a célmeghatározástól a kimeneti 
elvárásokig. 

A rendészeti mestervezetővé képzés célja a kooperatív, szituatív vezetési stílus al-
kalmazásának elmélyítése, fejlesztése. Olyan tudásanyag, magatartásformák és önfej-
lesztési technikák átadása, illetve begyakoroltatása, amelyek birtokában a képzésben 
résztvevő képes megfelelni a felsővezetőkkel szembeni elvárásoknak. Domináns a 
résztvevők innovációs képességének növelése, a stratégiai tervezésre és projektmene-
dzselésre történő alkalmassá tétele, valamint, hogy a felsővezető a szervezeti célok ér-
dekében legyen képes felszabadítani és mobilizálni az emberi erőforrásokat. A mester-
vezetői szint a vezetővé képzésre épül. Itt már a speciális felsővezetői funkcionális 
kompetenciák bővítése, gyakoroltatása a hangsúlyos. 

A mestervezetővé képzőt azoknak a hivatásos állományú vezetőknek kell elvégezni, 
akiket 2002. január 1-je után főosztályvezetői, vagy annál magasabb vezetői beosztá-
sokba első alkalommal neveztek ki, illetve terveznek kinevezni. Az utasítás a szerveze-
teket is kötelezi a folyamatos utánpótlásra, hiszen a 2002. január 1-je után első alka-
lommal kinevezett vezetőknek a rendészeti mestervezetővé képző elvégzését kötelezővé 
teszi.118 A kinevezést követő két éven belüli teljesítés az előírás. A mestervezetővé kép-
ző előfeltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, majd a vezetővéképző elvég-
zése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra. A mestervezetővé képzés moduláris tartalmi felépítése119 

A korábbi tanulmányokra építve, a továbbképzés tartalmának hatékony elsajátítása, a 
program „eredményes teljesítése”, az alábbi főbb vezetői kompetenciák birtokába juttat-
ja a résztvevőket:  

 vezetői magatartás, funkciók és szerepek, önismeret, 
 kommunikáció, 
 konfliktuskezelés, 
 stressz-kezelés, 
 együttműködés, 
 problémamegoldás, döntés, 
 a projektmenedzselés alapjainak és gyakorlatának ismerete. 

 
Az ötmodulos (öthetes) mestervezető képzés alapvetően a vezetővé képzés ismeret-

anyagán alapszik. Óraszámát tekintve a teljes képzési idő 458 óra, mely a tantermi kon-
taktórákat tekintve 170 órát jelent. A többi az önirányított tanulás és a vizsgára való 
felkészülés ideje. 
                                                 
118 Hasonlóan a korábban bemutatott vezetővé képző beiskolázási rendszerhez, itt is a központi szabályo-

zás a mérvadó, a felsővezetők a kinevezést követően vesznek részt a továbbképzésen. 
119 Saját szerkesztés 

I. Az eredményes rendészeti felsővezető 

III. Változásmenedzselés 

II. Stratégiai tervezés és projektmenedzselés 

IV. Humánerőforrás-gazdálkodás a rendvédelemben 

V. Stratégiai szemlélet a vezetésben 
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3.2.5. A rendészeti vezető-továbbképzések hatékonyságának vizsgálata 
 
A kutatási időszak két évet ölel fel.120 Ez alatt az időszak alatt közel 300 fő vett részt 
valamelyik kompetencia-fejlesztő folyamatban. A minőségbiztosítási követelmények-
nek megfelelően minden egyes résztvevő a képzés megkezdésekor és annak zárásakor 
kitöltött egy anonim, nem azonosítható kérdőívet. Kutatómunkám fontos részét képezte 
a kérdőívek feldolgozása, hiszen választ ad sok dilemmára, és igazolja a disszertációban 
megfogalmazott téziseket. Bizonyítja a képzés gyakorlati jelentőségét, azt, hogy tényle-
gesen mit jelent a rendészeti vezetőknek a személyiség-fejlesztés, kompetenciájuk bőví-
tése, és a hagyományostól eltérő továbbképzési szisztéma. 

A kutatás a képzések hatékonyságára is enged következtetni, hiszen a bemenetkor 
felvett adatokat össze tudjuk vetni a képzés végén gyűjtött információkkal. A válaszok 
egyértelműen alátámasztják a disszertációban felvetett problémák létjogosultságát, iga-
zolják hipotéziseimet. 

 A kérdőívekkel nyert adatok, tények feldolgozását, értékelését a vezetőképző típusai 
szerint külön-külön mutatom be a továbbiakban. 
 
3.2.5.1. A vezetővé képzés gyakorlati tapasztalatai 
 
A vizsgálat a vezetőképzésre beiskolázottak körében a képzés megkezdése előtt és a 
képzés zárásakor kitöltött kérdőívek adataira épült. A vizsgálati eszközt – az RBI minő-
ségbiztosítási kritériumainak megfelelően – a Vezetőképzési Csoport állította össze 
(lásd 2. számú melléklet).  
 

Egy speciális feldolgozási metódust alakítottam ki, amelynek segítségével a szám-
szerű adatokra különféle statisztikákat számítottam, illetve a nyílt válaszok csoportosí-
tását (típuskódok kialakítását) is elvégeztem. 
 

A 2005 márciustól 2007 márciusig tartó időszakban összesen 206 fő vett részt a ve-
zető-továbbképzésben, közülük 164 fő adott értékelhető válaszokat (a részvétel anonim 
és önkéntes volt). A továbbiakban ezt tekintem a populáció összességének: (N=164 fő). 

Joggal merül fel a reprezentativitás kérdése. A kurzusokon való részvételt a BM uta-
sítás normatív alapon szabályozza, kijelöli a résztvevők körét, így a 206 fő gyakorlatilag 
a kutatási időszak alatt a teljes érintett populációt magába foglalja. Ezen belül a kitöltési 
hajlandóság esetleges torzító hatásait külön is ellenőriztem. Nem találtam olyan jellem-
ző eltérést a vizsgálatban résztvevők, illetve az alapsokaság jellemzői között, amely 
megkérdőjelezhetné adataim reprezentativitását. Eredményeim általánosíthatók a hiva-
tásos állományú tisztek utasításban meghatározott körére.121 
 

A nyitó (input) kérdőív első kérdése arra vonatkozott, hogy a kurzus résztvevői hon-
nan, kitől szereztek tudomást a felkészítésről. Az ábra a válaszok összesített eredménye-
it tartalmazza százalékos megoszlásban: 
 
                                                 
120 2005. március – 2007. március között, ennek oka, hogy ebben az időszakban volt gyakorlati rálátásom 

a képzésekre. 
121 A 14/2006. (BK.7) BM utasítás értelmében, akiket 2002. január 1. után első alkalommal neveztek ki 

osztályvezetői, illetve főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásokba. 
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személyzeti vagy humán szolgálattól, ill. annak vezetőjétől
közvetlen vezetőmtől
kiképzési vagy oktatási szervezettől, ill. annak vezetőjétől
a szervezet első számú vezetőjétől
a RBI által kibocsátott hallgatói tájékoztatóból
egyéb személytől, ill. helyről, mégpedig:

 
6. ábra. Honnan/kitől szerzett tudomást a felkészítésről? (százalékok)122 

Nem meglepő, hogy a személyzeti vagy humán szolgálattól, illetve annak vezetőjétől 
kapták az információt a képzésről (42,7%), hiszen az érintett résztvevőket többnyire a 
személyzeti vagy humán szolgálat szakemberei jelölik ki. Az RBI által kibocsátott tájé-
koztatót mindössze a megkérdezettek 4,3%-a jelölte meg, igazolja ez azt a korábbi felté-
telezésemet, hogy a struktúraváltásból eredő névváltoztatás nem előnyös a vezető-
továbbképzés ismertsége szempontjából. Valószínűleg ebből következik, hogy meglehe-
tősen alacsony a képzésre az önkéntes jelentkezés aránya (mindössze 23,2%): 
 

23,2

76,8

önként jelentkezett kijelölték
 

7. ábra. Önként jelentkezett, vagy kijelölték a képzésben való részvételre? (százalékok)123 

 
Arra is kíváncsi voltam, hogy milyen előzetes ismeretekkel kerültek a nem hagyo-

mányos tréning jellegű oktatásra a delegált vezetők (3. kérdés). Közel a résztvevők fele 
(48,2%-a) már rendelkezett a „tréning-élmény” valamilyen formájával. Elsősorban a 
                                                 
122 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” nyitó kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=164 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
123 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” nyitó kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=164 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
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konfliktuskezelés (9 válaszadó), az önismeret (7 fő) és a kommunikáció (ez esetben is 7 
fő) területén szereztek tapasztalatokat. A már korábban említett – szintén az RBI-ben 
meghirdetett – periodikus tiszti továbbképzések szerepelnek a válaszok között többség-
ben.124 Ez megerősíti azt az állítást, hogy hazánkban egyedülálló és számottevő a veze-
tő-továbbképzésben az intézet szakmai tevékenysége. 

A kérdőív negyedik pontja azt tudakolja, hogy a hathetes időtartamú intenzív képzést 
megelőzően hogyan vélekedik a középvezető a képzési programról. Milyen elvárásai 
vannak? Konkrétan fogalmazódott meg, hogy melyek azok a témák, amelyekkel foglal-
kozni kell egy vezetővé képzőben. A 8-as ábra tartalmazza az itt felsorolt témaköröket. 
A válaszok gyakorisága alapján egyértelműen a „vezetéselmélet” (47%), a „konfliktus-
kezelés” (44,5%), az „önismeret és személyiségfejlesztés” (36,6%), a „problémamegol-
dás” (33,5%), a „kommunikáció” (26,6%) és a „csapatépítés” (14,6%) témaköröket je-
lölték meg. Fontosnak tartották még az „emberismeret” (15,2%) megjelenését, amelyet 
a vizsgálatban nem vontam össze az önismerettel. Lényeges ismeret-elem, hiszen a kép-
zési programban is kiemelt szerepet kap az első modul tananyagában az „önmagunk és 
mások ismerete” témakör. A várakozásokban megfogalmazódik az európai uniós nor-
máknak megfelelő kompetencia meghatározások azon része, amely a napjaink érzelmi-
leg intelligens vezetőivel kapcsolatos kritérium. 

A teljes körű válaszadást az alábbi ábra szemlélteti: 
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8. ábra. Melyek azok a témák, amelyekkel – Ön szerint – foglalkozni kell egy vezetőképző 

programban? (százalékok)125 

                                                 
124 Lásd a 2.2.3. alfejezetet: Képzési feladatok.  
125 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” nyitó kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=164 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
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Az első hét kategória (vezetéselmélettől a csapatépítésig) magas százalékos megjele-
nése egyértelműen egybevág az akkreditált továbbképzési programban megjelölt modu-
lok tartalmával. A többi kategória is kivétel nélkül szerepel a kurzus tanmenetében. 
Strukturált formában, a modulokba rendezve találkozik e témakörökkel a résztvevő 
(lásd 3.2.3. alfejezet). A kapott eredmények százalékos megoszlásában meglepő a „ve-
zetéselmélet” magas értéke (47%), hiszen alapvetően gyakorlatorientált képzési prog-
ramra jelentkeztek a résztvevők. Magyarázható ez mégis azzal, hogy a válaszadók több 
mint a fele (51,8%) még nem vett részt korábban tréning módszerű képzésben. Ezt lát-
szik indokolni a „vezetői készségek és képességek” meglehetősen alacsony (8,5%) em-
lítése is. (Ez indokolható a hagyományos és a kompetencia alapú képzési formákra jel-
lemző különbözőségekkel, továbbá azzal, hogy a vezetőképzési rendszerben még min-
dig a tárgyi tudás jelenik meg nagyobb százalékban. Bővebben lásd 3.1.3. alfejezet) 

A kérdéssor a továbbiakban (5. pont) – kapcsolódva az elvárt témakörökhöz – a 
kompetenciákra kérdez rá. Egyértelműen a „konfliktuskezelés” (29,3%), a „probléma-
megoldás” (25,6%), a „vezetői képességek” (23,8%), az „önismeret és emberismeret” 
(20,1%), valamint a „kommunikációs” (19,5%) készségek fejlődését / fejlesztését várta 
a továbbképzéstől a delegált vezető. Ezekben a válaszokban – alacsony százalékban 
ugyan, – jelentek meg olyan elvárások, amelyek az imént felsorolt kategóriák valame-
lyikébe besorolhatóak. (Ilyen a 3% „türelem”, vagy a 6,1% „kompromisszum készség”, 
melyeket az önismeret és konfliktuskezelési kompetencia csoportokba sorolja a képzési 
modul.) A „vezetéselmélet” összesen 3% megjelenése igazolja a kompetenciafejlesztés 
gyakorlati szerepét. Figyelembe véve a rendvédelmi szervezeti kultúra jelentőségét, 
érdemes felfigyelni a konfliktuskezelési és problémamegoldó készségek magas számú 
megjelenésére az elvárások között.  
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9. ábra. Mely készségei fejlődését/ fejlesztését várja a képzéstől? (százalékok)126 

                                                 
126 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” nyitó kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=164 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
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A hatodik kérdésére adott válaszok a trénerek szakmai és emberi kompetenciáival 
szembeni elvárásokra hívták fel a figyelmemet. A vizsgálatban résztvevők konkrétan 
megfogalmazták, hogy melyek azok az alapvető emberi tulajdonságok és a szükséges 
szakmai hozzáértés minimuma, amelyek segítik a képzés hatékonyságát, a részükről 
elvárt készségek fejlődését. Az említések számát figyelembe véve a leggyakoribb elvá-
rásként fogalmazták meg a trénerekkel szemben a „segítőkészséget” (39 fő) és az „em-
pátiát” (35 fő), valamint, hogy legyen „közvetlen” (27 fő), „barátságos” (13 fő), „türel-
mes” (8 fő) és „megbízható” (13 fő). Érezhető a válaszokból annak a súlya, hogy a kép-
zés emberi oldalát – a tréner személyiségét – fontosnak tartották a résztvevők.127  

Ehhez képest kevesebben írták a „magas szakmai tudás” (27 fő) és „szakmai felké-
szültség” (10 fő), továbbá a „jól felkészültség” (8 fő) tulajdonságokat. Számomra ez azt 
jelenti, hogy az érintett középvezetők a szakmai tudást és felkészültséget alapvetőnek – 
természetesen adott kompetenciának – tartják a képzésvezetőknél, továbbá a napi tevé-
kenységükből kiszakadva hatványozottan igénylik az „emberi-bánásmódot”. A szakiro-
dalommal egybevágóan ez utóbbi az egyik kulcseleme a tréning módszernek és a haté-
kony (együttműködő) tréning csoportnak. (lásd fentebb: 3.1.3 alfejezet) 

 
A továbbiakban a hathetes intenzív képzést lezáró kérdőívek adatait mutatom be. 

Ebben az esetben is a kérdőíves technikát alkalmaztuk – a feldolgozását is azonos mó-
don készítettem el. Az értékelhető válaszolók száma itt 141 főre csökkent (igazolt hi-
ányzások miatt). 

A záró kérdőív első két kérdése a tréning előkészítésére és az infrastrukturális kö-
rülményekre vonatkozott. Összességében megállapítható, hogy közepesre értékelték 
ebből a szempontból erőfeszítéseinket (mindössze 5,81 százados átlageredményt re-
gisztráltunk a tizenegy-fokozatú skálán). Jelentős számban fogalmaztak meg kritikai 
megjegyzéseket az előkészítés fázisára vonatkozóan. Elsősorban a tájékoztatás módját, 
gyorsaságát kifogásolták. Ezzel szemben a képzés szakmai-tartalmi előkészítését jó 
színvonalúnak ítélték meg. Érdemes itt elgondolkodni a már korábban bemutatott struk-
túra alapján működő szervezeti egységről és annak működési hatékonyságáról. (Lásd 
2.1 alfejezet) Alapvetően a szakmai munka hatékonyságát nem a szervezési feladatok 
adják, bár kétségtelen, hogy az előkészítésen keresztül vezet az út a képzési sikerekhez. 
Sajnos az RBI-ben jóval nagyobb – és a hierarchiában is erősebb – szerepe van a szer-
vezési feladatoknak, mint a képzések szakmai irányításának, amely a rendszerre általá-
ban jellemző hatalmi és érdekkapcsolati harcokból következik. 

 
A következő ábra hitelessé teszi, igazolja a disszertációban bemutatott képzési köz-

pont infrastrukturális körülményeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
127 Ezzel is felértékelődik a tréneri, oktatói kompetenciák pontos definiálásának az igénye. 
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10. ábra. Mennyire volt elégedett a képzés körülményeivel? (átlagértékek a 11 fokozatú skálán: a 0 

egyáltalán nem, a 10 pedig teljes mértékben elégedett)128 

 
Valóban szép környezetben, jól felszerelt tréningtermekkel és kényelmes szállással 

áll az intézet a megbízó szervek és a rendészeti vezetők szolgálatára. A vezetőképzési 
csoport szakmai felkészültségét mutatja a 8,47 százados elégedettség a felkészítés ré-
szeként kiadott „tréningcsomaggal” (jegyzetek, „handoutok”, tesztek) kapcsolatban. 
Ugyanakkor a kezdettől fogva visszatérő probléma a „szabadidős lehetőségek” hiánya 
(5,42 százados elégedettség, erős közepes szint). A képzés alatt sokszor szembesülnek a 
résztvevők azzal, hogy a tréning minden nap délután négy órakor véget ér, és a képzési 
helyszín adottságai miatt nincs egyéb program-lehetőség. Adyliget távol esik a város-
központtól, a szálláson nincs sportolásra alkalmas helyiség vagy egyéb szabadidős fog-
lalkozásokhoz eszköz. Továbbá nincs Internet csatlakozásra lehetőség, ami napjainkban 
szinte nélkülözhetetlen. Többször megfogalmazódott a szauna és egyéb relaxációs lehe-
tőségek bevezetésének igénye. Módszertanilag a képzés hatékonyságának fokozását 
nagyban segítené, ha az összevonásokon jelen lévő vezető a szellemi fejlődésen túl ak-
tívan pihenhetne, így a rekreációs program hiánypótló lehetne a jövőre nézve. 
 

Összességében a válaszadók (tizenegy fokozatú skálán129) átlag 8,04 százados elége-
dettséget fogalmaztak meg a képzés elején kitűzött célok megvalósulása kapcsán. 8,1 
tizedes értékben határozták meg a képzésben kapott új, hasznosítható ismeretek arányát. 
Rövid, felsorolás-szerű válaszaikban megfogalmazták, hogy idézem: „a gyakorlatok 
lehetővé tették, hogy olyan helyzetekben kipróbáljuk magunkat, amilyenre általában a 
munkánk során nem volt lehetőségünk”, valamint „egy újfajta szemléletmódra és gon-
dolkodásra tanított”. Kihangsúlyozták, hogy „a kapott ismeretek hasznosíthatósága a 
jövőbeli szakmai munka során fog kiderülni”.  
 
 
                                                 
128 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=141 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
129 11 fokozatú, 0 – 10 –ig terjedő skála, ahol a 0 a nem megfelelő, a 10 a kiváló értéket jelenti. 



 66

Mindezt alapul véve a képzés színvonalát és eredményességét az alábbiaknak megfe-
lelően értékelték a kérdőív 6. pontjában: 
 

0

5,7

51,8

42,5

0

gyenge kielégítő közepes jó kiváló
 

11. ábra. A képzés színvonalának és eredményességének megítélése 
(ötfokozatú skála, százalékok)130 

 
Az összbenyomásaik alapján a résztvevők többsége „jó”-nak tartotta a képzési prog-

ramot (51,8%), nem sokkal lemaradva 42,5% „kiváló” minősítést adott, a „közepes” 
színvonalat kevesebb, mint 6% élte meg. Ez a hagyományos, ötfokozatú skálán 4,37 
százados átlagot jelent, tehát a vizsgálati személyek „jó”-nak minősítik a vezetővé kép-
zés programját. Ez azt jelenti, hogy a már jelzett hibák, és a hiányosságok korrigálása 
javítana a megítélésen és elégedettségen. 
 

A záró kérdőíveken olyan megjegyzésekkel találkoztam, amelyek több szempontból 
értékelték a képzés tartalmát és színvonalát. Ebből két – a megfogalmazott elvárásokra 
reflektáló – kérdéskört emeltem ki és dolgoztam fel a fent említett módszer segítségé-
vel.  

A 12–13. ábra korrekten tükrözi a vezetővé képzés jelentőségét, összhangban az akk-
reditált (modul rendszerű) képzési programmal. Igazolják annak időszerűségét, továbbá, 
hogy napjaink vezetőinek az utasításban meghatározott kompetenciákon és szakismere-
ten túl speciális, a szervezeti kultúrához igazodó vezetői készségekre és képességekre 
van szükségük. Rávilágítanak a rátermett vezető személyiségének fontosságára. A veze-
tő, mint ember jelenik meg a szervezeti hierarchiában. Kíváncsi voltam annak megítélé-
sére, hogy a tréningen tapasztaltak mit jelentenek a képzésben résztvevő vezetők számá-
ra a jövőben, és mit tudnak majd hasznosítani a munka világában az elsajátított kompe-
tenciákból.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
130 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=141 fő). Saját 

adatfeldolgozás. Az átlagérték 4,37 az ötfokozatú skálán. 
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12. ábra. Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból önmaga számára? (százalékok)131 

 
A kérdésre, hogy mit tud majd hasznosítani a vezető a tréningen tapasztaltakból ön-

maga számára, meglepő válaszok és annak feldolgozásával izgalmas kutatási eredmé-
nyek láttak napvilágot (Lásd 12. ábra). A 141 válaszadó közül első helyen majdnem 100 
fő (69,5%) az „önismeretet” jelölte meg. Természetesen az önismeret alapja a képzési 
programnak, azonban nem kimondottan önismereti tréningen vettek részt. Arra a követ-
keztetésre jutottam – ami a jövő képzésfejlesztési törekvéseit befolyásolhatja – hogy 
nagyon fontos részét képezi a vezetői készségek fejlesztésének az „önmagunk és mások 
ismerete” a rendészeti vezetők szemszögéből. Goleman definíciója igazolódik be, mi-
szerint az érzelmi kompetencia két összetevője a személyes kompetencia csoport és a 
szociális kompetencia csoport nélkülözhetetlen eleme az önismeret.132 

Ebben a folyamatban a csoportmunka hatékonyságát is igazolják a kapott adatok. 
Időt kell szánni a csoport felépítésére (csapatépítésre), az egyén, a csoport és a trénerek 
kohéziójának kialakulására. Tény, hogy a csapatépítés módszertanilag mást és mást je-
lent a különböző emberi csoportoknál. Jelen esetben, mint eszközt kell értelmezni és 
érvényesíteni, hiszen a sajátélményű tanulás hatékonyságához járul hozzá a kooperáló 
csoport. Természetesen a munka világában az együtt dolgozó munkatársi csoportnak 
kell majd hatékonynak lennie. 
                                                 
131 Forrás: „ A RBI vezetővé képzés” záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=141 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
132 Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, 2004, EDGE 2000 Kiadó, 52. p. 
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Hozzájárul még az önismeret magas százalékú kiemeléséhez, hogy a résztvevők több 
mint a fele még nem vett részt hasonló képzésen. (A hagyományos oktatási módszer 
nem teszi lehetővé a személyiség ilyen fajta fejlődését). Ezért meghatározó és befolyá-
soló az első tréning-élmény, ami szintén az önismeret fejlődésében realizálódik.  

A résztvevők önmaguk számára hasznosíthatónak tartották még a „stressz- és konf-
liktuskezelést” (22%), a „kommunikációt” (18,4%) és a „problémamegoldást” (15,6%). 
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13. ábra. Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból munkája során? (százalékok)133 

 
A következő kérdés megválaszolása szórtabb eredményre vezetett (lásd 13. ábra). 

Arra voltam kíváncsi, hogy az önmaga számára hasznosítható információkhoz képest 
hogyan ítéli meg a munkája során hasznosítható tréning-tapasztalatokat. Egyértelműen a 
„vezetési ismeretek” elméleti és gyakorlati kérdéskörét jelölték meg a legnagyobb 
arányban (24,3%) Hasonlóan magas értéket kapott a „problémamegoldás” (20,7%), a 
„kommunikáció” ( szintén 20,7%), a „stressz és konfliktuskezelés” (19,3%) és a „csa-
patépítés” (14,3%) is belekerült a felsorolásba. Most azonban érezhetően a csapatépítés, 
mint módszer munkahelyi közegben való alkalmazásaként jelenik meg.  

Születtek érdekes, szintén a sajátos munkahelyi viszonyokra jellemző válaszok. Meg-
fogalmazták a tanultak hasznosíthatóságáról, hogy a „későbbiekben derül ki” és „amit a 
vezetőim hagynak” (1,4–1,4%). 

 
                                                 
133 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=141 fő). Saját 

adatfeldolgozás. 
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14. ábra. Mit várt és mit kapott megítélése szerint a képzéstől (százalékok)134 

 
Összevetve a kapott eredményeket, kíváncsi voltam arra, hogy a nyitó (input) kérdő-

íven megjelenő elvárások mennyiben jelzik előre a záró (output) kérdőív válaszait. Ösz-
szesítettem, hogy mit várt és mit kapott a képzéstől, tehát, hogy a vizsgált személyek 
előzetes elvárása, továbbá a képzés értékelése, milyen összefüggést mutat? 

Megállapításaimat a 14. ábra mutatja. Összeállításához a következő kérdések ered-
ményeit használtam fel: 

 Melyek azok a témák, amelyekkel – Ön szerint – foglalkozni kell egy vezető-
képző programban? 

 Mely készségei fejlődését/ fejlesztését várja a képzéstől? 
 Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból önmaga számára? 
 Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból munkája során? 

A négy kérdésre adott válaszok százalékértékei alapján „homogenizált-kiegyenlítő” 
számításokat végeztem, próbáltam az azonos kategóriákat összesíteni, és a gyakoriságok 
                                                 
134 Forrás: „A RBI vezetővé képzés” nyitó és záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=164 és 

141 fő). Saját adatfeldolgozás. A négy nyitott válasz százalékértékei alapján „homogenizált-
kiegyenlítő” számítások (ugyanazon kategóriák összesítő alkalmazása, az összesített említési gyakori-
ságok eltéréseinek kiszűrése). 
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eltéréseit kimutatni. Kutatásom eredményre vezetett, ami megfelel a várakozásaimnak. 
A fentiek az összesített válaszok eredményeit tartalmazza százalékos megoszlásban 
(lásd 14. ábra). 
 

A homogenizált kategóriákat a kapott és várt eredmények arányában sorba rendez-
tem. Az ábra felső részén található kategóriáknál jóval nagyobb volt az előzetes elvárás, 
mint amit megítélése szerint valójában kapott a képzés során a vezető. A legnagyobb 
eltérés a „vezetői készségek, elméleti ismeretek” (várt: 14,6% – kapott: 9,2%) kapcsán 
jelentkezett, valamint a „konfliktuskezelés” (várt: 20,1% – kapott: 16,3%) és „problé-
mamegoldó készség” (várt: 16,1% – kapott: 12,6%) nagyobb arányú fejlődését várták a 
résztvevők. Ezzel szemben a „kommunikációs készség” (várt: 13,9% – kapott: 19,2%) 
és az „önismeret” (várt: 16,6 % – kapott: 26,1%) jóval nagyobb arányban jutott el a 
résztvevőkhöz, a vártnál nagyobb százalékban profitálnak majd belőle önmaguk számá-
ra és/vagy a munkájuk során. 
 

Az összesített 14. ábra jóval nagyobb bizonyítékot adott kutatásaimról, mint azt felté-
teleztem. Egyértelműen látszik, hogy hol vannak az erős és gyenge pontjai a vezetővé 
képzés programjának. Az akkreditációs minősítéssel egybevágóan, hivatkozva a modu-
láris felépítésre, elmondható, hogy jó színvonalú, szervezett formában, szakmai alapo-
kon működik napjainkban a középvezetők továbbképzése. A kutatási eredmények fel-
hívják a figyelmet néhány „praktikus” problémára és erősségre, melyeket az alábbiak-
ban foglalok össze. 
 

A képzési rendszer egyértelműen az önismeret és a kommunikáció alapjaira épül, 
mindezt igazolja a kompetencia területek képzési programban megjelenő magas óra-
száma.  

A képzésvezető tréner a hatékonyság kulcsszemélye, ezért fontos, hogy az önisme-
ret- és kommunikációs kompetencia fejlesztésében kiváló szakemberek más területeken 
is mélyrehatóbb tapasztalatokat szerezzenek. Javasolt a trénerek szakosodása, illetve a 
tréner-továbbképzés lehetőségeinek biztosítása. Megerősítem ennek megfelelően, hogy 
évek óta nem történt meg a tréneri csoportban trénerként dolgozók kompetenciáinak 
kialakítása, ezáltal nehéz értékelésük és minősítésük.  

A hathetes modulrendszerből adódóan elvileg – az akkreditációs követelményeknek 
megfelelően – azonos idő alatt fejlesztik a programban és a kutatásban meghatározott 
kompetencia-területeket. Ugyanakkor a képzés zárásával kapcsolatos feladatok (jelleg-
zetesen a csoportmunkából adódóan az „elválás folyamata”) szinte teljesen elveszi a 
hatodik modul témájától az időt. Így a „Vezetési ismeretek, személyes vezetés és irányí-
tás” témaköre sérül.  

A konfliktuskezelés és stressz részterület kiemelkedő. A képzés kapcsán kellő fi-
gyelmet fordítanak a trénerek ennek a kompetencia-csoportnak a fejlesztésére (IV. mo-
dul). Ugyanis a konfliktuskezelés és együttműködés a rendvédelmi szervezetekben (a 
pszichés terhelés hatása a teljesítményre okán) hatványozottan érinti a résztvevőket, 
mint embert, és mint vezetőt. Valószínűleg nem véletlen, hogy a záró kérdőívben meg-
jelenő „Milyen témakörökkel foglalkozott volna még szívesen?” kérdésre a legtöbben 
(27 fő) a stressz-oldást és konfliktuskezelést jelölték meg. 
 

A részletesen fel nem dolgozott, de említést érdemlő kérdés volt, hogy „Min változ-
tatna a tréningeken? Miért?” Kivétel nélkül minden elmarasztalás és megoldási javaslat 
a tréning időbeosztásával foglalkozott.  

 „az időbeosztás lehetne más” (48 fő), 
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 „a tréningeket egy hét tréning, két hét munkavégzésre ütemezném – vannak 
olyan feladatok, folyamatok, amelyek igénylik a két hét munkavégzést és ezek 
megszakítása elvonja a figyelmet a tréningről” (4 fő), 

 „összevontan (folyamatosan) tartanám – kevésbé illetve könnyebben helyettesít-
hetően venné ki a hallgatókat az otthoni munkából” (2 fő), 

 „a hat hét kicsit hosszúnak tűnik, az időtartamot rövidíteném” (14 fő). 
 

Látható, hogy azonos problémára, több különböző megoldási javaslatot tettek a gya-
korlati szakemberek, amelyek megfontolás tárgyát képezhetik a jövő fejlesztését illető-
en. Igazolja ezt a célcsoport jellegzetessége is. Sokszor (válsághelyzetben, például 2006 
őszi események) maguk a vezetők nem tudnak kivonulni a munkából, illetve nem nézik 
jó szemmel a beosztottak, ha elöljáróik képzésen vesznek részt ilyen esetekben. 

Végül itt szeretném a legtöbbet emlegetett mondatot megjegyezni a trénerek munká-
jára vonatkozóan: „Kitűnő! Jól felkészültek, lelkiismeretesek, jó szakemberek” (70 fő). 
 
3.2.5.2. A mestervezetővé képzés gyakorlati tapasztalatai 
 
A vizsgálat azonos módszerrel történt, mint a vezetővé képzésen résztvevők körében. A 
mestervezetővé képzésre beiskolázottak is a képzés megkezdése előtt és annak zárása-
kor kérdőíveket töltöttek ki. 

A vizsgálati eszköz, a feldolgozási metódus, és a reprezentativitás kérdése azonos a 
3.2.5.1. alfejezetben leírtakkal. A 2005 márciustól 2007 márciusig tartó időszakban ösz-
szesen 67 fő vett részt a mestervezetői továbbképzésben, közülük 66 fő adott értékelhe-
tő válaszokat. A vizsgálatban való részvétel ez esetben is anonim és természetesen ön-
kéntes volt. A továbbiakban e kérdőívek szisztematikusan feldolgozott eredményeit 
ismertetem, hangsúlyt fektetve az elvárásokra és a képzés értékelésére. 
A kitöltési hajlandóság esetleges torzító hatásait ebben az esetben is ellenőriztem. Itt 
sem találtam olyan meghatározó eltéréseket a minta, illetve az alapsokaság jellemzői 
között, amely megkérdőjelezhetné adataim reprezentativitását. (tekintettel az összesen 1 
fős különbségre) Nincsenek tehát jelentős torzítások – eredményeim általánosíthatók a 
hivatásos állományú tisztek utasításban meghatározott körére.135 
 

A nyitó kérdőív első kérdésére (Honnan értesült a felkészítésről?), közel azonos 
eredmény született, mint a korábbi – vezetővé képző – válaszaiban. A kurzuson részt-
vevők 51,5%-os arányban a személyzeti vagy humán szolgálattól, vagy annak vezetőjé-
től értesült a felkészítésről. A következő ábra a válaszok összesített eredményeit tartal-
mazza százalékos megoszlásban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
135 A 14/2006. (BK.7.) BM utasítás értelmében, akiket 2002. január 1. után első alkalommal neveztek ki 

főosztályvezetői, illetve annál magasabb beosztásokba. 
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15. ábra. Honnan/kitől szerzett tudomást a felkészítésről? (százalékok)136 

A képzésre önként jelentkezők aránya jobb, mint a középvezetői szintnél tapasztal-
tam. A 66 fős mintából 29 fő (43,9%) saját elhatározásból vett részt a képzésen. Az ön-
kéntes jelentkezési arány javulása feltételezhetően annak is köszönhető, hogy a mester-
vezetővé képzés kis létszámú csoportban, félévente egy alkalommal foglalkozik a felső-
vezetők továbbképzésével.  
 

0,0
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42,4
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gyenge kielégítő közepes jó kiváló
 

16. ábra. A képzés színvonalának és eredményességének megítélése 
(ötfokozatú skála, százalékok)137 

A képzés színvonalára és eredményességére vonatkozó kérdés kiemelkedő ered-
ményt hozott (lásd 16. ábra). A középvezetői továbbképzésen résztvevőktől eltérően a 
válaszadók több mint a fele (54,5%) kiválónak minősítette az öthetes időszakot felölelő 
képzési programot. 

 
                                                 
136Forrás: „A RBI mestervezetővé képzés” nyitó kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=66 fő). 

Saját adatfeldolgozás. 
137 Forrás: „A RBI mestervezetővé képzés” záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=66 fő). 

Saját adatfeldolgozás. Az átlagérték 4,52 az ötfokozatú skálán. 
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A harmadik kérdés azt tudakolta, hogy részt vette-e már korábban valamilyen tréning 
jellegű képzésen a válaszadó. A képzési követelmények szerint 100%-os „igen” választ 
kellett volna kapni eredményként, azonban csak 38 fő (58%) részesült már korábban 
hasonló jellegű képzési formában. A hatályos utasítás és a program-akkreditáció értel-
mében csak olyan vezető iskolázható be mestervezetővé képzésre, aki felmenő rend-
szerben rendészeti szakvizsgát tett, majd tanúsítványt szerzett a vezetővé képzésben. 
(lásd 3.2. alfejezet) Tehát a mestervezetővé képzésben a résztvevők közel fele nem ren-
delkezett a szükséges előfeltételekkel. Ez visszavezethető a már korábban felvetett köz-
ponti jogi szabályozás – hatályos BM utasítás – hiányosságára, a megoldásra váró prob-
lémákra a jogi normák területén. 
 

A bemeneti kérdőív 4–5–6. pontjának válaszait az előzetes elvárásokra vonatkozóan 
külön nem részletezem, mert nem találtam azokban lényeges eltérést a középvezetők 
válaszaihoz viszonyítva. Összevetettem azonban a mestervezetők elvárásait a képzés 
befejezésekor alkotott értékelő véleményekkel, négy kérdés mentén. (Mit várt és mit 
kapott a képzéstől?) 

 Melyek azok a témák, amelyekkel – Ön szerint – foglalkozni kell egy mesterve-
zetővé képző programban? 

 Mely készségei fejlődését/ fejlesztését várja a képzéstől? 
 Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból önmaga számára? 
 Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból munkája során? 

 
A módszernek megfelelően ez esetben is homogenizált kategóriákat hoztam létre. Ezt 

követően a képzésen tanultak értékelése és az előzetes elvárások adatainak összehason-
lításával sorba rendeztem a nevezett kategóriákat. A disszertáció meghatározott keretei 
között nem áll módomban konzekvensen kitérni az összes részkérdés eredményeire. 
Ennek értelmében azt a módszert választottam, ami a középvezetői csoport válaszadásai 
alapján eredményesnek bizonyult: csak a 17. számú összevont ábrát elemeztem a továb-
biakban. Természetesen szövegesen kitérek más, a kérdőíves adatfelvétel során fontos-
nak tartott információkra is. 
 

Az eredményeket a következő összefoglaló ábra szemlélteti (lásd 17. számú ábra). 
 

Az ábra felső részén található kategóriáknál lényeges különbség mutatkozik az előze-
tes elvárás és a szerzett hasznosítható tapasztalatok között. A legnagyobb eltérés a 
„kommunikáció” (várt: 22,7% – kapott: 5,9%) mentén jelentkezett. Valamint a „vezeté-
si ismeretek” (várt: 21,4% – kapott: 13,6%), a „konfliktus és stressz” (várt: 16,0% – 
kapott: 11,9%) és a „problémamegoldás, döntés” (várt: 8,4% – kapott: 5,9%) területé-
nek nagyobb arányú fejlődését várták a továbbképzéstől a résztvevők.  
 

Ezzel szemben az összes többi megjelölt területen több hozadéka volt a képzési prog-
ramnak, mint azt az előzetes elvárásaikban megfogalmazták. A teljes felsorolást figye-
lembe véve, arányaiban a következő értékek jelentek meg: 

 Projekttervezés (várt: 1,7% – kapott: 2,5%), 
 Empátia (várt: 3,4% – kapott: 5,9%), 
 Motiváció-új látásmód (várt: 1,7% – kapott: 9,4%), 
 Csapatépítés (várt: 4,2 % – kapott: 14,5%), 
 Önismeret (várt: 13,1% – kapott: 25,4%). 
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17. ábra. Mit várt és mit kapott megítélése szerint a képzéstől (százalékok)138 

 
Az ábra elemzése kapcsán is megállapítható, hogy egyértelműen magasabb számú 

volt a részvétele az olyan vezetőknek, akik nem vettek részt korábban a középvezetői 
képzésen. Ezt mutatja a kommunikáció, a vezetési ismeretek és a konfliktus témájával 
szemben támasztott hatalmas elvárás. Ezek a kompetencia területek a vezetővé képző 
moduljainak kimeneti követelményeként jelennek meg. Gyakorlatilag a trénerek sok-
szor „gyorstalpaló” után-képzést tartanak azoknak vezetőknek, akiknek kimaradt a 
megelőző képzési szint. Most azonban már ténylegesen csak a vezetéselméleti ismere-
teket lehet pótolni, a készségeket nincs idő kialakítani. (E tény tükrében értékelődik fel 
a 4. fejezetben bemutatott innovatív vezetői oktatási módszer.) 
 

A várakozásokat felülmúló témák adják egyértelműen a mester szint kompetencia 
fejlesztésének vezérfonalát. Természetesen kiegészítve az önismeret, kommunikáció, 
                                                 
138 Forrás: „A RBI mestervezetővé képzés” nyitó és záró kérdőívei (2005. március – 2007. március; N=66 

fő mindkét esetben). Saját adatfeldolgozás. A négy nyitott válasz százalékértékei alapján „homogeni-
zált-kiegyenlítő” számítások (ugyanazon kategóriák összesítő alkalmazása, az összesített említési gya-
koriságok eltéréseinek kiszűrése). 
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konfliktus, vezetői kompetenciák fejlesztésével, mindezt a motiváció és empátia fontos-
sága kapcsán.  

Az értékelések szerint kiemelt jelentősége van a projekttervezésnek, ami új ismeret-
anyag a felsővezetők számára. A csapatépítés módszere, bár ismét eszközként jelenik 
meg, azonban meg kell itt említeni, hogy mit jelent a kapitányoknak és főosztályveze-
tőknek a válaszaik alapján: 

 a saját kapcsolati rendszerüknek a kibontása, jelenti „a kapcsolati tőkét”, 
 „egymást segítő, támogató vezetőket, akik igyekeznek, példát mutatni, több ve-

zetőt megfertőzni”, 
 „a változás szükségességét”. 

Végül a motiváció az új látásmódban jelenik meg. Bizonyos gondolkodásmód- és 
szemléletváltást hozott a résztvevőknek: „tudatosult bennem, hogy »vezető« vagyok, és 
miben kellene változtatnom”, „hogyan lehetek »jó« vezető, és azt, hogy mindenki első-
sorban ember”- fogalmazták meg többen. 
 

A trénerekkel szemben támasztott, majd a képzés folyamán tapasztalt elvárás hason-
lóan alakult, mint a középvezetőkkel végzett vizsgálatban.  
 
3.3. Következtetések 
 
„Vezetői kompetencia-fejlesztés egyes rendvédelmi szervek állománya körében” alfeje-
zet vizsgálatainál a következő megállapításokat tettem: 
 

Az értekezésben a változó körülmények ellenére sikerült bemutatnom egy új tí-
pusú továbbképzési lehetőséget. A Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben a ki-
dolgozott moduláris kompetencia-fejlesztő rendészeti vezetővé- és mestervezetővé 
képzések minőségi színvonalúak. Bizonyítja ezt az intézményi akkreditációs eljá-
rás, továbbá, hogy mindkét vezetői továbbképzési anyag program-akkreditációs 
minősítést kapott. Az ismertetett innovatív továbbképzés a hagyományos tovább-
képzésekhez viszonyítva többletet hordoz. A rendvédelmi szerveknél hazánkban – 
nemzetközi szinten is – egyedülállónak tekinthető moduláris kompetencia–fejlesztő 
képzési-és továbbképzési rendszert teremtett meg a Rendészeti és Bűnmegelőzési 
Intézet. A programok alapvetően biztosítják az akkreditációs követelményeknek 
megfelelő minőségi fejlesztést. A képzési rendszer tudományos rangját segítették a 
szakmai konferenciákon történő megjelenés, a kutatási folyamat közben megjelent 
publikációk, valamint a nemzetközi szakmai projektekben való részvétel. Mindez 
indokolttá teszi a moduláris képzési programok általánossá tételét, fent említett 
komplex gyakorlatának bevezetését a továbbképzésbe. 

A vezetővé és mestervezetővé képzés a generikus és a speciális kompetenciák-
kal együttesen az érzelmi intelligencia mentén foglalkozik. Jól felépített rendszer-
ben készíti fel a képzésben megjelenő vezetőket arra, hogy milyen módszerek lé-
teznek egy munkafolyamat racionális megszervezésére, továbbá technikákat mutat 
meg az idővel és az energiával való gazdálkodásra. Ezzel együtt figyelmet fordít a 
problémaérzékenységre és a problémamegoldásra, valamint az alternatív megoldási 
lehetőségek összehasonlítására. Napjaink kitartó, önálló és a változó körülmények-
hez rugalmasan alkalmazkodni képes rátermett vezetőinek elengedhetetlen kompe-
tenciája a lényeglátás, a döntésképesség, az együttműködés, a kommunikációs 
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készség, az innováció és a kreativitás, amelyekkel mélyrehatóan foglalkoznak a 
képzési csoportok.139 

A környezetünkben észlelhető, gyorsuló változások irányát és dinamikáját fi-
gyelve az oktatási rendszernek is szükségszerűen változnia kell, lehetőleg párhuza-
mosan vagy legalábbis gyorsan követve azt. A naprakész, szakmailag elfogadott 
vezetéstudományi ismereteket a szakmai gyakorlat nyelvére fordítottan, a képzések 
résztvevői számára érthetően érdemes közvetíteni. Mai tudásom és a két év alatt le-
bonyolított közép-és felsővezetői továbbképzéseken szerzett tapasztalatom szerint 
erre technikailag a tréningmódszer a legalkalmasabb.  

Az adatfelvétel egyértelműen igazolta a kompetencia alapú vezetői továbbkép-
zések (vezetővé- és mestervezetővé képzés) eredményességét. A vizsgálatok azt 
igazolják, hogy a továbbképzések résztvevői magas fokú elégedettséggel végezték 
el a kompetencia-fejlesztő programokat. Annak tartalmát elismerték, jónak találták, 
azon modulok jelentőségét emelték ki, amelyeknek a tananyagban központi szere-
pet szántunk. Jogos kritikai észrevételeket is megfogalmaztak a képzések formai sa-
játosságaival kapcsolatban. Mindezt tették a „rátermett vezető” állapot elérése ér-
dekében. 

A tudományos eredmények további eleme a XXI. századra jellemző konvertál-
ható tudás hatásmechanizmusa a vezetői továbbképzésekben. Az Európai Unióhoz 
való csatlakozásunk és a schengeni törekvések vetületében kiemelkedő képzési kul-
túrát kell kialakítania és működtetnie a magyar rendvédelmi szerveknek. Az állo-
mány tagjait képessé kell tenni arra, hogy tulajdonságai, magatartás-jellemzői és 
kreativitása birtokában, helytől és időtől függetlenül alkalmas legyen az elvárt telje-
sítményre. Ennek érdekében a tudásnak „termelő-erővé kell válnia” a társadalom – 
így a magyar rendészeti állomány – körében. Az élethosszig tartó tanulás (lifelong 
learning) – mint fejlődést elősegítő stratégia – nemcsak egyszerűen az állomány át- 
és továbbképzéseként értelmezhető, hanem egy újfajta gondolkodásmód kialakulá-
saként jelenik meg a rendvédelemben. Ebben játszik nagy szerepet a kutatásban 
megjelenő továbbképzések multiplikatív jellege, melyet az Európai Unió tagállama-
iban és a csatlakozni készülő államokban is ajánlott érvényesíteni. Ezzel – csatla-
kozva a biztonsági stratégiák ajánlásaihoz – megteremtve egy egységes normarend-
szert a vezetői gyakorlatban. 

 
A továbbiakban a vezető-továbbképzés jövőbeli lehetőségeivel foglalkozom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
139 Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest, 2004, EDGE 2000. Kiadó, 58-61. p. 
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4. FEJEZET 
 
ÚJ PERSPEKTÍVÁK A RENDVÉDELMI VEZETŐ-TOVÁBBKÉPZÉSBEN 

 

„Az olyan vállalkozás, amelyben a hagyo-
mány újítását nem váltja fel az újítás hagyo-
mánya, a jövőjével játszik.” 

/Cavett Robert/140

A Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet jelenleg önálló szakmai egységként működik. 
Szükségszerűen hatással voltak, vannak rá az Oktatási Főigazgatóságon és a minisztéri-
umban bekövetkező változások. A struktúra átalakulása több fázison keresztül történt, 
és a mai napig folyamatban van. Tudományos értekezésemben nem tárgyalom részlete-
sen az oktatási közeg strukturális és személyi változásait. Arra helyezem a hangsúlyt, 
hogy a legfrissebb szakmai törekvések milyen hatással vannak a vezető-továbbképzés 
rendszerére, miként kapcsolódott be a vezetőképző szakértői csapata a fejlesztési mun-
kákba, és ez milyen innovatív megoldásokat eredményezett a szakmai területen.  
 
4.1. Kompetencia alapú integrált humánerőforrás-fejlesztési projekt a rendészeti 
oktatásban, valamint a témához kapcsolódó tudományos konferenciák jelentősége 

4.1.1. A Twinning projekt bemutatása és a HR menedzsment napjainkban 
 
Lényeges hátterét képezi a témának, hogy az Európai Unió Bizottsága 2004-ben elfo-
gadta és jóváhagyta a Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság (jogutód intézménye 
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság) által készített 
„Kompetencia alapú integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer a Belügyminiszté-
riumnál”141 című Twinning-pályázatot. A német-magyar projekt142 célja a kompetencia 
alapú, egységes humánerőforrás-gazdálkodási rendszer kialakítása volt, amelynek köz-
ponti törekvése a humánerőforrás-fejlesztés innovációjában jelentkezett. Ennek megala-
pozója a kompetencia alapú, moduláris képzési és továbbképzési rendszer bevezetése. 
Mint arról az előzőekben írtam, a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet gyakorlatában 
korábban sem volt ismeretlen a kompetencia alapú képzés.143  

A német-magyar Twinning Projekt (a továbbiakban: projekt) keretei között 2005 
szeptemberétől a Belügyminisztérium, majd 2006 augusztusától az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium (továbbiakban IRM) az alábbi főbb projekt-komponenseken dol-
gozott: 

 kiválasztás, 
 oktatás, 
 beválás-vizsgálat és  
 karriertervezés. 

                                                 
140 Cavett Robert kortárs amerikai szerző In Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Budapest, 

2006, EDGE 2000 Kiadó, 42. p. 
141 BM Oktatási Főigazgatóság: Kompetencia alapú integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer a 

Belügyminisztériumnál. Budapest, szám: HU/2004/IB/JH/02. sz. Twinning projekt. 
142 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Német Szövetségi Belügyminisztérium Szövetségi Köz-

igazgatási Akadémia 
143 Szabó Szilvia: Vezetői kompetencia alapú képzés a rendvédelem (rendőrség, határőrség) állománya 

körében, In Kard és Toll, 2006/3, 130 – 141 p.  
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Ezeken belül is kiemelt figyelmet kapott az e-learning tevékenység. 
 

A rendvédelmi szervek humánerőforrás-menedzsmentjével foglalkozó projekt ta-
pasztalatait és eredményeit 2007. május 8-án, egy hivatalos záró rendezvényen, az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter jelenlétében ismertették és vitatták meg a rendvédelmi 
szervek képviselői.  

4.1.2. „Kompetenciák, modularitás, módszerek – a belügyi képzési rendszer időszerű 
kérdései, nemzetközi kitekintéssel” konferencia 
 
2006 márciusában „Kompetenciák, modularitás, módszerek – a belügyi képzési rend-
szer időszerű kérdései, nemzetközi kitekintéssel” címmel az akkori Belügyminisztérium 
Oktatási Főigazgatósága (most Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fő-
igazgatóság) a Német Szövetségi Köztársaság Közigazgatási Akadémiájának szakembe-
reivel, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Humán Tagozat Oktatási 
Szekciójának szakembereivel konferenciát szerveztek.144  

A konferencia szervezése és programja meggyőző példa volt arra, hogy az Európai 
Unió tagországaiban a közszolgálat humánerőforrás-fejlesztése, és benne a belügyi ága-
zatban folyó oktatás, képzés közös összefogás alapján, összehangolt elvárás és feltétel-
rendszerben fejleszthető a leghatékonyabban. Átgondolásra kerültek az egyes területek, 
így a humánpolitika céljai, mindenek előtt az oktatással kapcsolatos reformtörekvések a 
változó politikai, társadalmi tényezők hatása szempontjából. 

A konferencia szekcióiban három olyan fontos területre koncentráltak a kiváló szak-
emberek, mint: 

 a kompetencia alapú, moduláris felépítésű, gyakorlatorientált, hatékony képzési 
formák kialakítása, 

 az új normákhoz igazodó, új tanári szerepek, tanítási és tanulási stratégiák kiala-
kítása, 

 a jövő valószínűsíthető új oktatási módszere az e-learning alkalmazása. 
 

A kétnapos közös munkában a belügyi (rendészeti) oktatási-képzési struktúra áttekin-
tésére és ezzel együtt a fejlesztési, átalakítási irányvonalak meghatározására vállalkoz-
tak a résztvevők.  

Itt mutatkozott be először hivatalosan a belügyi rendszer korszerűsítésére vonatkozó 
koncepcionális javaslat, amely az ágazat hosszú távú fejlesztési terveit tartalmazta. En-
nek részeként az oktatás innovációjára vonatkozó elképzeléseket is fölvázolták.145 A 
szakmai rendezvény jelentős, stratégiai fontosságú feladatokat fogalmazott meg az okta-
tási és képzési területen dolgozó szakemberek számára. Összefoglalta az addig elért 
eredményeket, és az élethosszig tartó tanulás eszméje kapcsán hívta fel a figyelmet a 
gyakorlati téren való fejlődés, továbblépés fontosságára. Ennek kapcsán arra, hogy a 
már jól kiépült hagyományos intézményi struktúra pilléreire támaszkodva szükséges a 
megújulás a képzési folyamatokban. Elengedhetetlen a minőségi, az európai normáknak 
megfelelő szakmai fejlődés, mert általa lehetséges csak a külső változásokból adódó 
képzési igények kielégítése.  

A vezető-továbbképző csoport szakemberei is részt vettek a konferencián, ahol két 
szekció munkájához járultak hozzá szakmai tapasztalataikkal. „A tanár, az oktató szere-
pe, valamint a pedagógiai módszertan a kompetencia alapú képzésben” című szekció-
                                                 
144 2006. március 7 – 8., Siófok, BM Aranypart Hotel, „Kompetenciák, modularitás, módszerek – a bel-

ügyi képzési rendszer időszerű kérdései, nemzetközi kitekintéssel” konferencia. 
145 Dr. Szakács Gábor nyitó előadása alapján, 2006. március 7–8. Siófok. 
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ban, az RBI képzésvezető trénerei adtak összefoglalót a vezetői továbbképzésekben 
alkalmazott tréningmódszer pszichológiai és pedagógiai vonatkozásairól146. Előadásuk-
ban felhívták a figyelmet a hagyományos továbbképzések és a tréningrendszerű képzés 
összehasonlítása kapcsán a tréning-műfaj hatékonyságára. Beszéltek a képzésben al-
kalmazott tréneri magatartásról és stílusról, valamint módszertani eszközökről. Az elő-
adás kiemelkedő volt a szekció munkájában. Olyan témák között mutatkozott be a veze-
tő-továbbképzés tervezett módszertani gyakorlata, mint a szakközépiskolákban megje-
lenő tanári szerepek147 és a rendvédelmi szerveknél folyó gyakorlati képzések bemuta-
tása.148 

A „modularitás képzési lehetőségei” című szekció, az Oktatási Főigazgatóság Főosz-
tályvezetője koordinálásával négy gyakorlati terv áttekintésén dolgozott. A modularitás 
és kompetencia alapú oktatás koncepciója ebben az időben kezdett egyre erőteljesebben 
megjelenni az oktatásban. Ennek kapcsán számoltak be a szekció résztvevői a saját ok-
tatási intézményükben elért eredményekről, és határozták meg a fejlesztések további 
irányvonalait. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója „A rendészeti szak-
középiskolai képzés modularizációjának projektterve” címmel, az Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola igazgatója „A szakképzés átalakulásának hatása a rendőr-határrendész 
központi és helyi pedagógiai programokra” címmel, a Rendőrtiszti Főiskola tanulmányi 
vezetője „Generalitás és specifikáció a rendvédelmi felsőoktatásban” címmel tartott 
előadást. Negyedik előadóként a vezetőképzés modularizációjáról számoltam be a hall-
gatóságnak. Előadásom témája a disszertáció 3.2.1.1. „Az innovatív képzési rendszer 
koncepciója” című fejezetében olvasható.  

A konferencián bemutatott elgondolás a vezető-továbbképzés modernizációjáról még 
nem vált általánossá, mégis nagy előrelépést jelentett a modul rendszer kialakítása és 
bevezetése a képzési struktúrába. Erre épültek a program-akkreditációs eljárás sikerei is. 
A konferencián ismertetett intézeti törekvések jelentették az európai színvonalú vezetői 
továbbképzés kialakításának első állomásait. 

A harmadik szekció az e-learning, mint oktatási módszer lehetőségeivel foglakozott. 
Akkoriban a témában még nem volt érintett az RBI csapata. Az elhangzott korreferátu-
mok azonban újabb gondolatokat indítottak el a további fejlesztő munkához.  

4.1.3. Az „Átalakuló rendészeti képzés” konferencia 
 

Egy év elteltével, 2007. április 17–18-án rendezte az Oktatási Főigazgatóság az „Át-
alakuló rendészeti képzés” című szakmai tanácskozást, amely témájában az előző kon-
ferencia folytatásának bizonyult. A vitaindító előadás az F-korszaki tudásmegosztásról 
szólt.149 Felvázolta annak a lehetőségét, hogy nem lehet sosem annyira kiforrott egy 
oktatási és képzési rendszer, hogy ne kellene időszakonként változtatni azon. Ez a vál-
tozás nem minden esetben jelent paradigmaváltást, viszont együtt jár egyfajta tudásfris-
sítéssel150. Idézve szavait: „A tudás-frissítő számára a lényeg: vállalni kell a szilárd dol-
gok lecserélését, ha kényelmetlen is. Vigyázz, nem mindegy, mire!” 151 
                                                 
146 Sánságiné Bakonyi Beáta, Sárosi Béla: A tréningmódszer alkalmazása a vezetőképzésben, 2006. már-

cius 7 – 8., Siófok, 
147 Dr. Beregnyei József: Tanári szerepek változása a rendészeti szakközépiskolákban, 2006. március 7 – 

8., Siófok, 
148 Fekete Zsolt, Nagy Zsolt: Gyakorlati képzés a rendvédelmi szerveknél, 2006. március 7 – 8., Siófok, 
149 Dr. Baracskai Zoltán: Az F-korszaki tudástranszfer, 2007. április 17 – 18., Siófok 
150 Dr. Baracskai Zoltán: Profi Coach. Budapest, 2007, eMentor Media, 26–54. p.  
151 Dr. Baracskai Zoltán: Profi Coach. Budapest, 2007, eMentor Media, 42. p. 
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A figyelmeztetés jól foglalja össze a konferencia szakmai tartalmát, miszerint szük-
séges a rendészeti képzés-, továbbképzés újragondolása és átalakítása (megújítása), 
azonban nem mindegy, milyen konkrét megoldási lehetőségekkel történik meg az. 

A plenáris előadásokat követően két munkacsoportban folyt a tanácskozás. Az egyik 
szekcióban áttekintették, hogy az előző év óta mi valósult meg a képzés átalakításának 
folyamatában és ennek milyen állomásai, lépései voltak. Képzési szakemberek, rendé-
szeti iskolák képviselői számoltak be arról, hogy az intenzív változásokkal teli egy év 
alatt, milyen nehézségekkel, problémákkal kellett szembenézniük, amelyek a rendészeti 
képzést is érintették. 

A másik csoport az átalakulás alatt álló rendészeti képzési program főbb szempontja-
it vette sorra. Itt számoltam be arról, hogy a 2006 óta eltelt időszakban milyen mérték-
ben változott a rendészeti vezető-továbbképzés minősége.152 Előadásom az „átalakuló 
képzési programok” témaköréhez csatlakozva kimondottan az akkreditált, kompetencia 
alapú rendészeti vezető- és mestervezető képzésekkel foglalkozott. Bemutattam, hogy 
milyen módon jelent minőségi változást a képzési struktúra átalakítása a képzésben 
résztvevők számára, valamint kitértem az oktatási szervezet változásaira is. Felvázoltam 
azt a lehetséges jövőképet, amit az intézet a vezető-továbbképzésekben célként követni 
kíván. 

A program egy pódiumbeszélgetéssel zárult a jövő rendészeti képzéséről, amelyben a 
rendészeti oktatási intézmények képviselői vettek részt, többek között a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem képviselője. Kiemelt témaként a rendőrség és határőrség in-
tegrációjával kapcsolatos változás szerepelt a beszélgetés középpontjában. A pódiumbe-
szélgetés résztvevői azonban – bár a közönség ezt igényelte – nem bocsátkoztak jósla-
tokba a 2008-ban várható változásokat illetően. Leszögezték – mint ahogy jelen tudo-
mányos munkában is teszem –, hogy kizárólag a változások után lehet konklúziót le-
vonni a jelenségekről és azok eredményeiről. Fontosnak tartották a múlt eseményeinek 
összefoglalásából kiindulva az aktuális állapot számbavételét, hiszen ez lesz majd az 
alapja a jövőben bekövetkező változásoknak.  
 
A konferencia második napján három gyakorlati témában folytatódott a munka: 

 a kompetencia-alapú képzés módszertani összefüggései, 
 HR- és képzési folyamatok összefonódása, és az 
 e-learning, mint a kompetenciaalapú képzés eszköze. 

 
A harmadik szekció munkájában az innovatív oktatási forma kialakítása és megvaló-

sítása a rendészeti vezetők továbbképzésében szerepelt a napirendben. A már korábban 
bemutatott projekt egyik komponensét jelentő e-learning módszer alkalmazása (amely a 
társintézmények munkájában is változásokat eredményezett) állt a szekció-előadások 
középpontjában. 

Az ismertetett konferenciák tervei és megállapodásai alapján kialakuló konkrét inno-
vatív stratégiáról és annak a kompetencia alapú rendészeti vezető-továbbképzés rend-
szerébe való integrálásáról a következő alfejezetben szólok. 
 
4.2. Innováció a rendészeti vezető-továbbképzésben, az e-learning stratégia megal-
kotásának és bevezetésének gyakorlati megoldásai 
 
Szinte már közhelyszámba megy, hogy változó világban, információs társadalomban 
élünk. Ez azt jelenti, hogy az ember csak akkor érvényesülhet, ha a megfelelő helyen és 
                                                 
152 Szabó Szilvia: Akkreditált rendészeti vezetőképzés, 2007. április 17–18., Siófok 
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időben a megfelelő információk birtokában van és ezeket megfelelően fel is tudja hasz-
nálni. A technika fejlődése következtében a globalizáció erősödik, kitolódnak a tudás-
határok, és bővülnek az emberi lehetőségek is. A felnőttképzésben a tömegkommuniká-
ció robbanásszerű változásával és az internet rohamos terjedésével elindult egy új foga-
lom kialakulása, amit ma e-learningnek hívunk. Legszűkebb értelmezése szerint az e-
learning számítógéppel, illetve infokommunikációs technológiákkal támogatott tanulást 
jelent. Ez a definíció egészíthető ki, illetve szűkíthető tovább a különböző oktatási rend-
szerekre, szintekre értelmezve. Meglehetősen új oktatási eszköz, különösen a hagyomá-
nyos módszereket alkalmazó oktatás területén.  

Szakirodalom után kutatva rengeteg nyomtatott és on-line publikációra akadtam.153 
Munkám szempontjából mérvadó, hogy az elmúlt két évben milyen forrásoknak kö-
szönhetően ismertem meg és sajátítottam el ezt az új tudást. Több elméleti és gyakorlati 
felkészítésen vettem részt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigaz-
gatóságán. A felkészítő kurzusok az elméleti alapoktól kezdve a konkrét tananyag-
szerkesztésig átfogó ismereteket adtak az e-learning alkalmazásának kompetenciájára.  

Továbbá kiemelem, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Határrendészeti- 
és védelmi vezetői szakán és a Hadtudományi Doktori Iskola képzéseiben több mint 
négy éve folyik e-learning módszerrel támogatott (ún. kevert vagy blended learning) 
stratégiájú oktatás, amelynek tapasztalataival hazai és nemzetközi konferencia előadá-
sokon ismerkedtem meg.154 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatási gyakor-
lata mintaként szolgál a hasonló típusú képzések bevezetésére. Ezzel kapcsolatosan a 
témában korábban megírt tudományos munkában is találtam hasznosítható információ-
kat.155 

A vezetővé- és mestervezetővé képző projektben szerzett e-learning tapasztalatokat 
foglalom össze a továbbiakban. Részben a vezetési ismeretek tananyag tanítási-tanulási 
folyamatának bemutatásával, másrészt az RBI-ben megkezdett bevezetés tesztelési fázi-
sában, kérdőíves vizsgálat segítségével nyert eredmények ismertetésével. A fejezet 
szakmai tartalma az empirikusan feltárt adatokon túl, kétségkívül szubjektív szemléletű 
a személyes érintettségem következtében. 

4.2.1. Az e-learning stratégia bevezetése, kezdeti lépések 
 
2005 decemberében kaptam felkérést az IRM Oktatási Főigazgatóságáról, hogy képvi-
seljem az RBI vezetőképzési csoportját az első e-learning témájú szakmai fórumon. Ez 
valójában az e-stratégiát előkészítő workshop volt, amely lehetőséget adott az egyes 
„belügyi oktatási intézmények” képviselőinek, hogy megismerkedjenek a témával. A 
tájékoztatás/tájékozódáson túl célja volt továbbá egy közös stratégia, közös irányvonal 
kialakítása az érintettek részéről – a jövőre vonatkozóan. Számos hasonló értekezletre 
került sor, amelyek alapján körvonalazódott egy, az e-learning stratégia kialakítására és 
bevezetésére hivatott szakmai grémium. Olyan tananyag-fejlesztés megvalósítása volt a 
cél, amely támogatja a rendészeti oktatási intézmények képzéseit, illetve illeszkedik a 
                                                 
153 Meghatározó volt Dr. Kónya József: E-learning tüskék a felsőoktatásban című on-line tanulmánya, 

mely szerint „az E-learning oktatásszervezési, módszertani kérdései, pedagógiai értékei ma 
még kevésbé vannak kidolgozva és a felsőoktatásban történő elfogadása, az oktatók munkájának, a 
hallgatók teljesítményének értékelése is hiányos.”  
Forrás: http://moodlemoot.kfrtkf.hu/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=83 
(letöltés ideje: 2008. január 22.) 

154 http://www.hunbord.hu/moodle/ ZMNE HTK Határőr Tanszék Távoktatási portálja 
155 Vörös Miklós okleveles mérnök alezredes: A katonai felsőoktatásban alkalmazható virtuális tanulási 

környezet kialakítási lehetőségeinek vizsgálata, PhD értekezés, témavezető: Dr. Malomsoki József tan-
székvezető egyetemi tanár, ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2007. március 
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továbbképzési rendszerhez. Fontos volt az is, hogy a nemzetközi és hazai 
sztenderdeknek a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a projekt. 
 

Közel egy év alatt, 2006 decemberére készültek el azok a konkrét tananyagok, ame-
lyek bevezetési fázisa folyamatban van a társintézményeknél. Összesen kilenc darab 
multimédiás anyag került a stratégiába: 

 Közlekedési ismeretek, 
 Schengen kézikönyv (magyar, angol), 
 Kényszerítő eszközök, 
 Kriminalisztikai ismeretek, 
 Kriminál-technikai tevékenység lőfegyverhasználat esetén, 
 Lőfegyverhasználat, 
 Okmányvizsgálat, 
 Perbitviews kézikönyv (HR informatika), 
 Vezetéselmélet. 

 
Az elektronikus tananyagokra jellemző, hogy a hagyományos tantermi oktatás része-

ként készültek el. A fejlesztési tevékenység jellemzője volt, hogy a tananyagok tartal-
mát, struktúráját olyan szakértők határozták meg, akik alapvetően jártasak a képzés, 
oktatás területén. Így megvalósulhatott a tananyagfejlesztők, tanárok, képzésvezetők 
szemléletének koherenciája. 
 

A vezetéselméleti tananyag szakmailag kiemelt részét képezi a stratégiának. Beszá-
moltam már róla, hogy a vezető-továbbképzés speciális oktatási formában, interaktív 
tréning jellegű foglalkozásokon adja át a szükséges tudásanyagot a delegált vezetőknek. 
A vezetői kompetenciák gyakorlati elsajátításának van egy szakmai-elméleti háttere, 
nevezetesen a vezetésmenedzsment-vezetéselmélet, más néven a vezetési ismeretek 
témaköre, amelyet a továbbképzésben részesülőknél bizonyos mértékig adottnak kell 
tekinteni a készségek, képességek fejlesztéséhez.  

A projekt megvalósítása során – törekedve a moduláris képzési-fejlesztési megoldá-
sokra – vágtunk bele a vezetésmenedzsment elméleti tudásanyagának innovatív átalakí-
tásába. Az intézetben trénerként dolgozó kollégák közel egy év munkájával összeállítot-
tak egy a vezetővé- és mestervezetővé képzésben használatos anyagot.156 A munka foly-
tatásaként az RBI vezetőképzési csoportjának munkatársai a hagyományos oktatás mód-
szer kiegészítéseként e-tananyagot készítettek belőle. 
 

Minisztériumi és intézeti támogatással kezdtük el a fejlesztést. Tananyag-
szerkesztőként megírtuk a tananyag-forgatókönyveket, amelyek alapján a közbeszerzési 
pályázaton nyertes cég (WSH Hungary Kft. és az MTA SZTAKI157 együtt) elkészítette 
az e-tananyagot. Újszerű szakmai részét képezte a stratégiának a vezetőképzési tan-
anyag átültetése e-learninges formába, hiszen egy egészen más gondolkodásmódot kö-
vetelt meg tőlünk a munka. Végig kellett gondolnunk, hogy a hagyományos tréning-
jellegű oktatással hogyan lehet kapcsolatot teremteni, valamint milyen relevanciája van 
a vezető-továbbképzésben a modern oktatási eszköznek. Érdekes felismerés volt, hogy a 
fejlesztőmunka kapcsán, azzal párhuzamosan tanultuk meg mi is a módszert, azt, hogy 
valójában mit jelent az e-learning, és miként lehet bevezetni a gyakorlati oktatásba. To-
                                                 
156 Sziklai-Erőss Katalin, Svelta Erzsébet: „Rendészeti vezetővé képzés kötelező elméleti anyaga”, Nagy-

kovácsi, 2006. IRM OF RBI belső használatra. 
157 Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
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vábbá milyen előnyei és hozzáadott értékei vannak/lehetnek a képzésben résztvevők 
számára. 

4.2.2. A vezetési ismeretek multimédiás tananyag leírása, célja, felépítése és illeszkedé-
se a vezetői kompetencia-fejlesztő továbbképzés rendszerébe 
 
A vezetési ismeretek elméleti alapvetése a technikai lehetőségeknek köszönhetően új 
módszerrel, a számítógép segítségével rendkívül szemléletesen, hatékonyan tanítható. 
Segít az alapvető fogalmak, definíciók, összefüggések áttekintésében és a továbbképzést 
megkezdő heterogén összetételű csoportnál a közös alapismeretek kialakításában. A 
„vezetési ismeretek oktató anyag” hatékony segítséget nyújthat: 

 a rendészeti középvezetővé képzést megelőző felkészüléshez, mert az egységes 
elméleti tananyag azonos tudásbázist alakít ki a résztvevőknél, 

 a rendészeti mestervezetővé képzést megelőzően a korábbi (vezetővé képzésben) 
szerzett ismeretek felfrissítéséhez, 

 vezetővé- és mestervezetővé képzés végén segít a kompetencia-vizsgára való 
felkészülésben, 

 képzés után-követés, után-követő tréningek esetében, 
 a periodikus tiszti továbbképzéseken a témaként szereplő modulokhoz, 
 egyéb tartalmú képzéseknél általános vezetéselméleti ismeretek tanulásához 

(akár társintézményeknél is, vagy a rendészeti képzésben más területen). 
A Vezetési ismeretek tananyag egy 12 órás elméleti kurzust foglal magába. 5 modulra 
bontható az alábbi témaköröknek megfelelően: 

 a csoport, 
 konfliktus és stressz, 
 szervezeti kultúra, 
 problémamegoldás és döntés, 
 személyes vezetés. 

 
A tananyag elsajátítása a képzés résztvevőiben egységes képet alakít ki a vezetői fel-

adatrendszerről, funkciókról, szerepekről. Alapozó ismereteket ad a vezetői eszköztár-
ról, hogy rendszer-szemlélettel közelítsenek saját vezetői tevékenységükhöz. Minden 
modul 3–5 leckére osztható fel. Minden modul végén fogalomtár és önellenőrző teszt-
kérdések találhatóak. 

A tananyag az ILIAS platformon működött, a http://ilias3.b-m.hu oldalon volt elérhe-
tő, amely a regisztrált felhasználók számára használható.158 A technikai kötöttség és 
nehézségek miatt egyelőre csak az IRM szervezeti egységeinél működő belső rendsze-
ren hozzáférhető. Távlati cél, hogy tértől és időtől függetlenül (akár otthonról is) csatla-
kozni lehessen a nevezett internetes oktatási platformhoz. 

Az elméleti alapozás törzsanyaga – igazodva a moduláris rendszerű kompetencia-
fejlesztő továbbképzésekhez – a legszükségesebb, legfontosabb vezetői kompetenciák 
köré rendeződik, és a hozzá kapcsolódó elméleti ismeretanyagok kerülnek oktatásra. 
Ennek értelmében célja a rendvédelmi szervek eredményes működését szolgáló, a ren-
delkezésre bocsátott erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodó, a változó körülményekhez 
rugalmasan alkalmazkodó, korszerű szakmai műveltséggel rendelkező, az európai nor-
mákkal azonosuló, a különböző tudományok eredményeit hasznosítani tudó, döntésre és 
együttműködésre kész és képes innovatív, hiteles vezetők, vagyis a XXI. század vezető-
jének felkészítése. 
                                                 
158 Jelenleg a www.e-rendeszet.hu oldalon található. 
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18. ábra. A tananyag szerkezeti felépítése159 

 
Ez a tananyag alapozó fázisa a modulrendszerű vezető-továbbképzésnek. A rendvé-

delmi szervektől delegált résztvevők olyan általános vezetéselméleti oktatásban része-
sülnek, amely alapvetően szükséges a további modulok teljesítéséhez. A bemutatott 
vezetővé- és mestervezetővé képzés kompetencia-moduljainak elméleti, rendszerelvű 
összefüggéseit tisztázza.  

A tervezett oktatási segédanyag blended learning160 formában kapcsolódik a rendvé-
delmi vezetők továbbképzési rendszeréhez. A képzés résztvevői nem az intézetben te-
kintik át a vezetési ismeretek anyagát. Önállóan készülhetnek fel a „Vezetési ismeretek” 
multimédiás tananyag segítségével, amely számos illusztrációt (kép, videó, hang, ani-
máció) tartalmaz, így az egyéni tanulást segíti elő. Ezt követően a blended learning ré-
szeként a jelenléti, tréning jellegű oktatással történik meg a korábban elsajátított elméle-
ti ismeretek gyakorlatorientált bemutatása. Helyszíne az adyligeti képzőközpont. A tan-
anyag tartalmát és témáját tekintve az adott célcsoportnak, így a kezdő középvezetők-
nek és a gyakorlott, leendő mestervezetőknek szól. 

A tananyag alapvetően hierarchikus felépítésű, vagyis az egyes leckék egymásra 
épülnek, tehát olyan előfeltételeket tartalmaznak, amelyek alapján az egyes fejezetek 
elsajátításához mindig szükség van az azt megelőző fejezetek ismeretanyagára. A tan-
anyagot azok is nagyon jól tudják hasznosítani, akik már valamilyen előtudással rendel-
keznek és csak a tananyag tartalom egy adott specifikus részére kíváncsiak, arról szeret-
nének információt szerezni. A tananyag szabadon tanulmányozható a tanuló egyéni ké-
pességei szerint. Mindezt a moduláris rendszerű képzés is biztosítja, alátámasztja. 

 
                                                 
159 saját szerkesztés, munkaanyag, RBI, 2006.  
160 Blended learning: Blended learning-nek, azaz vegyes oktatásnak nevezzük a hagyományos oktatási 

formák és az online tanulási technikák (e-learning) együttes alkalmazását, illetve az elektronikus oktatá-
si módszerek használatát a hagyományos (face to face) tantermi keretek között. Ez a kombinált oktatási 
forma alkalmat teremthet arra, hogy az oktatás során hatékonyan ötvözzük mindkét változat előnyeit. 
Jelen esetben a tréning jellegű oktatással együtt alkalmazható. 
http://nft352.apertus.hu/index.php/news/NewsPage?news_id=72 (letöltés dátuma: 2007. március 15.) 
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19. ábra. vezetési ismeretek multimédiás anyag161 

Szerkezetileg egy lecke alatt több tananyag-lap is található. Egy lapon belül mindig 
az adott téma elemeit találjuk meg, a tartalom, multimédia elemek, kulcsszavak és foga-
lomtárak tekintetében.162 Minden téma végén önellenőrző tesztsor, valamint a teljes 
tananyag végén egy összefoglaló önellenőrző tesztsor található. A tesztkérdések a kép-
zés résztvevője számára visszajelzést biztosítanak az adott tananyag-egység elsajátítását 
illetően. Minden témavégi tesztsorban 10 kérdés található, amely pontosan lefedi az 
adott elméleti anyagot. Az öt téma végén 25 kérdésből álló, összefoglaló, ellenőrző teszt 
áll rendelkezésre, amit a témák végi kérdésekből generál a program. Minden új teszt 
megnyitásakor, a résztvevő személyre szabott kérdéssorral találkozik, amellyel az önál-
lóan megszerzett tudását ellenőrizheti. 

4.2.3. Tesztkurzus a vezetők továbbképzésében 
 
Az előkészületek és tananyagszerkesztés után 2006 év végére készült el a teljes e-
learning tananyag. A bevezetési fázis 2007 februárjában a minisztériumi projektvezető 
által tartott „roadshow”-val kezdődött, ahol először került bemutatásra a kész tananyag. 
 

Kutatásom részeként fontos volt a tesztkurzusok pontos forgatókönyvének megírása, 
valamint a monitoring tevékenység kialakítása, amely az e-learning stratégia eredmé-
nyes megvalósításának egyik kulcskérdése volt. 

A tesztfázist lépcsőzetesen építettem fel. Meghatároztam a minta körét és a kontroll-
csoportot. Alapsokaságnak a vezetővé- és mestervezetővé képzésre jogosultakat jelöl-
tem meg a vonatkozó utasítások értelmében. A minta kiválasztásában egyértelmű kö-
rülmény volt a speciális képzés menete és időbeosztása, tehát az aktuális résztvevők 
száma: 
                                                 
161 http://ilias3.b-m.hu vezetési ismeretek multimédiás anyag látványkép, forrás: RBI, 2007. 
162 Lecke és lap: a modulrendszeren belül kisebb egységet azonosítanak. A modul leckékből, a leckék 

lapokból állnak. Mindezt a sajátos technikai megoldás követeli meg. 
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 mintasokaság: az adott időben vezetővé képzésben résztvevők köre, ez összesen 
29 fő,  

 kontrollcsoport: az ugyanakkor mestervezetővé képzésben résztvevő 15 fő. 
 

A kutatási mintát az új képzési folyamatban először részesülő középvezetői csoport 
jelentette. Adatfelvételként velük próbáltuk ki az e-learning tananyagot. A hagyomá-
nyos képzési tematikában szereplő humán blokkba építettük be az új ismeretanyagot, 
mint a humánerőforrás-fejlesztés innovatív megjelenését. A „blended learning” adta 
kereteket felhasználva, a tréning részeként, a csoporttal közösen néztük át a tananyagot. 
A tesztkurzus vezetésével a kérdőíves kutatáson túl, személyes gyakorlati tapasztala-
tokkal is gazdagodtam a tanítási-tanulási folyamat működéséről. 

2007. március 9-én délelőtt 9-12 óráig az Intézet számítástechnikai kabinetében tar-
tottam meg az első tesztkurzust, ahol az IRM Oktatási Főigazgatóságának szakértői is 
jelen voltak megfigyelőként. A képzés résztvevői kaptak egy általános tájékoztatást az 
e-learningről, mint oktatási módszerről, majd a tananyagnak helyt adó ILIAS platform 
használatát ismertettem.163 Ezt követően mindenki önállóan haladt végig a tananyagon. 
Átnézték az egyes modulok leckéit, az önellenőrző teszteket és az összefoglaló tesztet is 
megoldották. A rendelkezésünkre álló idő rövid volt, azonban segítette a munkát és az 
ismeretek befogadását a képzésben korábban tanult elméleti és gyakorlati anyag. 

Személyes tapasztalatom szerint előzetes várakozásomat, feltételezésemet felülmúlta 
a csoport érdeklődése és aktivitása a számukra újszerű munka iránt.  
 

2007. március 9-én, az aktuális képzésben részesülő mestervezetők – mint kontroll-
csoport – kapták meg az elérhetőséget az ILIAS platformon lévő tananyaghoz, valamint 
azt a feladatot, hogy (az otthonról történő elérhetőség hiányában) a munkahelyükön 
kapcsolódjanak rá a tananyagra, és önállóan tekintsék át azt. Feladatuk volt továbbá az 
önellenőrző tesztek és az összefoglaló teszt megoldása is. A mestervezetővé képzés so-
ron következő konzultációjáig egy hét állt rendelkezésükre, hogy teljesítsék a feladatot. 
Ebben az esetben nem kaptak tájékoztatást az ILIAS platform használatáról, és nem volt 
tréneri jelenlét, azonnali segítség, ha elakadtak a tananyagban. Személyes eligazítást, 
visszajelzéseket csak a későbbi kontakt-foglalkozáson kaptak. A „pilot” képzés résztve-
vői elmondták, hogy a tananyag könnyen követhető és értelmezhető, gördülékenyen 
tudtak benne haladni. Legnagyobb problémát az otthonról való csatlakozás hiánya jelen-
tette, hiszen beigazolódott az a feltevésem, hogy egy felsővezető, a munkahelyén nem 
tud hosszasan koncentrálni egy szervesen nem a mindennapi tevékenységéhez kapcso-
lódó feladatra. A gyakorlatban egy kapitány nem csukhatja be az ajtaját a beosztottak 
előtt, mondván, hogy éppen tanul.  

Ugyanakkor az önirányított tanulás egyik sajátossága, hogy a személyes érintettségen 
és motiváción túl, megfelelő feltételek között zajlik. 
 

Levonva a kezdeti tesztelés tanulságait, a soron következő képzésekben is hasonló 
próba megvalósítását terveztem. A kutatásban előzetesen tervezett csoportok voltak: 

 2007. március 9. – 16 fő vezetővé képző csoport (sikeres), 
 2007. március 9–15. – 15 fő mestervezetővé képző csoport (sikeres), 
 2007. szeptember 6. – 13 fő vezetővé képző csoport (sikeres), 

                                                 
163 Az ILIAS egy webalapú tananyagkészítő és -szolgáltató e-learning keretrendszer (LMS, LCMS). A 

Kölni Egyetem koordinálásával fejlesztik. 2000 szeptembere óta nyílt forráskódú, ingyenes szoftverként 
érhető el. 20 ország 90 felsőoktatási intézménye használja 21 nyelven. A rendszer biztosítja a tananyag-
készítést és a publikálást, a kommunikációt, a felhasználók ill. a csoportok valamint a kurzusok mene-
dzselését, a felhasználói nyomkövetést. http://ilias.gdf-ri.hu/ (letöltés dátuma: 2007. november 3.) 
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 2007. október 16. – 14 fő mestervezető csoport (sikertelen), 
 2007. október 18. – 28 fő vezetővé képző csoport (sikertelen). 

 
2007 szeptemberében a 13 fős csoporttal jó, eredményes munkát végeztünk. Ötvöz-

tem az első két csoport kapcsán szerzett tapasztalatok eredményeit, így az első csoport-
hoz hasonlóan a képzés részeként, tréneri felügyelettel tekintették át a tananyagot.  

Az októberi csoportoknál nem sikerült tovább folytatnom az előre megtervezett kuta-
tást. Az Intézet vezetőségének döntése következtében az e-learning nem kapott és a mai 
napig nem kap létjogosultságot a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet munkájában. 
Sajnálatos a tény abból a szempontból, hogy kutatásaim bizonyítják, hogy eredményes 
ez az újszerű módszer. Továbbá a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján minden 
rendvédelmi képzésben egyre nagyobb szerep jut a multimédiával támogatott oktatási 
módszereknek (lásd ZMNE, RFT stb.), mind több tudományos kutatómunka foglalkozik 
a témával. Nehezen képzelhető el a jövő vezető-továbbképzési rendszere a korszerű 
informatikai szerepek nélkül, különösen az egységes képzési struktúra részeként. 
 

A kutatás során a három befejezett kurzus résztvevői (minta és kontrollcsoport) ano-
nim kérdőívet töltöttek ki önkéntesen. A feldolgozott válaszok alátámasztják az innová-
ció szükségességét a rendészeti közép- és felső vezetővé képzésben. A társadalom fej-
lődési tendenciái igénylik a változást, és a fejlesztés-fejlődés új módja kedvelt volt a 
gyakorlott vezetői feladatokat ellátók körében. Függetlenül a viszonylag rövid idejű 
kutatómunkától, úgy gondolom, a jövőben is hasznosítható eredményeket sikerült rögzí-
tenem. Megerősítést nyert, hogy az a tananyagszerkesztői csapat, akikkel együtt dol-
gozhattam az intézetben, eredményes munkát végzett. 

4.2.4. Az empirikus kutatás eredménye 
 
A tesztkurzust követően a minta- és kontrollcsoport kérdőívén a vezetési ismeretek e-
learninges tananyagával kapcsolatos azonos kérdések szerepeltek. Arra voltam kíváncsi, 
hogy a kurzus résztvevői hogyan értékelték a bemutatott tananyagot, és miként véleked-
tek annak a vezetőképzési rendszerbe való illesztéséről. Nem voltak jó, vagy rossz vála-
szok. A kérdőív kitöltése része volt a tesztkurzusnak, biztosítottam az anonimitást, va-
lamint az információk bizalmas felhasználását. Tájékoztattam a résztvevőket arról, hogy 
a feldolgozott vélemények a dolgozatomban felhasználásra kerülnek.  

A kérdőívet (lásd 3. számú melléklet) a három csoportból összesen 44 fő töltötte ki, 
két különböző helyszínen: 

 29 fő (két csoportból) a képzőközpontban, kutatói jelenléttel, 
 15 fő (egy csoportból) a képzőközponttól távol, kutatói jelenlét nélkül. 

 
4.2.4.1. A képzőközpontban kitöltött kérdőívek eredményei 
 
A kérdőív szerkezetét tekintve három részre tagolódott. Először egy hétfokozatú skálán 
kellett 20 megállapításról kifejezni az egyetértés mértékét Az 1-es érték az „egyáltalán 
nem” a 7-es skálaérték a „teljes mértékben” kategóriákat jelölte. A húsz pontból 19 db 
kötött, előre megadott, és egy szabadon megadható egyéb kategóriát is tartalmazott 

A kérdőív második részében két nyílt kérdést tettem fel, ahol szabadon fejthették ki 
véleményüket. A harmadik részben a kutatás feldolgozását segítő statisztikai adatokra 
kérdeztem rá. 
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20. ábra. A mintacsoport nemek szerinti megoszlása (százalékosan)164 

 
29 válaszadó közül 26 férfi (86,2%) és 3 nő (13,8%) volt jelen a középvezetői teszt-

kurzuson. Az életkor meghatározását fontosnak tartom, hiszen a módszer használata 
feltételezi a számítógépes ismereteket. Ennek tudása az Európai Unió ajánlásaiban 
kulcskompetenciaként jelentkezik. (lásd 1. fejezet) Hazánkban azonban életkor-függő is 
a realitása. Esetünkben kérdéses volt a képzésben résztvevők számítógépes ismerete. 
Közöttük a legfiatalabb 30 éves volt, a legidősebb az 50 éves korosztályhoz tartozott. 15 
fő 31-39 éves, és 14 fő tartozott a 40-50 közötti intervallumba az életkort tekintve. Ez 
fontos, szubjektív befolyásoló tényező a képzési eredmény szempontjából. 

Hivatkozva a 16/2006. (BK.7.) BM utasításra a mintacsoportba delegált, képzésben 
résztvevőknél, alapvetően feltételeztük a felsőfokú végzettséget. Mintánkban 15 fő ren-
delkezik főiskolai, és 14 fő egyetemi végzettséggel. 

A személyes kulcskompetenciákon túl meghatározó a szervezet infrastrukturális ellá-
tottsága, hiszen az eredeti koncepció szerint a kontakt-foglalkozásokat megelőzően kí-
vántuk a vezetési ismereteket feldolgoztatni. Tehát a munkahelyen, vagy otthon önálló-
an sajátítja el a hallgató a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti tudásanyagot. Az 
ország különböző részéből érkeztek a vezetők. A többség a BRFK-ról, Megyei és Váro-
si Rendőr-főkapitányságokról, ORFK-ról érkezett, valamint voltak az RSZVSZ, a 
REBISZ és egy fő egy városi tűzoltó-parancsnokság állományából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
164 Forrás: „A képzőközpontban kitöltött e-learning” kérdőívek alapján (2007. március 9., 2007. szeptem-

ber 6.; N=29 fő). Saját adatfeldolgozás.  
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21. ábra. Internet használattal kapcsolatos kérdések (százalékos megoszlásban)165 

 
Az Internet használattal kapcsolatban kiderült, hogy a többség négy éve, vagy annál 

régebben használja az Internetet, azonban két fő egyáltalán nem, mert sem a munkahe-
lyén, sem otthon nincs rá lehetősége. Ez esetben a személyes kompetenciahiány és az 
infrastrukturális problémák hatványozottan érvényesülnek, hiszen e korcsoport tagjai 
inkább a munka világában ismerkedtek meg a számítástechnikával, így az Internettel is. 
A megkérdezettek többsége (79,3%) rendelkezik a munkahelyén és otthon Internet kap-
csolattal ellátott számítógéppel, azonban csak 69%-ának van korlátlan hozzáférési lehe-
tősége. A válaszadók alig negyede (20,7%) nem rendelkezik korlátlan hozzáférési lehe-
tőséggel a munkahelyen a „világháló” tekintetében. A hallgatók többsége napi rendsze-
rességgel használja az Internetet (1-3 óra időtartamban), egy fő heti 2-3 alkalommal 
alkalmanként 2-3 óra időtartamban. Ezek a tények az új típusú továbbképzést objektíve 
befolyásolják. 

Az elégedettség tekintetében a kis-létszámú mintacsoport ellenére is igen kedvező, és 
a további innovációs törekvéseket támogató eredmények születtek. (lásd 22. ábra) 
Alapvető hipotézisem volt, hogy a számítástechnikai kompetencia és a lehetőség hiánya 
miatt nem lesz jó a módszer és a tananyag megítélése. Azonban az eredmény felülmúlta 
a várakozásokat, mert még azok a résztvevők is, akik alapvetően nem ismerik, nem 
használják a számítógépet és az Internetet, személyes motivációtól vezérelve könnyen 
sajátították el a szükséges tudásanyagot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
165 Forrás: „A képzőközpontban kitöltött e-learning” kérdőívek alapján (2007. március 9., 2007. szeptem-

ber 6.; N=29 fő). Saját adatfeldolgozás.  
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22. ábra. Résztvevői elégedettség a tesztkurzuson (hétfokozatú skála alapján)166 

A kérdőív második részében a nyílt kérdésekre adott válaszok megerősítették az 
eredményeket, valamint jelezték a hallgatók személyes érintettségét az ügy iránt. A tan-
anyagról alkotott személyes vélemények alapján egyértelmű, hogy megkedvelték a mul-
timédiás anyagot. Felismerték a tesztkurzuson résztvevők, hogy a rendészeti állomány 
képzésében nagy szerepe lehet a jövőben a multimédiás tananyagok kialakításának és 
alkalmazásának. Felsorolás-szerűen válogattam néhányat a szubjektív véleményekből: 

 „érdekes, csak a rossz munkahelyi technikai felszereltség miatt egyelőre nem 
használható, elérhető”, 

 „jól összeszedett, áttekinthető, megfelelően tudtam alkalmazni”, 
 „a leghatékonyabb felkészülést biztosítja, gyors és könnyen kezelhető”, 

                                                 
166 Forrás: „A képzőközpontban kitöltött e-learning” kérdőívek alapján (2007. március 9., 2007. szeptem-

ber 6.; N=29 fő). Saját adatfeldolgozás 
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 „érdekes és eredményes módszer, szükség volna további témák elkészítésé-
re”, 

 „az állomány képzéséhez kitűnően tudjuk majd felhasználni”, 
 „kiemelkedően jól lehet hasznosítani egy-egy probléma, helyzet megoldásá-

ra, elemzésére – a képi tananyag kiemelkedően segíti ezt a folyamatot”, 
 „jól szerkesztett, szemléletes az ábrákkal és a rövid filmekkel (multimédia 

elemekkel)”. 
 

Ezt követően kértem, hogy írják le értékelésüket az e-learninggel támogatott tanulási 
módszerről. Pozitív, jövőbe mutató válaszokat fogalmaztak meg, függetlenül attól, hogy 
esetükben életkor- és szervezeti kultúra függő a számítógép alkalmazása. Ez esetben is 
lényegesnek tartottam a legmeghatározóbb mondatok kiemelését: 

 „fejlesztésre, szélesebb körben való terjesztésre alkalmas”, 
 „ha teljes mértékben beindul, akkor hatékony lesz, és könnyebb lesz a tanu-

lási folyamat”, 
 „tetszett, szélesíteni kell a rendszerben lévők körét”, 
 „a tanulási módszer szimpatikus, szívesen használnám…”, 
 „Ez a jövő! Bármit is mondanak a megújulásra képtelenek”, 
 „jól kiegészíti a hagyományos tanulási módszereket, melyet más állományok 

(vezetők) képzésére is jól lehetne használni”. 
 

Meggyőződésem szerint a tananyagot sikerült úgy elkészítenünk, hogy a számítás-
technikai ismeretek birtoklása gyorsítja a tanulás folyamatát, annak hiányában, pedig 
ösztönöz a tanulás és a megismerés folyamatára. A tesztkurzussal elégedettek voltak a 
résztvevők, mert teljes-körű és gyakorlatias információkat kaptak az ILIAS használatá-
ról. Tehát ez a tanulási eszköz jól használható. A vezetési ismeretek tananyag szerkesz-
tésével elértük a célunkat, hiszen könnyen használhatónak, logikusnak, jól áttekinthető-
nek minősítették, mely segíti a tanulási folyamatot, lehetővé teszi a saját erőfeszítést.  
 
4.2.4.2. A kontrollcsoport eredményei 
 
A kérdőív szerkezetét tekintve azonos volt a fent leírtakkal. A mestervezetőkből álló 
kontrollcsoportba – a kutatás megszakadása következtében – összesen 15 fő került, eb-
ből mindösszesen 3 főnél sikerült a teszt. Ez a csoport jelenléti segítség nélkül, a képzés 
helyszínétől távol, saját közegükben próbálta meg használni a vezetési ismeretek mul-
timédiás tananyagot. A 15 főből összesen 3 főnek sikerült megtekintenie a tananyagot a 
rendelkezésre álló egy hét alatt. Az értéklehető válaszadók száma így 3 főre csökkent a 
kontrollcsoportban. Az eredményekről – bár hasonlóan a mintacsoporthoz, kedvező-
ek167 – a kevésbé sikeres részkutatás miatt nem kívánok szólni részletesen jelen esetben. 
Ennél fontosabb annak a ténynek a magyarázata, hogy mi okozta a nagyon kevés sike-
res válaszadást ebben a tesztelési fázisban. A felsővezetői munkával járó időhiányra 
hivatkoztak, amihez hozzájárult a 2007 márciusi eseményekkel kapcsolatos fokozott 
vezetői aktivitás, továbbá a képzés jellegéből adódó rövid – egy hetes – próbaidőszak: 

 „akartam, de nem volt időm…”, 
 „az elmúlt időszak miatt – március 15-i események – nem volt időm…”, 
 „nem volt rá idő a munkám és egyéb elfoglaltságaim mellett”. 

Másrészt a technikai és infrastrukturális nehézségekre hívták fel a figyelmet: 
                                                 
167 A három válaszadó eredményei egybecsengtek például abban, hogy „Érdekes tanulási folyamatnak 

tartom az e-learninget.” De hasonló egyértelmű pozitív visszajelzéseket kaptunk „A tananyag szakmai 
tartalma érdekes, informatív?” kérdésre adott válaszokban is. 
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 „az Internet-kapcsolat nem lehetséges”, 
 „mert nem elérhető számomra”, 
 „munkahelyemen az asztali számítógépre telepített kereső program segítsé-

gével nem tudtam hozzáférni”. 
 

A teszt-kurzus rávilágított arra is, hogy még körültekintőbben, még többet kell fog-
lalkoznunk az e-learninggel. A képzésvezetőknek, oktatóknak, trénereknek el kell sajá-
títaniuk az eszköz használat minden apró részletét. Emellett pedig fontos a saját motivá-
ció, hiszen csak akkor leszünk hitelesek a képzésben résztvevők számára. Személy sze-
rint én, bár évek óta használom az Internet adta lehetőségeket, a projektet megelőzően 
nem találkoztam az e-learning elméletével és gyakorlatával, ezért sokat kellett a folya-
mat közben is tanulnom arról. Tartalmas kétévnyi kutatómunka és tapasztalatszerzés áll 
mögöttem, nagyon sok új tudást és ismeretet adott a felnőttképzés e sajátos területéről. 
 

A nem nagyszámú populációval, de valóságos körülmények között, korrekt vezetői 
és mestervezetői továbbképzésen kipróbált új típusú tanítási-tanulási folyamat jó és 
hasznos dolog. Egyértelműen amellett foglalok állást, hogy szükség van a XXI. századi 
vezető-továbbképzésben az e-learning gyakorlatára. Természetesen nem helyettesítve, 
hanem kiegészítve a rendészeti vezetői kompetencia-fejlesztésre irányuló, tréning jelle-
gű, gyakorlatorientált képzéseket.  
 

Éppen ezért érdemes tovább foglalkozni a vezetéselméleti tananyaggal, egyrészt a 
fejlesztésére vonatkozóan, másrészt, hogy hogyan lehet azt hatékonyan a képzési rend-
szerekbe integrálni. A vezetőképzési rendszer átalakításának és strukturálásának egyik 
fontos eszközének tekintem az e-learning alkalmazását, hiszen több területen (egymásra 
épülve) jelenhet meg a képzési rendszerben. Alkalmasnak találom arra, hogy a korábban 
említett ZMNE és RTF képzéseiben jelenjen meg a tananyag, akár a 2008 szeptemberé-
ben induló „Rendészeti vezető” MA képzés felkészítő vagy képzési programban. Az 
anyag jellegénél fogva alkalmazható az integrációs eseményekből fakadó képzésekben 
és átképzésekben, továbbá az egyes oktatási intézmények tanárainak, trénereinek, okta-
tóinak továbbképzésében („képzők képzése”). 
 
4.3. Következtetések 
 
„Új perspektívák a rendvédelmi vezetőképzésben” fejezet vizsgálatainál a következő 
megállapításokat tettem: 
 

A nemzetközi felnőttképzési gyakorlatban már meghonosodott e-learning módszer a 
hazai viszonyok között még kevéssé ismert. A kutatásom folyamatában kipróbáltuk a 
vezetői állomány körében, valamint teszteltük annak működését és elfogadását a vizsgá-
lati személyek részéről, amelynek alapján megfogalmazható az e-learning gyakorlati 
alkalmazhatósága. Az értékelésekre hivatkozva a konkrét kutatás kézzelfogható ered-
ményt mutat: a vezető-továbbképzés praxisában a jövő oktatási stratégiájának kialakítá-
sában felhasználható lehet a moduláris, kompetencia alapú, az e-learning módszert (is) 
alkalmazó továbbképzési szisztéma, különös tekintettel a blended learning komplex 
fejlesztési módszertanára. Ezzel kapcsolatban a kutatás egyértelműen felhívja a figyel-
münket az alábbi – még megoldásra, további kutatásra váró – problémakörökre. Neve-
zetesen: 
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 A blended learning módszer egyes kompetencia körök fejlesztésében való haté-
konysága. Sok kulcs-kompetenciával kapcsolatban merül fel az a kérdés, vajon 
elsajátítható-e oktató-programokkal, illetve, ha igen, hogyan? A válasz ezekre a 
kérdésekre nyilvánvaló: vannak olyan speciális képzési programok, amelyek er-
re alkalmasak, ezek konstrukcióján és hatékonyságán azonban a tudomány még 
vitatkozik. Kutatásomból egyértelműen bebizonyosodik, hogy az integrált hu-
mánerőforrás-fejlesztési stratégia komponenseként kidolgozott és tesztelt mul-
timédiás tananyag alkalmazható a vezető-továbbképzés kompetencia-fejlesztő 
programjában. A vezető-továbbképzéseket megelőző önálló felkészülésben az 
egységes elméleti tananyag megadja annak lehetőségét, hogy azonos tudásbázis 
(közös munka-nyelv) alakuljon ki a résztvevőknél, amely fokozza a jelenléti tré-
ning hatékonyságát.  

 A megfelelő és szakszerű infrastrukturális szükségletek problematikája. Tapasz-
talatok alapján problémaként jelentkezik, hogy vajon az e-learninges vagy más 
néven multimédiás oktatás számítástechnikai vagy pedagógiai jelenségként ér-
telmezhető? A disszertációmban bemutatott kutatási eredmények azt igazolják, 
hogy a számítástechnikai aspektus csupán a hardver tekintetében releváns. A jö-
vő képzési struktúráját tekintve pedagógiai-andragógiai szempontból szükséges 
értékelni ezt az innovatív területet a vezetői továbbképzésekben. Meggyorsítja, 
saját-élményűvé és hatékonyabbá teszi a szükséges új ismeretek megszerzését, 
vagy a tudás-frissítést az alkalmazók számára. A résztvevők azon része, akik 
hardver tekintetében hozzáfértek az e-learninges tananyaghoz képesek voltak a 
módszer eredményes használatára. A tudásalapú társadalomban evidenciaként 
jelenik meg, hogy az információk gyors megszerzésének és továbbításának, a 
tudományok fejlődésével való lépéstartásnak kiváló eszköze a számítógép- és az 
Internet használata. Ezért, az nem maradhat kiaknázatlanul a vezető-
továbbképzések területén sem. Ennek előfeltétele a vezetőképző intézmény és a 
szervezeti egységek számítástechnikai felszerelése, amely korunkban reálisan 
elvárható. 

 A képzésben résztvevők támogatásának szükségessége. A kutatásban résztvevők 
megerősítették a hallgatók személyes érintettségét az ügy iránt. A tananyagról és 
az alkalmazott módszerről alkotott vélemények alapján egyértelmű, hogy meg-
kedvelték a multimédiás anyagot és felismerték, hogy az állomány képzésében 
nagy szerepe lehet a jövőben az innovatív tananyagok kialakításának és alkal-
mazásának. Pozitív, jövőbe mutató válaszokat fogalmaztak meg a blended 
learning módszer támogatására vonatkozóan. Amennyire lényeges kérdés a hall-
gatók pozitív beállítódása az innovatív tanulási folyamatban való részvételre, 
legalább annyira lényeges a tanulásuk támogatása az őket delegáló felettesek ré-
széről. A képzési, továbbképzési folyamatban megszerezhető többlet-tudás és 
megnövekvő kompetencia a szakmai területeken hasznosul a gyakorlatban, tehát 
nem felesleges befektetés a szervezet szempontjából sem. Az előzetes önálló 
felkészülés idő- és taneszköz-szükségletét a munkahelyi vezető kell, hogy bizto-
sítsa a reális lehetőségeken belül.  

 A tananyagok tovább-fejlesztésével kapcsolatos feladatok. A társadalom fejlő-
dési tendenciái igénylik a megújítást, amelynek módja lehet a már elkészült tan-
anyagok tovább-fejlesztése és újabbak elkészítése. A projekt kipróbálói határo-
zottan megfogalmazták, hogy „érdekes és eredményes módszerrel” ismerkedtek 
meg, így „szükség volna további témák hasonló elkészítésére”.  

 Az informatikai problémákon túlmutató pedagógiai módszerek és azok haté-
konyságának, valamint az oktatókkal szemben támasztott követelmények és el-
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várások problémája óhatatlanul párosul a speciális módszerrel kapcsolatba kerü-
lő képzők félelmeivel. A társadalmi környezeti változásokból következő kihívá-
sok kezelése kapcsán a program-fejlesztés és bevezetés mellett kiemelt figyel-
met kell fordítani a felmerülő pedagógiai dilemmákra és az oktatási szakembe-
rek attitűdjeire. Az e-learninggel kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázatlan-
sága „gyenge pontokat” okozhatnak az oktatási és képzési rendszerekben, ezért a 
jövőben különös odafigyelést igényelnek:168 

o az akkreditációs problémák, hiszen a blended learning nem önálló okta-
tási forma, így alkalmazása során teljesíteni kell az azokra meghatározott 
kritériumokat, 

o a módszertani problémák, hiszen minden oktatási formában alkalmazha-
tó, de sajátos tartalmú oktatási módszer az e-learning, 

o az e-learning módszer kompatibilitásával kapcsolatos dilemmák, hogy 
miként illeszkedik a központilag elfogadott a moduláris, kompetencia 
alapú fejlesztésekhez,  

o a minőségbiztosítás szabványa, amely az akkreditált intézményi háttér-
nek és továbbképzési programoknak megfelelően kialakítható és integ-
rálható a már meglévő programokkal, 

o a pedagógiai aspektusok kihangsúlyozzák a tanári szerepeket, az oktatási 
módszereket, tanterveket és az értékelés-visszacsatolás jelentőségét,  

o az oktatókkal szembeni elvárások átértékelődnek a hagyományos képzési 
formához képest, a tréner mint mentor és tutor jelenik meg a képzési fo-
lyamatban. Részint az oktató felelőssége, hogy az e-learning ne pusztán 
taneszköz legyen, hanem egy univerzális társa magának a trénereknek és 
a képzésben résztvevő delegált rendészeti vezetőknek. 

 
Az kutatási eredményem jelentősége egy mondatban összefoglalható: az e-learning 

ott sikeres igazán, ahol amúgy is folyik az innováció, ahol az oktatók és a képzésben 
résztvevők nyitottak az új oktatási módszerek iránt. A vezetői továbbképzések erre al-
kalmas és befogadó területnek bizonyultak. Egy olyan Intézetben, ahol elutasításra talált 
a módszer, megkérdőjelezhető a jövőkép és a stabilitás az oktatási intézmények sorában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168 Munkámat segítette, kutatási eredményeiben szemléletformáló volt Dr. Kónya József: E-learning tüs-

kék a felsőoktatásban című előadásának szakmai anyaga 
Forrás: http://moodlemoot.kfrtkf.hu/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=83 
(letöltés ideje: 2008. január 22.) 
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5. FEJEZET 
 
ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK, TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, JAVASLATOK, 
TOVÁBBI KUTATÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 

 
Az értekezés témáját a rendvédelmi szervezetnél folyó vezetői munka gyakorlatában a 
rendszerváltással bekövetkezett, azóta gyorsuló ütemű és mind több funkciót érintő át-
alakulás vetette fel. Megítélésem szerint a probléma – a vezető-továbbképzés kompe-
tencia alapú innovációja – eredményesen kutatható. Alkalmas arra, hogy a hadtudo-
mányok és az andragógia ismeretanyagát gyarapítsa, továbbá jelentősnek mondható 
gyakorlati haszon lehetőségét rejti magában. Részben elősegíti a vezető-
továbbképzésnek az 1989. óta jelentősen megváltozott külső (társadalmi) és belső 
(strukturális) körülmények közötti korszerűsítését, a XXI. századi európai és hazai kihí-
vásoknak való minőségi megfelelést. Másrészt a kutatási eredmények újabb fejleszté-
sekhez, kutatásokhoz vezethetnek. 

A lebonyolított vezetői és mestervezetői továbbképzések hitelesen jelezték, hogy cél-
szerű a munkahelyi vezetési gyakorlat tapasztalatainak beépítése a képzési tananyagba. 
A tréning, mint képzési szervezési forma alkalmas ennek megoldására. Fontos megkü-
lönböztetni az eredményesség és a hatékonyság fogalmát. A kompetenciák fejlesztése 
lehet eredményes úgy, hogy közben nem elég hatékony, vagyis az eredmény elérése túl 
sok ráfordítást igényel. Az eredményesség megítélése sokféle kritérium alapján lehetsé-
ges. Szerepe lehet ebben az európai szinten megfogalmazott sztenderdeknek és a szol-
gáltatást közvetlenül igénybe vevő felhasználóknak (a különböző rendvédelmi szervek-
nek). A monitoring megfigyelési tárgya lehet a képzés után többletként jelentkező veze-
tői kompetenciák gyakorlatban való érvényesülése abból a célból, hogy az Intézetben 
alkalmazott projekt az állomány működésének korszerűsítésében mennyire eredményes 
és hatékony. Felértékelődik a szükségessége olyan gyakorlati modellek alkalmazásának, 
amelyek a vezetők munkáját könnyítik, például vezetői mintamunkahelyek (eszközök, 
informatika stb.) kialakításával. A gyakorlati vezetők bevonásával fokozható a képzés 
eredményessége és annak hasznosíthatósága. Ez adna lehetőséget a továbbiakban a 
szakmai és a vezetői kompetenciák közös összetevőinek kutatására, a kutatási eredmé-
nyeknek a rendészeti menedzsment koncepciójába és az azt támogató képzési rendszer-
be való integrálására. 
A disszertációban bemutatott kutatás rávilágított arra is, hogy esetlegesen a szakmai és a 
vezetői továbbképzések együttes megvalósítása miként járulhatna hozzá napjaink ráter-
mett vezetőinek hatékonyságához. Ezt támogatná a modularitáson alapuló kompetencia 
alapú képzési módszereknek – vezetőképzés, vezetői továbbképzések – stratégiai szem-
pontból történő rendszerbe foglalása, és az új informatikai kihívásoknak való megfelel-
tetése. 
 
Értekezésem a tudományosság kritériumainak való megfelelés szempontjából az alábbi-
ak szerint értékelhető: 

 Érvényesség: az empirikus mérés minőségének egyik legfontosabb kritériuma. 
Azt jelenti, hogy az alkalmazott eszközök mennyire felelnek meg a szóban forgó 
fogalmak valódi jelentésének169. Dolgozatomban az empirikus vizsgálatok során 
törekedtem a kutatásom tárgyát képező társadalmi jelenségek minél pontosabb 

                                                 
169 Lásd erről bővebben: Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, 2003, Ba-

lassi Kiadó, 159. p. 



 96

empirikus megközelítésére. A vezető-állomány sajátosságai, a kutatási folyamat 
során szüntelenül zajló szerkezeti-, személyi- és funkció-változások azonban 
alaposan megnehezítette a kutatómunkámat. Az érvényesség növelésére külön-
böző technikákat alkalmaztam.170 Ugyanakkor az is komoly nehézségeket oko-
zott, hogy a megkérdezettek nem adtak mindvégig megbízható számú és összeté-
telű vizsgálati mintát. Ezért az empirikus vizsgálat feldolgozása során nyert 
eredmények és a levonható megállapítások nem terjeszthetőek ki maradéktalanul 
az alappopulációra. Elsődlegesen az adott időszakon belül a képzésben részt ve-
vő vezetői körre érvényesek. A szakirodalom és a jogszabályi környezetnek a 
téma szempontjából koncentrált feltárása, valamint a rendvédelem területén új-
szerű vezető-továbbképzési folyamat létrehozása, kivitelezése során szerzett 
közvetlen tapasztalatok alapján valószínűsítem, hogy a legfontosabb társadalmi 
jelenségek empirikus mérése érvényes, ugyanakkor a leszűrt következtetések az 
állomány tágabb körében is megállják a helyüket. 

 Megbízhatóság: ismert tény, hogy az emberekkel végzett kutatásnál nehéz érvé-
nyesíteni ezt a követelményt, hiszen a vizsgálati személy maga is változik, és a 
körülményeket sem lehet minden esetben állandóvá tenni171. A rendészeti veze-
tőkre mindkét állítás igaz. A továbbképzésekre delegáltak köre időről időre vál-
tozik különböző mutatók mentén (előzetes felkészültség, életkor, vezetői gya-
korlat, feladatkör, rendészeti terület, a hivatást befolyásoló tényezők: lásd 2007 
októberi és 2008 tavaszi események). A bemutatott akkreditált továbbképzési 
tananyag rendelkezésre áll a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézetben és újabb 
vezetői- illetve mestervezetői körben alkalmazható. A kutatás a megismételhető-
ség kritériumának maradéktalanul eleget tesz. 

 
Összességében tehát a kutatásom eredményeinek objektivitását bizonyos mértékig befo-
lyásolták a rendészetre jellemző alá-fölérendeltségi viszonyok. A vizsgált időszakban a 
közép- és felsővezetők többsége nem önként, hanem a feljebbvalóik által delegáltan 
vettek részt a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet kompetencia-fejlesztő továbbképzé-
séiben. Teljesítményüket nyilvánvalóan meghatározta a velük szemben megfogalmazott 
hivatali elvárás is. A képzések eredményességét mérő kérdőíves vizsgálatban azonban a 
272 fős alapsokaságból 77 fő önként vett részt, akik a hivatalos értékelés mellé a szemé-
lyes véleményüket is megfogalmazták a kérdésekre. 
A kutatás vezetőjeként a vizsgálati időszakban az RBI munkatársaként dolgoztam, így a 
vezetői továbbképzést nem külső megfigyelőként követtem, hanem az innovatív fejlesz-
tő folyamat tervezése-szervezése-irányítása munkaköri feladatom volt. Ez a tény két-
ségkívül saját szubjektivitásom kizárását nehezítette. Törekedtem ezért az alkalmazott 
módszereim segítségével a kutatási problémakört a lehető legkevésbé befolyásolni a 
saját „siker-orientáltságommal”. 
 
Az áttekintés végén visszatérek a célkitűzéseimhez, feltevéseimhez, hogy azokkal ösz-
szevessem az eredményeket. A témaválasztást befolyásoló fő kérdésem volt, hogy mi-
lyen létjogosultsága, realitása van a kompetencia alapú vezetői továbbképzésnek úgy, 
hogy az egyén és a szervezet érdekei összhangban legyenek. A pozitív válasz a többlép-
csős kutatásban bizonyosságot nyert az Intézetben kidolgozott kompetencia alapú to-
                                                 
 170 A „kritérium”, a „tartalom” és a „konstrukció” szerinti érvényesség növelésének technikáiról lásd 

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 160. p. 
171 Carmines és Zeller megfogalmazása szerint akkor megbízható egy vizsgálati eszköz, ha ismételt al-

kalmazása során mindig ugyanazt az eredményt adja. Lásd Babbie, Earl: A társadalomtudományi kuta-
tás gyakorlata. Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 160. p. 
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vábbképzések vizsgálata során. A következőkben tételesen is áttekintem a hipotézisei-
met:  

 A téma egészének alakulását tekintve beigazolódott, hogy a nyílt kompetenciák 
mellett felértékelődik az úgynevezett kulcskompetenciák jelentősége, és a szak-
mai hozzáértésen túl a hatékony vezetőnek, a vezetői kompetenciáit is fejleszteni 
szükséges (lásd 1. hipotézis). 

 A kutatási eredmények alapján bebizonyosodott, hogy a kompetencia alapú ren-
dészeti vezetői továbbképzések hatékonyan illeszkednek az Európai Uniós elvá-
rásokhoz és az Oktatási Főigazgatóság integrált humánerőforrás-fejlesztési tö-
rekvéseihez (lásd 2. hipotézis). 

 Az empirikus vizsgálatsorozatok alátámasztották, hogy az akkreditált vezető-
továbbképzési rendszernek van létjogosultsága a rendvédelmi oktatási struktúrá-
ban. Azonban a más szempontból jelentős funkcionális, strukturális és személyi 
változások miatt szükséges a rendszer megújítása, a képzési ágazatba való defi-
niálása.(lásd 3. hipotézis). 

 A disszertáció elkészítése során tapasztaltak alapján bebizonyosodott, hogy ma 
még nem eléggé ismert a felnőttoktatásban a hazai rendvédelmi szervek állo-
mány a körében megvalósuló kompetencia alapú, moduláris, tréning módszerrel 
történő továbbképzési szisztéma, így ilyen aspektusú, tudományos igényű fel-
dolgozása mostanáig nem valósult meg. (lásd 4. hipotézis) 

 A bemutatott innovatív képzési folyamat és a kérdőíves vizsgálat arról győzött 
meg, hogy a társadalom demokratizálódásának folyamatai, valamint a 2008 ja-
nuár elseje után bekövetkezett szervezeti változások kapcsán létfontosságúnak 
ítélhető meg egy erős, önálló, intézményesült vezető-továbbképzés a jövő fej-
lesztési és stabilizálási folyamataiban. Hogy a folyamatos szervezeti változások 
nem kedveznek a stabilitást igénylő oktatási rendszernek az a tény is igazolta, 
hogy kedvezőtlenül befolyásolta magát a kutatási folyamatot is. A képzésben 
résztvevő vezetők a hivatalos és a szubjektív értékelésük során egyaránt azt 
hangsúlyozták, hogy szükséges egy „erős, önálló vezető-továbbképzési szerve-
zeti forma létrehozása” (lásd 5. hipotézis). 

 A kutatás tapasztalatai szerint igazolódott, hogy az e-learning, mint innovatív 
oktatási módszer, valóban új perspektívát jelent a jövő vezetőképzésében a rend-
védelem területén is, szükséges az alkalmazása. (lásd 6. hipotézis). 
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Új tudományos eredmények 
 
Ezek figyelembe vételével foglalom össze a kutatásaim során elért eredményeimet, 
amelyeket javaslok új tudományos eredményként elfogadni: 
 

1. A kompetencia fogalom jelentőségének vizsgálata, a rendvédelmi szakterü-
letre történő adaptálása 

 
Értekezésemben vizsgáltam és értékeltem a vonatkozó kompetencia fogalmakat 

és meghatároztam a rátermett vezető személyiségének, valamint a vezetési stílusok-
nak megfelelő kompetenciák azon értékeit, amelyek az Európai Unió gyakorlatori-
entált követelményei szerint a rendvédelmi vezetőkkel szemben támasztott kompe-
tencia-követelmények alapját képezhetik. Meghatároztam az érzelmi intelligencia 
jelentőségét a kompetencia fogalom megalkotásában. Ezen túlmenően bizonyítot-
tam, hogy a jogszabályi környezet összefüggésein túl egyéb, specifikus szakmai 
kompetenciák is léteznek, amelyek a vezetői kompetenciákkal együtt fejlesztendőek. 

 
2. A vezető-továbbképzés intézményi háttere 

 
Bizonyítottam a rendvédelmi vezető-továbbképzés intézményi hátterének fon-

tosságát és szerepét, meghatároztam a vele szemben támasztott minőségi követel-
ményeket és elvárásokat, a fejlesztés lehetséges irányait.  

 
3. A vezető-továbbképzési programok 

 
Értékeltem a vezető-továbbképzési programokat, bizonyítottam az élethosszig 

tartó tanulási folyamatba történő beillesztés lehetőségét, a kompetencia-
követelményeknek megfelelő modul-rendszerű programok alkalmazásának helyes-
ségét, valamint a változó társadalmi igényekhez és a gyakorlatban dolgozó vezetők 
önértékeléséhez igazodó egységes normarendszer bevezetésének fontosságát.  

 
4. Gyakorlati vezetői kompetenciák változásának figyelemmel kísérése 

 
Megállapítottam, hogy a követelmények gyors és folyamatos változása miatt 

szükséges a gyakorlati tapasztalatok folyamatos beépítése a vezető-továbbképzés 
programjaiba, ennek érdekében szükséges megteremteni azokat a fórumokat és eljá-
rásokat, amelyek biztosítják azok adaptálását és tananyaggá történő átalakítását az 
eredményesség és hatékonyság fokozása érdekében. 

 
5. Az e-learning módszer a vezető-továbbképzésben 

 
Megvizsgáltam és bizonyítottam az e-learning módszerrel támogatott tovább-

képzési rendszer gyakorlati alkalmazhatóságát, javaslatokat dolgoztam ki az infrast-
ruktúra, a program- és az alkalmazott pedagógiai eljárások bevezetésére, a tananyag 
fejlesztésre. 
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Javaslatok 
 
Az értekezésemben leírtaknak az alábbi területeken történő felhasználását javaslom: 
 

 különös jelentőségű lehet a disszertáció témája a rendőrség és a határőrség teljes 
körű integrációja kapcsán, mert kiindulást fogalmaz meg az új szervezetek szá-
mára a vezetői kompetenciák azonosításában, módszert ad azok fejlesztéséhez, 
amely az egyéni törekvések és a szervezet sikeres összhangját mutatják, 

 az elmúlt évek rendőrségi személyi mozgása, a nagyarányú nyugállományba vo-
nulás és az ehhez kapcsolódó kényszerű vezetőváltások miatt, 

 a rendvédelmi képzési- és továbbképzési rendszer egységes, egymásra épülő 
szerkezetének kialakításában, 

 a vizsgálatom tárgyát képező Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet munkájában, 
kiemelten a tréneri kompetenciák kialakításában, megerősítésében, 

 az új informatikai eszközökkel támogatott képzési struktúrák működtetésében, 
 a téma iránt érdeklődő oktatók, hallgatók, kutatók és döntéshozók számára. 

 
 
Javaslat a kutatás kiterjesztésére, további kutatást igénylő területek: 
 
Fontosnak tartom a kutatás további kiterjesztését, mert sajátos természete miatt nem 
tudom folytatni egyszemélyű kutatóként. Nagyobb lélegzetvételű tudományos igényű 
kutatáshoz kutatócsoport szükséges. További kutatást igénylő területként jelentkezik, 
hogy a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet vezetővé és mestervezetővé képzéseiben 
végzett rendészeti vezetőket egy után-követéses hatékonyságvizsgálat során érdemes 
lenne felkeresni, amelyben a továbbképzés kapcsán elsajátított ismeretanyag és fejlesz-
tett kompetenciák gyakorlatban történő alkalmazásának hatékonyságára világíthatnak rá 
a kutatók. 
 
A vezető-továbbképzés tartalmi-formai kutatása korántsem tekinthető lezártnak. A téma 
a mélyebb, több szempontú megközelítés reális lehetőségét foglalja magában. A disz-
szertáció adta keretek közötti feldolgozás során is fölmerültek olyan problémák, tapasz-
talati tények és dilemmák, amelyek további kutatómunkát igényelnek, s amelyhez dol-
gozatom talán szerény kiindulást jelenthet. Érdemes lenne az értekezésben bemutatott 
képzések résztvevőivel követéses vizsgálatot végezni a moduláris, kompetencia alapú 
vezető-továbbképzésben szerzett többlet-tudás gyakorlati használatát, használhatóságát 
illetően. Célszerű a tananyag és a tréning-módszer beválás-vizsgálata, a vezető-
állomány újabb csoportjaival a szükséges módosítások elvégzése a felmerült hiányossá-
gok javítása után. A konkrét kutatásban kevésbé markánsan jelentek/jelenhettek meg 
azok a társadalmi, valamint a rendvédelmi szektort érintő változások, amelyek a téma 
tartalmát objektíve befolyásolták. A további feltáró munka feladata lehetne egy olyan 
hatás-vizsgálat elvégzése, amely a rendszerváltás utáni időszak lenyomatát kísérelné 
meg fölvázolni, megragadni a rendvédelem valóságos funkcióin és a vezetői állomány 
működésén.  
 

Egy kutatócsoport számára érdekes, interdiszciplináris megközelítésű feladatot je-
lenthet a fentiekhez kapcsolódó kérdések tisztázása: 

 A magyar közrendi állapotok milyen feltételekkel javíthatók, s ezek milyen fel-
adatokat állítanak az állomány képzési-továbbképzési rendszere elé? 
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 Milyen módszerekkel vizsgálhatóak a demokratikus társadalom új keletű jelen-
ségei, hogyan oldhatók meg azok a problémák, amelyek a közrendvédelem terü-
letén jelentkeznek?  

 A rendvédelmi képzéssel- és továbbképzéssel szemben megfogalmazódó objek-
tív és szubjektív elvárásoknak milyen intézményi háttérrel, képző apparátussal, 
infrastruktúrával lehet hatékonyan eleget tenni korunkban? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. május 28.      Szabó Szilvia 
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MELLÉKLETEK 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
KÉRDŐÍV172 

 
A „VEZETŐI KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉSEK A MAGYAR RENDVÉDELEM (RENDŐRSÉG, 

HATÁRŐRSÉG) KÖZÉP- ÉS FELSŐVEZETŐI HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA KÖRÉBEN”  
TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

 
Kérem, fejtse ki véleményét az alábbi kérdésekről! 
 

1. Mit jelent a kompetencia fogalma? 
 

2. Definiálja a vezetői kompetencia fogalmát! 
 

3. Ön szerint mit jelent a „rátermett vezető” fogalma? 
 

4. Ön szerint milyen a „rátermett vezető” a magyar rendészeti szerveknél? 
 
Statisztikai Adatok 
 

1. Az Ön neme:    

2. Életkora:  

3. Mióta dolgozik rendészeti szervezetnél:  

4. Mióta tölt be vezető beosztást: 

5. Munkában eltöltött éveinek száma: 

6. Hányadik munkahelye a jelenlegi: 

7. Munkaköre: 

8. Jelenlegi szolgálati helye: 

9. Mikor vett részt vezetőképző, mestervezető-képző tanfolyamon? 

Vezetőképző évszám:  

Mestervezető képző évszám:  

 

 

                                                 
172 Saját készítésű kérdőív, kizárólag a kutatási periódusban használt, nem volt a Twinning projekt kötele-
ző eleme. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 
A KÉPZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT FELVETT KÉRDŐÍV – NYITÓ KÉRDŐÍV173 
 
 
 1. Honnan/kitől szerzett tudomást a felkészítésről? 

 Válassza ki és ikszelje be a megfelelő számot! 
                    
 közvetlen vezetőmtől  

                       
 magasabb vezetőtől  

                       
 a szervezet első számú vezetőjétől  

                       
 személyzeti vagy humán szolgálattól, ill. annak vezetőjétől  

                       
 titkársági vagy hivatali szervezettől, ill. annak vezetőjétől     
                    
 kiképzési vagy oktatási szervezettől, ill. annak vezetőjétől  
                    
 közvetlen munkatársamtól  
                    
 a szerv által kibocsátott tájékoztatóból, körlevélből  
                    
a IRM RBI által kibocsátott hallgatói tájékoztatóból  
                   
egyéb személytől, ill. helyről, mégpedig:  
                  
   

 
2. Önként jelentkezett, vagy kijelölték a képzésben való részvételre? 
 
3. Részt vett-e korábban bármilyen tréning-módszerű képzésen? Milyenen? 
  
4. Melyek azok a témák, amelyekkel – Ön szerint – foglalkozni kell egy vezetőképző programban? 
 
5. Mely készségei fejlődését/ fejlesztését várja a képzéstől? 

 
6. Milyen elvárásai vannak a trénerekkel kapcsolatban (szakmai/emberi)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173 A képzést nyitó és záró kérdőíveket a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet alkalmazza, amely vizsgá-
lati eszköz az akkreditációban foglaltaknak megfelel a minőségbiztosítási kritériumok alapján. A 2005–
2007-es kutatási időszakot megelőzően is alkalmazták különböző formáját az Intézeti belső felmérések-
ben. 
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A képzés befejezése után felvett kérdőív – Záró Kérdőív 
 

1. Értékelje a tréning előkészítését!  

 Válassza ki és ikszelje be a 0-tól 10-ig terjedő skálán a megfelelő értéket, ahol a 0 nem megfelelő, a 
10 pedig kiváló! 

                        
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
      - - - - - - - - - - -      

 
Értékelését röviden indokolja! 

 
2. Mennyire volt elégedett: 

 Ha valamelyik szolgáltatásból nem kapott vagy azt nem vette igénybe, az üres négyzetet ikszelje be! 

                          

2./a. a képzés helyszínéül szolgáló tanteremmel, tré-
ningszobával, kabinettel  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

           - - - - - - - - - - -  
 

2./b. a képzésen kapott tréningcsomaggal, tansegédlet-
tel, jegyzettel, stb.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

           - - - - - - - - - - -  
 

   nem kapott ilyet  -                
                         

2./c. a felhasznált oktatástechnikai eszközökkel   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

           - - - - - - - - - - -  
 

2./d. az étkezéssel  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
           - - - - - - - - - - -  

 
   nem vette igénybe  -               
                         

2./e. a szállással  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
           - - - - - - - - - - -  

 
                         
   nem vette igénybe  -               

                         
2./f. a szabadidős lehetőségekkel  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

           - - - - - - - - - - -  
   nem vette igénybe  -               

 
                       
3. Hogy érzi, mennyire valósultak meg a tréning kitűzött céljai? 
  
                         
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
        - - - - - - - - - - -        
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4. Milyen mértékben kapott új, hasznosítható ismereteket a tréning során? 

  
                         
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
      - - - - - - - - - - -       

 
 Értékelését röviden indokolja! 

 
5. Megítélése szerint a tréningen tapasztaltak mennyire fogják segíteni 

  
                          
 szakmai munkavégzését  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
           - - - - - - - - - - -  

 

 vezetői munkáját (Csak a vezetői, ill. irá-
nyítói feladatokat ellátók töltsék ki!)   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

           - - - - - -       
 

 egyéni elképzelései megvalósulását   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
           - - - - - - - - - - -  

 
6. A képzés színvonalát és eredményességét milyennek tartja? 
                         
 Gyenge  1. -    
                         
 Kielégítő  2. -    
                         
 Közepes  3. -    
                         
 Jó  4. -    
                         
 Kiváló  5. -    

 
Kérjük, hogy az alábbiakban néhány mondatban fejtse ki véleményét! 
Pódium-beszélgetések 

1. Mely témákat tartja a leghasznosabbnak a képzésben? Miért? 
2. Miről hallott volna még szívesen pódium-beszélgetés keretében? 
3. Az előadók közül kik nyerték el leginkább tetszését? Miért? 
4. Van-e olyan szakember, akit szívesen látott volna az előadók között? Milyen témában? 
5. További munkája során mit tud hasznosítani az elhangzottakból? 
6. Mely előadások okoztak csalódást? Miért? 

Gyakorlati oktatási blokkok 
1. A tréningek során mi tetszett a legjobban? 
2. Milyen témakörökkel foglalkozott volna még szívesen? 
3. Mit tud hasznosítani a tréningeken tapasztaltakból 

a. önmaga számára? 
b. munkája során? 

4. Mi a véleménye a trénerek munkájáról? 
5. Mi az, amire nem szívesen emlékszik a tréningek kapcsán? Miért? 
6. Min változtatna a tréningeken? Miért? 
7. Amit nem kérdeztünk meg, de fontosnak tart elmondani… 
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        3.  SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 
Kérdőív az e-learninges tananyag teszteléséhez174 
 
Tisztelt válaszadó! 
 
Ebben a kérdőívben a vezetési ismeretek e-learninges tananyaggal kapcsolatos kérdé-

sek szerepelnek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön szerint az imént bemutatott tananyag 
milyen, és hogyan illeszkedik a vezetőképzés rendszerébe. Nincsenek jó vagy rossz 
válaszok.  

A kérdőív kitöltése a tesztkurzus részét képezi és névtelen, a válaszokat bizalmasan 
kezeljük, kizárólag a projekt eredményeihez használjuk fel. A kérdőív végén néhány, a 
feldolgozáshoz szükséges adatra rákérdezünk. Segítségét előre is köszönjük! 

Figyelembe véve az Ön tapasztalati véleményét, kérjük, az alább felsorolt állításoknál 
jelölje meg egyetértésének mértékét egy 7-fokú skálán az alábbiaknak megfelelően: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Egyáltalán nem  
 

     Teljes mérték-
ben  

 
1. Meg vagyok elégedve a tesztkurzussal 1 2 3 4 5 6 7 
2. Megfelelő információkat kaptam az ILIAS platform használatáról 1 2 3 4 5 6 7 
3. Könnyen használható (érthető) az Ilias platform 1 2 3 4 5 6 7 
4. A tananyag minősége megfelelő színvonalú (képek, animáció) 1 2 3 4 5 6 7 
5. A tananyag érthetősége megfelelő 1 2 3 4 5 6 7 
6. A képernyő elrendezése jó, segíti a tanulás folyamatát 1 2 3 4 5 6 7 
7. Szívesen végigcsináltam (volna) az összes modult 1 2 3 4 5 6 7 
8. A tananyag áttekinthető struktúrájú 1 2 3 4 5 6 7 
9. További kérdések fogalmazódtak meg bennem 1 2 3 4 5 6 7 
10. Szívesen konzultálnék a témával kapcsolatban (információ) 1 2 3 4 5 6 7 
11. Megnézem a tananyagot a képzés után is (munkahelyen) 1 2 3 4 5 6 7 
12. Érdekes tanulási folyamatnak tartom az e-learninget 1 2 3 4 5 6 7 
13. Írásos útmutató nélkül is tudom használni a rendszert 1 2 3 4 5 6 7 
14. A vezetési ismeretek tananyag jól átlátható, jól szerkesztett 1 2 3 4 5 6 7 
15. A tananyag szakmai tartalma érdekes, informatív 1 2 3 4 5 6 7 
16. A tananyag segítséget nyújt a vezetőképző vizsgájához 1 2 3 4 5 6 7 
17. A tananyagban szereplő teszteket könnyen meg tudtam oldani 1 2 3 4 5 6 7 
18. A tananyagban szereplő tesztek nehezen követhetőek 1 2 3 4 5 6 7 
19. Tanultam újat a tananyagból és a tesztek segítségével 1 2 3 4 5 6 7 
20. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Kérem, írja le személyes véleményét a tananyagról! 
 
                                                 
174 Saját készítésű kérdőív, kizárólag a kutatási periódusban használt, nem volt a Twinning projekt kötele-

ző eleme. 
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Kérem, írja le pár sorban véleményér az e-learninges tanulási módszerről! 

 

 

Statisztikai Adatok: 

1. Az Ön neme: Férfi  Nő   

2. Életkora: __________ Év 

3. Munkaköre: _______________________________________________ 

4. Jelenlegi szolgálati helye:_____________________________________ 

5. Jelenlegi képzési forma: rendészeti vezetővé képző 

6. Legmagasabb iskolai végzettsége:_________________________________ 

7. Mióta használja az internetet?___________éve 

8. Rendelkezésre áll-e a munkahelyén internet kapcsolattal ellátott számítógép?  

Igen Nem 

9. Rendelkezésre áll-e otthon internet kapcsolattal ellátott számítógép? 

Igen Nem 

10. Van-e korlátlan hozzáférési lehetősége az internethez a munkahelyén? 

Igen Nem 

11. Milyen gyakorisággal használja az internetet? 
  
 Naponta _________________ óra időtartamban 

 
Hetente 2–3 alkalommal _______________________óra időtartamban 
 
Egyéb: __________________________ 

 
 

KÖSZÖNÖM ÉRTÉKES VÁLASZAIT! 
 
 


