
BE LÉ NYE SI EME SE

Köz igaz ga tá si kép zé sek,
to vább kép zé sek
– ok ta tás-mód szer ta ni
kér dé sek, le he tõ sé gek1

Az utób bi két év ti zed ben az ok ta tás mód -
szer tan kér dés kö re egy re in kább a pe da gó gu -
sok, and ra gó gu sok és más kép zés sel fog lal ko -
zó szak em be rek fi gyel mé nek fó ku szá ba ke-
rült. Mára igen sokszínûvé vált ez a pa letta: a
klasszi kus és re form pe da gó gi ai irány za tok tól
a fel nõtt kép zé si mód sze re ken át az e-le ar ning 
ala pú mód sze re kig szin te min dent meg ta lá -
lunk a kép zé si pi a con. Sõt, ese ten ként el to -
lódni lát szik a hang súly a tar talomtól a mód -
szertan felé olyannyira, hogy ez utóbbi ve szi
át a ve zetõ sze repet, mint pél dául a pro jekt-
ok ta tás vagy a tré nin gek ese té ben. A ta pasz -
ta la ti ta nu lás mód sze rei in ter ak tív ta nu lá si és
fej lesz té si fo lya ma tok, ame lyek so rán a részt-
vevõk a tu dást nem az ok tatótól vagy a tré -
ner tõl kap ják, ha nem sa ját pró bál ko zá sa ik
fel dol go zá sá ból jut nak új is me re tek hez.

A mód szer ta ni kér dé sek fon tos sá gá nak
nö ve ke dését jel zi a szak iro dal mi for rá sok
egy re na gyobb szá ma, a kép zõk kép zé se jel le -
gû tan fo lya mok, ame lyek ré vén mára nem-
csak je len tõ sen meg újult az ok ta tás-mód szer -
ta ni kul túr a és gya kor lat, ha nem – vissza ha tó
fo lya mat ként – a ha zai ne ve lés tu do mány fej-
lõ dé sé hez is hoz zá já rult. Az új mód sze rek te-
ret nyer tek a for má lis és in for má lis, az is ko la -
rend sze rû és az is ko la rend sze ren kí vü li kép-
zés ben, a köz ok ta tás ban, a szak kép zés ben, és
las san a fel sõ ok ta tás ba is be gyû rûz nek.

De va jon mi a hely zet a ha zai közigaz-
gatási kép zé sek, to vább kép zé sek ese té ben?
A fen ti trend ha tása itt is ér vényesül, bár
némi fá zis ké sés sel és tom pí tot tab ban. Nyil-
ván a szek tor zár tabb jel le ge, kon zer va ti -
viz mu sa el le nál lób bá te szi az új don sá gok
gyors be fo ga dá sá val szem ben, de le het nek
más okai is a „meg újulási fék nek” (pl. jogi
kör nye zet, kép zé si cé lok, tar tal mi kér dé -
sek, fi nan szí ro zás stb.), ami nem fel tét le nül 
je len t hát rányt. Ugyan is eb ben az eset ben
csakúgy, mint más, az üz leti és a ci vil szek -
tor ban már be vált mód szer ese té ben, fel me -
rül a köz igaz ga tás ban való al kal maz ha tó ság 
kér dé se. A szek tor komp le xi tá sa miatt kü-
lö nö sen fon tos a dif fe ren ci á lás és az adap tá -
lás, hogy az új ok tatási mód szerek ne di va-
tos ön cél lá vál ja nak, ha nem ha té kony esz-
köz ként szol gál ják a kép zés, to vább kép zés
cél ját.

Lás suk, mi tõl függ a köz igaz ga tá si kép zé -
sek, to vább kép zé sek ese té ben vá lasz tott ok-
ta tás mód szer tan! Szá mos be fo lyá so ló té nye -
zõ van, ame lye ket – fel me rü lõ kér dés ként –
érdemes sor ra ven nünk. Ez után – mint al ter-
na tív le he tõ sé get – egy ta ní tás- és ta nu lás fej -
lesz té si fo lya mat mo dell ha zai közigaz gatási
adap tá ci ó ját vizs gál juk meg. Min de nek elõtt
azon ban a ha zai köz igaz ga tá si kép zé sek, to-
vább kép zé sek ér tel me zé si ke re tét ér de mes
tisz táz ni.

Ér tel me zé si ke ret

A ha zai köz szol gá la ti szak iro da lom ban a
szer zõk2 a köz igaz ga tá si kép zés, to vább kép zés 
té má ját ál ta lá ban együt te sen tár gyal ják, mint
a köz szol gá lat egyik al rend sze rét. Az is ko la -
rend sze rû ok ta tást te kin tik kép zés nek, míg a
mun ká ba ál lást kö ve tõ en, tan fo lya mi jel leg gel
fo lyó, ti pi ku san rö vi debb idõ tar ta mú és gya-

1 Ez a ta nul mány a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005. számú TÁMOP prog -
ram Ha té kony ál lam, szak ér tõ köz igaz ga tás, re gi o ná lis
fej lesz té sek a ver seny ké pes tár sa da lo mért al pro jekt ke re -
tén be lül, Az ál lam ka pa ci tá sa – szak ér tõk, hi va tal no -
kok, po li ti ku sok mû hely ben ké szült.

2 BERÉ NYI Sán dor: A köz igaz ga tás sze mély ze ti rend szer e –
köz szol gá lat., Bu da pest, ELTE Ál lam igaz ga tá si Jogi Tan-
szék, 1992. LÕRINCZ La jos: A köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo -
má nya, Lõ rincz 2005/a; GAJ DUS CHEK György: Kép zés,
to vább kép zés a ma gyar köz igaz ga tás ban, Bu da pest, Ma-
gyar Köz igaz ga tá si In té zet, Kéz irat, 2006.



kor lat ori en tált ok ta tást ne ve zik to vább kép zés-
nek. Emel lett azon ban ér de mes meg vizs gál ni
a kö zi gaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek ér-
telme zé si ke re tét a fo ga lom hasz ná lat és a jogi
szem lélet dichotómiá jában.

A fo ga lom hasz ná lat te kin te té ben – a Fel-
nõtt ok ta tá si és -kép zé si le xi kon sze rint – a
kép zés a gon dol ko dá si és cse lek vé si mû ve le -
tek, jár tas sá gok, kész sé gek ki ala kí tá sát, ké-
pes sé gek ki fej lesz té sét je len ti, tá gabb ér te lem -
ben vi szont meg ha tá ro zott élet pá lyá ra, szak-
má ra, te vé keny sé gi te rü let re vo nat ko zó
el mé le ti és gya kor la ti fel ké szí tést je len t; a to-
vább kép zés pe dig a meg lé võ kép zett sé get ki-
egé szí tõ vagy ma ga sabb szint re eme lõ kép-
zés.3 Egyes nyelv te rü le te ken (pél dá ul né met)
a fel nõtt ok ta tás szi no ni má ja ként al kal maz -
zák, ami azon te rület, amely ben a ne velés
dön tõ en is me ret nyúj tá son és -el sa já tí tá son
ke resz tül va ló sul meg. To váb bi fel osz tás sze-
rint a fel nõtt ok ta tás fel nõtt kép zés re (a ne velés,
ok ta tás do mi nán san a sze mé lyi ség ké pes sé ge -
i nek, jár tas sá ga i nak for má lá sá ra kon cent rá ló -
dik) és fel nõtt ne ve lés re (a fel nõtt szemé lyiségi
sa já tos sá ga i nak, tu laj don sá ga i nak, jel le mé nek,
er köl csé nek cél tu da tos ala kí tá sa áll a ne ve lé si
te vé keny ség kö zép pont já ban) ta go ló dik.4 Ez
az ér telmezés fel veti a kér dést, hogy a köz -
igaz ga tá si kép zés, to vább kép zés fel nõtt kép -
zés nek te kint he tõ-e.

A fel nõtt kép zés a fel nõt tek cél tu da tos és
terv sze rû fej lesz té sé re irá nyuló te vé keny sé -
gé nek azt a komp le xu mát fog lal ja ma gá ban,
amely ben meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák ki-
mû ve lé se kap hang súlyt.5 Szû kí tett ér te lem -
ben fel nõtt kép zés nek a fel nõt tek – rend sze -
rint hi va ta lo san el is mert vég zett sé get is kí-
ná ló – szak mai ki kép zé sét, to vább kép zé sét
és át kép zé sét nevezik.

A fel nõt tek szak mai kép zé sé nek két for má-
ja az is ko la rend sze rû fel nõtt kép zés, ahol a
szak kép zés az is ko lai szak kép zés ben al kal -

ma zott kép zé si prog ra mok alap ján tör té nik, 
és az is ko la rend sze ren kí vü li, ahol a kép zé si
prog ra mot a kép zõ szer ve zet ál lít ja össze.6
Ezen ér tel me zés sze rint te hát a köz igaz ga tá si 
to vább kép zés is ko la rend sze ren kí vü li szak mai
kép zés nek mi nõ sül het.

Ami a jogi szem lé le tet il le ti, a köz igaz ga tá -
si képzés az 1993. évi LXXVI. tör vény a
szak kép zés rõl és a 2005. évi CXXXIX. tör-
vény a fel sõ ok ta tás ról ha tá lya alá tar to zik, a
továbbképzést pe dig a 1992. évi XXIII. tör -
vény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról, va la mint
a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõ alap vizs gá ról
szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet, a
köz igaz ga tá si szak vizs gá ról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren delet, a köz tiszt vi se lõk to-
vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá si ve ze tõ kép -
zés rõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren-
de let sza bá lyoz za. Ezen kí vül, a 2001. évi
CI. törvény a fel nõtt kép zés rõl meg em lí ti és
bel sõ kép zés nek mi nõ sí ti a kü lön jog sza bá -
lyok alap ján vég zett köz tiszt vi se lõi to vább -
kép zést. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a köz igaz -
ga tá si to vább kép zést nem le het egy sze rû en
a fel nõtt kép zé sek ka te gó ri á já ba so rol ni, és
az is tény, hogy e szek tor fo galomhasznála-
ta rész ben kü lön bö zik a pe da gó gi á ban és az
and ra gó gi á ban meg szo kot tól, ér de mes te-
hát kü lön ka te gó ri a ként ke zel ni a té ma kört.

Szük sé ges még meg vizs gál ni a kép zés és to-
vább kép zés vi szo nyát a köz igaz ga tás ban.
Egy más sal szo ros kap cso lat ban álló fo gal -
mak, ne héz meg húz ni a ha tár vo na lat a két
ér tel me zés kö zött. A kép zés alatt azt a fo lya-
matot kell ér teni, amely ré vén a köz szolgá-
lat ban el he lyez ke dõt al kal mas sá te szik azon
fel adat el lá tá sá ra, amely re al kal maz ták. A
kép zés is ko la rend sze rû ok ta tás, az eb ben
való rész vé tel re ál ta lá ban a köz szol gá lat ba
lépés elõtt ke rül sor. Ez a ma gyar köz igazga-
tás ban a szak kép zõ in téz mény ben szer zett
bi zo nyít ványt vagy a fel sõ fo kú tan in té zet-
ben tör té nõ ok le vél szer zést je len ti.7 A to -
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3 Fel nõtt ok ta tá si és -kép zé si Le xi kon, szer k. BENE DEK And -
rás, CSO MA Gyu la, HARAN GI Lász ló, Bu da pest, Ma gyar 
Pe da gó gi ai Tár sa ság, OKI Ki adó–Szak tu dás Ki adó Ház,
2002, 285., 546. p.

4 Uo., 172. p.
5 Uo., 163. p.

6 Uo., 163. p.
7 LÕRINCZ La jos: Köz igaz ga tá si szak em ber kép zé si mo del lek

= A Ma gyar Köz szol gá lat, Köz igaz ga tá si Szak em ber kép zés
a XX. szá zadban, Bu da pest, Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la,
1995.



vább kép zés a már meg szer zett is me re tek re
épül. El mé lyí ti, ki egé szí ti vagy fel fris sí ti azt,
és célra irá nyult is meretet ad, azaz nem tö -
rek szik az ok ta tan dó is me ret anyag összes
vo nat ko zá sát meg ad ni.8 A to vább kép zés a
mun ká ba ál lást kö ve tõ en, tan fo lya mi jel leg -
gel fo lyó, rö vi debb idõ tar ta mú és gya kor lat -
ori en tált ok ta tás.9

A köz igaz ga tás ban az is ko la rend sze rû (nem
fel tét le nül köz igaz ga tá si) kép zés ben való rész-
vételnek fõ sza bályként meg kell elõz nie a pá -
lyára való be lépést. Ez a szem pont te hát már a
ki vá lasz tás nál ér vé nye sül. Ki vé tel nek te kint -
he tõ, ha az is ko la rend sze rû kép zés ben való
rész vé tel már a mun ká ba ál lás után tör té nik a
fel sõ ok ta tás ban esti vagy le ve le zõ ta go za ton,
vagy eset leg szak kép zés for má já ban.

Az is ko la rend sze rû kép zést kö ve ti a to-
vábbképzés, amely azon ban már a köz tisztvi-
se lõi stá tus hoz kap cso ló dik, így ki fe je zet ten
a köz tiszt vi se lõi kar ri er rész e le het. Egyes
tovább képzések vizs gá val vég zõd nek, és a
meg fe le lõ vizs ga ered mény elõ fel té te le a beso-
rolásban való elõ re lé pés nek vagy a ve ze tõ -
vé vá lás nak (pél dá ul a köz igaz ga tá si szak vizs -
ga). Mind amel lett a to vább kép zést a kép zé -
sek kel össze vet ve, elõb bi gya kor la ti a sabb,
ke vés bé el mé let ori en tált és ál ta lá ban köz vet -
le nül kap cso ló dik az adott mun ka-, illetve
fel adat kör höz.10

A kép zés tar tal ma sze rint el sõ sor ban az ál-
ta lá nos köz igaz ga tá si, va la mint a spe ci á lis tu dás-
tar tal ma kat át adó kép zé se ket kü lö ní tik el a
már em lí tett szer zõk. A to vább kép zé sek kü-
lön fé le tí pu sai kö zött – a ha zai szak iro da lom -
ban a jogi szem lé le tet kö vet ve – min de nek -
elõtt a kö telezõ és a nem kö telezõ tí pust szo -
kás el kü lö ní te ni. Kép zés és to vább kép zés
kö zött je len tõs kü lönb ség le het nem csak a tar-
ta lom ban, ha nem a mód sze rek ben is. A kép-

zés ese té ben je len leg el sõ sor ban az is me ret át -
adás (és ellen õrzés) a cél, míg a to vábbképzés
nem csak tu dás át adás ra, ha nem kész ség fej lesz -
tés re, és est le ge sen at ti tûd vál to zás ra is szol-
gál.11 Elõb bi ese té ben elõ adó-köz pon tú is me -
ret át adó fron tá lis mód sze rek kel ta lál ko zunk,
míg utób bi gyak ran részt ve võ-köz pon tú in-
ter ak tív mód sze rek kel tör té nik.

A je len ta nul mány ban kép zés alatt te hát az 
is ko la rend sze rû kép zés ér ten dõ, ami re fõ sza -
bály ként a köz szol gá lat ba lé pés elõtt ke rül
sor. Ez a ha zai vi szo nyok ese té ben lé nye gé -
ben a szak kép zést vagy a fel sõ fo kú ok ta tás -
ban (alap sza kon, mes ter sza kon) tör té nõ dip-
lo ma szer zést és a szak irá nyú to vább kép zést
je len ti. A to vább kép zés fo gal mi ele me pe dig
az, hogy a köz szolgálat tar tama alatt ke rül rá 
sor, és nem is ko la rend sze rû kép zést je len t. Ez
utób bi te kin te té ben a köz igaz ga tá si to vább -
kép zé sek or szá gos rend sze ré nek a do mi nan -
ci á ja jel lem zõ, az el szór tan meg je le nõ „tra i -
ning shop ping” mel lett (1. sz. táblázat).

A fen ti ál ta lá nos ér tel me zé si ke ret bõl ki-
indulva és szem elõtt tart va, hogy mind ezek
egy más sal össze függ nek, a to váb bi ak ban a
kép zés és a to vább kép zés ok ta tás-mód szer ta -
ni ké ré sei együtt, de a kü lönbségek hang sú-
lyo zá sá val ke rül nek tár gya lás ra.

Ok ta tás-mód szer ta ni kér dé sek

Ál ta lá nos ság ban véve, mind a kép zé sek,
mind a to vább kép zé sek so rán al kal ma zott
ok ta tás mód szer tan ese té ben a ter ve zés so rán 
felmerül öt nagy kér dés: kinek, ki, mit, mi -
ért, ho gyan, illetve nem el ha nya gol ha tó egy
ha to dik kér dés sem: mi bõl?12 Az ezek re
adott vá la szok a köz igaz ga tás ese té ben rész-
ben jog for rá sok ban és egyéb do ku men tu -
mok ban rög zí tet tek, rész ben a szer ve zõ,
illetve a meg ren de lõ in téz mény ha tás kö ré be 
tar toz nak. Fõ ként a to vább kép zé sek or szá -
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8 LÕRINCZ La jos: A köz tiszt vi se lõk kép zé se, to vább kép zé se  =
A köz igaz ga tás alap in téz mé nyei, Bu da pest, HVG- ORAC,
2007.

9 GAJ DUS CHEK György: Kép zés, to vább kép zés a ma gyar
köz igaz ga tás ban = Köz szol gá lat. A ma gyar köz igaz ga tás
sze mé lyi ál lo má nya és sze mély ze ti rend szer e az em pi ri kus
ada tok tük ré ben, Bu dapest, KSZK ROP 3.1.1. Prog ram-
igaz ga tó ság, 2008.

10 Uo., 3. p.
11 Uo., 5. p.
12 KRAJ CI NÉ SZO KOLY Má ria: Fel nõtt kép zé si mód szer tár,

Bu da pest, Új Man dá tum Könyv ki adó, 2004, 90. p.



gos rend szer e sza bá lyo zott, de a kép zé sek
ese té ben is ta lá lunk olyan kö tött sé ge ket,
ame lyek re fi gye lem mel kell len nünk a kér-
dé sek vizs gá la ta so rán.

Ki nek?
A kép zen dõ cél cso port, azaz a po ten ci á lis

részt ve võk kö rét el sõ sor ban két nagy cso-
port ba so rol hat juk: a köz szol gá la ti jog-
viszony elõtt és alatt ál lók kö rébe. Az elsõ
cso port ese té ben a köz igaz ga tá si pá lyá ra
való fel ké szí tés tör té nik, vagyis kép zés rõl
be szé lünk, amely nek ala nya le het bár ki, aki
a be is ko lá zás fel té te le i nek meg fe lel. A má so -
dik cso port ese tében a pá lyán való meg ma-
ra dás, elõ re lé pés (elõ re so ro lás) fel tételének
tel je sí té se zaj lik, vagyis to vább kép zés rõl be-
szé lünk. Ez utób bi eset ben a kép zett sé gük
alap ján ge ne ra lis ta és spe ci a lis ta szak em ber -
ként,13 illetve a munka helyükön be töltött
po zí ció alap ján ve ze tõ ként és ügy in té zõ ként
cso por to sít hat juk õket. Meghatá rozó té nye -

zõ még a kép zésen részt ve võk lét száma is.
A köz igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek
ese té ben az elõ adá so kon ál ta lá ban nagy lét-
szá mú cél csoporttal ta lál ko zunk, ami de ter -
mi nál ja a fron tá lis elõ adó-köz pon tú mód-
sze re ket, míg a ki sebb lét szá mú szeminá-
riumok, tanfo lyamok ese té ben he lyet
kap hat nak az in ter ak tív részt ve võ-köz pon -
tú mód sze rek.

Ki?
Az ok ta tók gya kor ta a köz igaz ga tá si

szak em be rek kö ré bõl ke rül nek ki, és kö zü -
lük csak ke ve sen ren del kez nek pe da gó gi ai
vagy and ra gó gi ai kép zett ség gel. A kép zé -
sek „hi va tá sos” ok ta tói is több nyi re ta pasz -
ta la ti ta nu lás út ján sa já tít ják el ezt a faj ta
 tudást, sze ren csés eset ben ter mé sze tes ké-
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1. sz. táb lá zat. A ha zai köz igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek tí pu sai

Közigazgatási
képzések

Szakképzés

Középfokú szakképzés 
(pl. Hatósági és közigazgatási ügyintézõ,
elágazások pl. Migrációs ügyintézõ II.)

Felsõfokú szakképzés
(pl. Migrációs ügyintézõ I.)

Felsõoktatás

Alapképzés
(pl. Igazgatásszervezõ BA)

Mesterképzés
(pl. Közigazgatási MA)

Szakirányú továbbképzés
(pl. Közmenedzsment szak)

Közigazgatási
továbbképzések

Vizsgával záruló
továbbképzések

Közigazgatási alapvizsga felkészítõ tanfolyam

Ügykezelõi alapvizsga felkészítõ tanfolyam

Közigazgatási szakvizsga felkészítõ tanfolyam

Vizsgarendszeren
kívüli
továbbképzések

Szakmai továbbképzések 
(pl. Közigazgatási eljárások)

Készségfejlesztõ tréningek
(pl. Ügyfélkezelés a közigazgatásban)

Vezetõképzés (pl. Vezetési stílus)

13 GAJ DUS CHEK György: A köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo má -
nya, Bu da pest, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet, 1993,
16–18. p.



pes ség gel is ren del kez nek, de ezek fej lesz té -
sé hez in téz mé nye sí tett for má ban rit kán
kap nak szak mai tá mo ga tást. Nem kö te le -
sek to vább kép zé se ken részt ven ni, szak mai 
és mód szer ta ni tu dá suk meg újí tá sa sa ját igé-
nyes sé gük és le he tõ sé ge ik kor lá tai ál tal de-
ter mi nál va va ló sul meg. Ezen kí vül, a fel sõ -
ok ta tás ban két fé le el vá rás nak is meg kell
 felelniük: ok ta tó nak és ku ta tó nak kell len-
niük egy sze mélyben. Ez nagy ki hívás elé
ál lít min den kit, hi szen ne héz egy szer re
mind két sze rep nek ma gas szin ten meg fe lel -
ni. A to vább kép zé sek ese té ben va la mi vel
ár nyal tabb a hely zet: az or szá gos rend szer -
ben köz re mû kö dõ ok ta tók nak az el múlt
évek ben több ször is le he tõ sé gük volt ok ta -
tás-mód szer ta ni tan fo lya mo kon való rész-
vé tel re, illetve egyes prog ra mo kat (például
a kész ség fej lesz tõ tré nin ge ket) mód szer ta -
ni lag kép zett, szek to ron kí vü li ok ta tók tar-
tot tak.

Mi ért?
A kép zé si cél te kin te té ben az ok ta tá si

szakma ma már a tu dás he lyett a kom peten-
ci ák fej lesz té sé re tö rek szik. Az ok ta tás kom-
pe ten cia ala pú meg kö ze lí té sé nek lé nye ge,
hogy az el sa já tí tott tu dást nem te kin ti ön ér -
téknek, azaz a kép zés ak kor éri el a cél ját, ha
az át adott tu dást a részt vevõ hasz nálni is ké -
pes. Eh hez alap ve tõ en há rom do log szük sé -
ges: maga a tu dás, kész ség a tu dás al kalmazá-
sá ra és meg fe le lõ vi szo nyu lás, at ti tûd. Ez
utób bi két szem pont ból is fon tos össze te võ -
je a kom pe ten ci á nak. Egy részt mo ti vá ci ós
té nye zõ: meg ha tá roz za, hogy a meg szer zett
is me re te ket és kész sé ge ket a fel adat meg ol -
dás szol gá la tá ba ál lít ja-e vagy sem az il le tõ,
más részt irány tû: meg ha tá roz za, hogy a
meg szer zett is me re te ket és kész sé ge ket mi-
lyen cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben hasz nál ja
fel.14

A kép zé sek, to vább kép zé sek cél ja a köz-
igaz ga tá si pá lyá ra, illetve va la mely konk rét 
mun ka kör ma ga sabb szin tû mû ve lé sé re

való fel ké szí tés. Más szak má koz vi szo nyít -
va azon ban a köz igaz ga tás ese té ben sok kal
bo nyo lul tabb a hely zet, hi szen nem egy
szakmáról van szó, ha nem a szak mák so ka-
sá gá ra épü lõ te vé keny ség rend szer rõl. A sa-
já tos sá gok kö zött meg ha tá ro zó, hogy a
köz igaz ga tás egy részt köz ha ta lom bir to ká -
ban vég zett te vé keny ség, más részt köz szol -
gáltatás. Ami a tu dást il leti, a kép zés so rán
fõ ként az ál ta lá nos igaz ga tá si is me re tek
meg szer zé sé re, míg a to vább kép zé se ken a
szak ága za ti is me re tek mé lyí té sé re van le he -
tõ ség. A kész sé gek te rén egy sé ges kö ve tel -
mény a ve ze tõk kel és ügy in té zõk kel szem-
ben, hogy ké pe sek le gye nek össze han gol ni
és al kal maz ni a ket tõs, köz ha tal mi és köz-
szol gál ta tói sze re pet, en nek el sa já tí tá sa in-
kább a to vább kép zé se ken, illetve fõ ként
a gya kor lat ban tör té nik. Vé gül az at ti tûd
ese té ben egy fe lõl a köz szol gá la ti hivatás-
tudat, a szak ma irán ti el kö te le zett ség ki ala -
kí tá sa, fenn tar tá sa, más fe lõl a fel ada tok
elvég zéséhez való hoz zá ál lás fej lesz té se
(pél dá ul kre a tív, vég re haj tói prob lé ma -
meg ol dás) le het a kép zé sek, to vább kép zé -
sek cél ja. (Ter mé sze te sen az ál ta lá ban el-
várt szol gá la ti szel le mi ség mel lett más-más
vi szo nyu lás se gí ti a köz tiszt vi se lõ ket mun-
kakörük si ke res be töl té sé ben.) A ve ze tõk
ese té ben a fen ti e ken kí vül még a ve ze té si is-
me re tek és kész sé gek el sa já tí tá sa is kö ve tel -
mény.

Fel me rül még a köz szol gá la ti kar ri er és a
kép zé sek, to vább kép zé sek kö zöt ti össze füg -
gés kér dés kö re. A pá lyá ra ke rü lést meg elõ -
zõ en, a köz igaz ga tás ban be tölt he tõ mun ka -
kö rök ese té ben a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si
elõ írá sa i ról szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. ren-
de let sza bá lyoz za az elv árt kép zés szint jét és
tar tal mát. A pá lyá ra ke rü lés után az elõ zõ
feje zetben em lí tett jog for rá sok ren del kez -
nek a vizs ga rend sze ren be lü li, illetve azon
kí vü li to vább kép zé si kö te le zett ség rõl és jo-
go sult ság ról. Va ló já ban je len leg a köz tiszt vi -
se lõi élet pá lya so rán nincs szo ros össze füg -
gés a szak mai kar rier és a to vábbképzés kö -
zött, ki vé ve a ve ze tõi kar ri er ese té ben a
köz igaz ga tá si szak vizs ga kö ve tel mé nyét,
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amit eb ben az ér te lem ben kar ri er vizs gá nak
is te kint he tünk.

Mit?
A kép zé si tar ta lom az, ami re az is me ret át -

adás irá nyul. Ez a köz igaz ga tás ál ta lá nos és
spe ci á lis szak mai ele me i nek tu do má nyos meg-
ha tá ro zá sát je len ti va la mennyi ága zat al kot -
má nyos és igaz ga tá si tar tal ma alap ján. Ta lán
éppen ezen a té ren van ma a leg több bi zonyta-
lan ság: a kép zé sek és to vább kép zé sek nin cse -
nek kü lön-kü lön és egy más sal össze han gol va,
sok az át fe dés, hi ány zik a ho ri zon tá lis tar tal mi 
ko or di ná ció. Pél dá ul a felsõ fokú köz igaz ga tá si 
képzésben ugyan az a tu dástartalom több tan -
tárgy ese té ben is meg je le nik, per sze más-más
as pek tus ban, ami a hall ga tó szá má ra za va ró le-
het. A to vább kép zés ben a köz igaz ga tá si szak-
vizs ga tan anya ga rész ben meg is mét li az alap-
vizs gá ét, és mind ket tõ fel ké szí tõ tan fo lya ma
né hány nap alatt igyek szik (szû kít ve) át ad ni
több fel sõ ok ta tá si sze mesz ter tan anya gát. Rá-
adá sul köz igaz ga tá si szak vizs gá ra olya nok is
kö te le zet tek, akik már egy szer ta nul ták a (bõ-
ví tett) is me ret anya got és vizs gát is tet tek be lõ -
le az igaz ga tás szer ve zõ BA és/vagy köz igaz ga-
tá si MA kép zés so rán. Ter mé sze te sen ezek a
prob lé mák meg old ha tók, pél dá ul a kép zé si és
ki me ne ti kö ve tel mé nyek (KKK) fe lül vizs gá la -
ta, és a re dun dáns tar tal mak ki szû ré se vagy
egy kö zös köz igaz ga tá si tu dás tár lét re ho zá sá -
val, ami bõl az adott is me ret anyag rész szük ség
sze rint ki vá laszt ha tó.

Ho gyan?
A kép zé si mód szer fõ sza bály ként a tar ta -

lom hoz il lesz ke dik, de más té nye zõk (pél dá -
ul cél, cél csoport, idõ tartam stb.) függvé-
nyében is ala kul hat. Az ok ta tás mód szer ta ni 
jel lem zõ it te kint ve ál ta lá ban véve új ta ní tá -
si pa ra dig má ról be szél he tünk. A ta ní tás ról
való gon dol ko dás nak, a ta ní tás meg szer ve -
zé sé nek ko ráb ban ki ala kult mo dell je a tár-
sadalmi, gaz da sá gi és kul tu rá lis vál to zá sok
ha tá sá ra nap ja ink ban egy má sik mo del lel
váltódik fel. Egy olyan mo dellel, amely ta ní-
tás köz pon tú ság he lyett ta nu lás köz pon tú,
ta nár cent ri kus he lyett ta nu ló cent ri kus, is-

me ret köz pon tú ság he lyett kész sé ge ket,
kom pe ten ci á kat elõ tér be he lye zõ, me mo ri -
zá lás, re ci tá lás he lyett al ko tó, nyi tott gon-
dol ko dást al kal ma zó. Eb ben a mo dell ben a
dril lel (je len té se: több szö ri is mét lõ gya kor -
lás) szem ben a prob lé ma meg ol dó ké pes ség,
a kre a ti vi tás fej lesz té se, az el mé le ti ala pú
meg kö ze lí tés sel szem ben a gya kor lat ori en -
tált ság a hang sú lyos.15

Ko ráb ban a köz igaz ga tás ban a kép zés be-
fe je zé se után, ál ta lá ban ön fej lõ dés (non for-
má lis ta nu lás) út ján vált szak em ber ré a köz-
tiszt vi se lõ. Ké sõbb ki ala kult a köz igaz ga tá si
to vább kép zé sek or szá gos rend szer e, ami a
szak mai tar ta lom meg újí tá sát in téz mé nye sí -
tett ke re tek kö zött biz to sí tot ta, de az ok-
tatás-módszertani fej lesztés egy ide ig még
vá ra tott ma gá ra. A jól be vált klasszi kus elõ-
adó-köz pon tú mód sze rek (például az elõ-
adás) ugyan be váltak, és nagy fe lelõsség ezen 
vál toz tat ni, de el jött a re form ide je. Azon-
ban fi gyelni kell arra, hogy az új részt ve-
võ-köz pon tú mód sze rek (például a táv ok ta -
tás) ön ma guk ban nem hoz nak mi nõ sé gi vál-
to zást, mert a tu dás át adás ala csony fokú
le het sze mé lyes tá mo ga tás (például tu to rá -
lás) nélkül.

A köz igaz ga tá si kép zé sek bõl, to vább kép -
zé sek bõl te hát egy ide ig hi á nyoz tak az in ter -
ak tív részt ve võ-köz pon tú mód sze rek, vi-
szont az új tí pu sú kom pe ten ci ák ki ala kí tá sát
a ha gyo má nyos mód sze rek nem tá mo gat ják
eléggé. Ma már meg nyílt az út az újí tások
elõtt, de a tar talom és egyéb más té nyezõk
mel lett nem hagy ha tó fi gyel men kí vül a szek-
tor sa já tos sá ga i hoz tör té nõ adap tá ció szük sé -
ges sé ge sem.

Mi bõl?
Az ok ta tás-mód szer ta ni ter ve zés so rán

nem el ha nya gol ha tó szem pont a pénz ügyi
for rás kér dé se. A köz igaz ga tás te kin te té ben
jellemzõ, hogy mind a kép zések, mind a to -
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vább kép zé sek ese té ben en nek több össze te -
võ je is van: ál lam i tá mo ga tás (például nor-
ma tí va, cél elõ irány zat), pá lyá za ti for rá sok,
költ ség té rí tés vagy a részt ve või sa ját hoz zá -
já ru lás be fi ze té sé bõl szár ma zó be vé tel stb.,
va la mint, hogy annak mér té ke a min den ko -
ri gaz da sá gi hely zet ál tal erõ sen de ter mi nált. 
Ál ta lá nos alap sza bály a „fe de ze ti pont” meg-
ha tá ro zá sa, hogy a kép zés költ ség ve té se a
be vé te lek bõl biz to sít va le gyen. Így pél dá ul a
kal ku lá ció alap ján meg ha tá ro zás ra ke rül az
a mi nimális lét szám, ami alatt egy cso portos
kép zés, to vább kép zés nem ren tá bi lis, emel-
lett egyre nép szerûbbek az olyan költségkí-
mélõ mód szerek is, mint a táv oktatás. Ez
utób bi kü lö nös je len tõ sé get kap ak kor, ami-
kor a csök ke nõ költ ség ve té si for rá sok ha té -
kony fel hasz ná lá sá ról van szó.

A fen ti ek ben vizs gált ok ta tás-mód szer ta ni
kér dé se ket össze gez ve (2. sz. táb lá zat) lát ha -
tó, hogy egy más sal össze füg ge nek és meg ol -
dá suk kom plex fel adat. Kü lö nö sen igaz ez a
köz igaz ga tás ese té ben: pél dá ul a kö zel jö võ -

ben a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem lét re -
ho zá sa, és a köz szol gá la ti pá lyák – ren dé szet,
hon vé de lem, köz igaz ga tás – át jár ha tó sá gá nak 
kér dé se új ki hí vá sok elé ál lít ja az ok ta tás sal
fog lal ko zó szak em be re ket nem csak tar tal mi,
ha nem mód szer ta ni szem pont ból is. Elég, ha
csu pán a há rom szek tor szer ve ze ti kul tú rá já -
nak el té ré se i re gon do lunk, má ris be lát hat juk
az egye te mi kép zé se ken be lü li dif fe ren ci á lás
szük sé ges sé gét.

A kö vet ke zõk ben szám ba ve szünk né-
hány ok ta tás-mód szer ta ni le he tõ sé get, ame-
lyek – szán dé kuk sze rint – együtt gon dol ko -
dás ra ins pi rál nak, és olyan va ri án so kat tér-
ké pez nek fel, ame lyek kö ze lebb vi het nek a
ké sõb bi jó gya kor lat hoz.

Ok ta tás-mód szer ta ni le he tõ sé gek

Az elõ zõ fe je zet ben fel ve tett kér dé sek vé-
gig gon do lá sa mel lett fel me rül még, hogy va-
jon me lyik ok ta tá si mód szer mennyi re kel ti
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Kérdések Közigazgatási képzések Közigazgatási továbbképzések

Kinek? Bárki Köztisztviselõk

Ki? Egyetemi oktatók Egyetemi oktatók és
közigazgatási szakemberek

Miért?
Közigazgatási pályára lépéshez
szükséges kompetenciák
megszerzése

Közigazgatási pályán maradás,
elõresorolás, a sikeres
munkavégzéshez szükséges
kompetenciák megszerzése

Mit?
Általános és speciális
közigazgatási (fõként) elméleti és 
gyakorlati tartalmak

Általános és speciális
közigazgatási elméleti és (fõként) 
gyakorlati tartalmak

Hogyan? Elõadó-központú módszerek
(elsõsorban)

Elõadó-központú és
résztvevõ-központú módszerek

Mibõl? Állami (normatív) támogatás,
hallgatói költségtérítés

Minisztériumi célelõirányzat,
pályázati források, résztvevõi
hozzájárulás



fel és köti le a kép zések, to vábbképzések hall -
ga tó i nak, részt ve võ i nek fi gyel mét, azaz kit
ho gyan le het „jól ta ní ta ni”? A vá lasz el sõ re
egy sze rû nek tû nik: sze mé lyi ség- és hely zet -
füg gõ. De va jon ho gyan le het ezt fi gye lem be
véve az ok ta tá si mód sze re ket dif fe ren ci ál ni?

Az egyik mo dell, ami a kér dés meg válaszo-
lá sá hoz ren del ke zé sünk re áll, Her sey–Blan -
chard me nedzs ment el mé le te,16 ami Bla ke–
Mo u ton-fé le „ve ze té si rács ként” is mert – a
ve ze té si stí lus vizs gá la tá ra és ti pi zá lá sá ra al-
kal mas esz köz ként el ter jedt – ve ze té si mo-
dellt di na mi zál ta. Esze rint, ha egy cso port
meg ala ku lá sá tól a si ke rek el éré sé ig sza bály -
sze rû fej lõ dé si fo lya ma ton megy át, ak kor a
cso port egyik tag já nak, a for má lis ve ze tõ -
nek a fej lõ dé si fo lya mat kü lön bö zõ sza ka -
sza i ban a ti pi kus hely ze tek nek meg fe le lõ en
kell vál toz tat nia stí lu sát. Más szó val kom bi -
nál ta a cso port fej lõ dé si mo dellt a „ve ze té si
ráccsal”, ami nem csak az ál talános me nedzs-
ment re, ha nem az ok ta tás ra is adap tál ha tó.

A Bla ke–Mo u ton-fé le „ve ze té si rács” lé-
nyege: ha az em berek együtt van nak, és va la-
mi lyen fel ada ton dol goz nak, há rom do log -
gal fog lal koz hat nak: ön ma guk kal, egy más -
sal, a fel adattal. Pon tosabban: ha az „önös”
irá nyult ság tól el te kin tünk, és egy 9 fokú
ská lán mér he tõ nek te kint jük, hogy va la ki
mennyi re tö rõ dik a fel adat tal és az em be rek -
kel, ak kor a jel legzetes „szél sõ” ese tek: (1; 1)
csekély mér té kû tö rõ dés a fel adat tal és az
emberekkel; en nek épp az el lentéte a (9; 9) és 
középutas az (5; 5). A (9; 1) inkább a fel adat-
tal tö rõ dik, mint az em be rek kel, és for dít va
az (1; 9) in kább az em berekkel tö rõdik, mint 
a fel adat tal.17

Ha az em be rek kel való tö rõ dést „társas-
 érzelmi tá mo ga tás ra”, a fel adat tal való tö rõ -
dést „inst ruk ci ó ra és vissza jel zés re” konk re -
ti zál juk, ak kor a ta nár–ta nu ló, illetve a ta ní -
tás–ta nu lás ese té re le for dít va mind ezt a kö-
vet ke zõ ket ta lál juk:

– (9; 1) a ta nár ma xi má lis is me re tet, uta sí -
tást és vissza jelzést ad, de na gyon ke vés tár -
sas-ér zel mi tá mo ga tást, fi gyel met, tö rõ dést;

– (9; 9) a ta nár sok tar talmi inst rukciót és
vissza jel zést ad, ugyan ak kor ma xi má li san
tá mo gat ja, se gí ti tár sas-ér zel mi szem pont ból 
is a ta nu lót: oda fi gyel rá, ér dek lõd ve hall gat -
ja, együtt érez vele, biz tatja, bá torítja;

– (1; 9) a ta nár ma xi má li san tá mo gat, és
csak mi ni má li san ok ta t;

– (1; 1) a ta nár mi ni má li san ok ta t, mi ni -
má li san tá mo gat.

A fen ti ta ní tá si stí lu sok ön ma guk ban nem
ér tel mez he tõk, csa kis egy több lép csõs fo lya -
mat egy-egy fá zi sa ként:18

– Új fel adat tal ta lál koz va az em ber „lel kes 
kez dõ”, azaz min denre kész, de csak ke vésre
képes. Mire van szük sége? Csak ke vés tá mo-
ga tás ra, de ma xi má lis is me ret re, uta sí tás ra és
vissza jel zés re.

– Az tán a si ker te len pró bál ko zá sok, ku-
darcok ha tására ki elõbb, ki utóbb „ked ve sze -
gett kezdõ” lesz. Mire van szük sége? To vább-
ra is ma xi má lis ok ta tás ra, de ugyan ak kor
ma xi má lis tá mo ga tás ra is, hogy ne adja fel,
folytassa, vagy pró bálja meg még egy szer.

– A ki tar tás vé gül meg hoz za a gyü möl -
csét, a ta nuló egy re töb bet tud, már egy re
ke ve seb bet akar ta nul ni, azaz „vo na ko dó ta-
nu ló”, aki már csak nem szak értõ, de még
nincs kel lõ ta pasz ta la ta, biz ton sá ga, ön bi zal -
ma az új te rületen. Mire van szüksége? Még
min dig ma xi má lis tá mo ga tás ra, de már egy-
re ke ve sebb okí tás ra.

– Vé gül tel je sen el en ged he ti a ta nár a ke-
zét, min den te kin tet ben ön ál ló vá, „szak ér tõ -
vé” vá lik, leg fel jebb mi ni má lis inst ruk ci ó ra
és tá mo ga tás ra van szük sé ge.

Az tán új fel adat ese té ben kez dõ dik min den
elöl rõl, ezért egy faj ta ta nu lá si cik lus sal ál lunk
szem ben. A ta nu lá si cik lus mind egyik fá zi sá -
ban te hát más és más ta nítási stí lusra van szük -
sé ge a ta nu ló nak. Nyil ván va ló, hogy mind-
egyik ta ní tá si stí lus jó va la mi re, ha a „ta ní tá si
cik lus” meg fe le lõ sza ka szá ban al kal maz zák.
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A mód szer ta ni lag jól kép zett ta nár ké pes
mind a négy ta nítási stí lusra, és mi vel egy cso -
por tot al kot a ta nu ló val, ta nu lók kal – a hely-
zet tõl füg gõ en –, a kel lõ idõ ben a meg fe le lõ
stí lust al kal maz za. Nem va ló szí nû azon ban,
hogy egy na gyobb cso port ban min den ta nu ló
azo nos fá zis ban van, ezért a „hely zet ori en tált
ve ze tés” ok ta tás ra ve tí tett mo dell je in kább a
coach vagy a tu tor mód szere, mint a tan termi
ok ta tóé.

A fen ti ek ér tel mé ben fi gye lem be kell ven-
ni, hogy egy fe lõl az el té rõ ta ní tá si mód sze rek 
csak ak kor ha té ko nyak, ha meg fe le lõ en al-
kal maz zák azo kat, más fe lõl ne héz sé gek me-
rül het nek fel, ha el té rés van az ok ta tó ta ní tá si 
stí lu sa és a ta nu ló ta nu lá si stí lu sa kö zött.
Emel lett kü lön bö zõ egyé nek nek kü lön bö zõ
kom pe ten ci á kat kell el sa já tí ta ni uk, fej lesz te -
niük, és – bi zonyos fo kig – az ok tatóknak al -
kal maz kod ni uk kell eh hez, mód sze re i ket a
ta nu lók igé nye i hez (is) iga zít va. Kö vet ke zés -
kép pen cél sze rû a ta nu lók ön irá nyí tá sá nak
fej lõ dé sét se gí te ni a ta nu lás ban, azaz „ön irá -
nyí tott ta nu ló kat” ké pez ni, azon ban a ha gyo -
má nyos ta ní tá si mód sze rek kel gyak ran ép-
pen az ön ál lót lan sá got fej lesz tik.19

Lás suk, mit je len t az ön irá nyí tás a ta nu -
lás ban! Há rom je len té se is van:

1. „au to nó mia” mint a sze mé lyi ség mi nõ -
ség e;

2. „au tó di dak ti ka” mint az in téz mé nye sí -
tett ke re te ken kí vü li ta nu lás;

3. „ta nu lói kont roll” mint a szo ká sos ta-
ní tás alap ve tõ fi gye lem be vé te le. 

E fo gal ma kon be lül az „ön irá nyí tott ta-
nu lás” a ta nu ló nak az ok ta tá si szi tu á ci ón be-
lü li sza bad sá gát je lö li. Az ön irá nyí tá si ké pes -
ség hely zet füg gõ: vagyis, le het va la ki ön irá -
nyí tott egy tan tárgy ban, és tá masz ra szo ru ló 
egy má sik ban. Az ön irá nyí tás te hát egy fe lõl
egyé ni ké pes ség, amely fo ko za to san fej lõ -
dik, más fe lõl hely zet re ak ció.

A ha té kony ta nu lás szem pont já ból fon tos 
a ta nu lói, ta ná ri sze re pek és a ta ní tá si mód sze-
rek rend sze re zé se az ön irá nyí tás fo ko za tai
alapján (3 sz. táb lázat).

A köz igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé -
sek részt ve või egé szen a kö zel múl tig „ön ál -
lót lan” ta nu lók, a köz re mû kö dõ ok ta tók pe-
dig a már em lí tett köz igaz ga tá si szak em be -
rek, azaz „szak ér tõk” vol tak.

Elõb bi hát te ré ben, a ha gyo má nyo kon
túl, vél he tõ en a köz igaz ga tás ra jel lem zõ hi e -
rar chi kus szer ve ze ti struk tú ra, és az eb bõl
fa ka dó ha tal mi jel le gû szer ve ze ti kul túr a áll.
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Fokozat Tanuló Tanár Példák tanítási módszerekre

1. önállótlan szakértõ
információt nyújtó elõadás,
az egyéni nehézségek és ellenállás leküzdése, 
edzés, gyakoroltatás

2. érdeklõdõ késztetõ ösztönzõ elõadás, irányított vita,
célkitûzési és tanulási stratégiák

3. bekapcsolódó elõsegítõ
a tanár által kezdeményezett 
és elõsegített megbeszélés,
csoportos projektmunka

4. önirányított konzultáns szakmai gyakorlat, dolgozat, önálló munka vagy
önirányított tanulócsoport

(For rás: Kál mán Ani kó)



Ezt tá masztja alá a jog szabály20 is, amely ki -
mond ja, hogy a köz tiszt vi se lõ kö te les ve ze -
tõ jé nek uta sí tá sát vég re haj ta ni (sza bály sér -
tés és bûn cse lek mény ki vé te lé vel). Emel lett
az ügy in té zõk nek ál ta lá ban a mun ká já ban
nincs ön ál ló dön té si és ki ad má nyo zá si jog-
kö rük, így di rekt mó don fe le lõs sé gük sem,
mind ez a ve ze tõk re há rul.

Utób bi hát te ré ben pe dig az áll hat, hogy
az ok ta tók fõ ként a ta pasz talt köz tiszt vi se-
lõk kö ré bõl ke rül nek ki, akik rend sze rint
el is mert szak em be rek, vi szont több sé gük -
ben sem mi fé le pe da gó gi ai/and ra gó gi ai
elõ kép zett ség gel nem ren del kez nek. Ezen-
kí vül, a for má lis köz igaz ga tá si to vább kép -
zé se ken gyak ran a ve ze tõ be osz tá sú köz-
tiszt vi se lõk ké pez nek, kö vet ke zés kép pen
a köz igaz ga tá si szer ve ze tek re jel lem zõ szi-
go rú alá-fö lé ren delt sé gi vi szony át té te le -
sen a to vább kép zé sek ben is meg je len het.
Emel lett maga a to vább kép zé si rend szer is
fe lül rõl ve zé relt, cél ját és tar tal mát te kint -
ve a min den ko ri kor mány za ti el kép ze lé se -
ket szol gál ja.

A fen ti ek te hát ha tás sal van nak a köz igaz -
ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek ok ta tás -
mód szer ta ná ra is, a tu dást ransz fer zö mé ben
még ma is elõ adó-köz pon tú, fron tá lis mód-
szer rel tör té nik: a „szak ér tõ” ta ní tók elõ-
adást tar ta nak az „ön ál lót lan” ta nu lók nak,
és leg fel jebb az elõ adás vé gén ke rül het sor
kon zul tá ci ó ra. Ily mó don a kép zé se ken „ön-
ál lót lan” ta nu ló ként mû kö dõ köz tiszt vi se -
lõk mun ka he lyük re vissza tér ve fel te he tõ en
ha son ló at ti tû döt ta nú sí ta nak majd.

De ho gyan ta nít suk az ön ál ló ta nu lást?
Ta lán a leg al kal ma sabb mód ja en nek a fo ko -
za tos ön irá nyí tá sú ta nu lá si mo dell, amely nek
alap já ul Ge rald Grow cik ke21 szol gált. Az
SSDL (Sta ged Self-Di rec ted Le ar ning) négy-
fo ko za tú mo dell sze rint: a ta nu lók fo ko za -
to san erõ sö dõ ön irá nyí tá si fo lya ma tot jár-
nak be, amit a ta nár elõ segíthet, vagy ép pen

hát rál tat hat. A meg fe le lõ ta ní tás iga zo dik a
ta nu ló ön irá nyí tá si fo lya mat ban el ért szint-
jé hez és elõ se gí ti a ta nu ló ilyen irá nyú fej lõ -
dé sét.

A köz igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé -
sek te kin te té ben a fo ko za tos ön irá nyí tá sú
ta nu lá si mo dell a kö vet ke zõ kép pen adap tál -
ha tó:

1. fo ko zat: ala csony mér ték ben
ön irá nyí tott ta nu lók
Aho gyan az elõ zõek ben lát hat tuk, ko-

ráb ban és je len leg is a köz igaz ga tá si kép zé -
si, to vább kép zé si prog ra mok több sé gé ben
a ha gyo má nyos elõ adó-köz pon tú mód szer
alap ján ok tat ták/ok tat ják a köz tiszt vi se lõ -
ket, ezt le het te hát ki in du lá si ál la pot nak te-
kin te ni. Pél dá ul a szak kép zés és a fel sõ ok ta -
tá si kép zés vagy a köz igaz ga tá si alap vizs ga-
és szak vizs ga-fel ké szí tõk, va la mint a to-
vább kép zé sek köz pon ti prog ram jai is több-
nyi re fron tá lis ok ta tá si mód sze rek kel tör-
tén tek/tör tén nek.

Ez nem fel tét le nül je len t prob lé mát, hi-
szen van nak olyan ok ta tá si cé lok, ame lyek
ép pen eb ben a for má ban ér he tõk el. Ilyen
pél dá ul az el mé le ti is me re tek vagy a hi va tás -
tu dat át adá sa, ez utób bi ki ala kí tá sa rá adá sul
ér zel mi ener gi á kat is igé nyel. Ér de kes ség-
képpen az USA-ban a tá gabb és a szû kebb
kö zös ség szol gá la ta, a „ser ving the pub lic”
esz mé je az em be rek gon dol ko dá sá ban ál ta -
lá ban, de a köz szol gá lat ban kü lö nö sen sa já -
tos ér zel mi szí ne ze tet kap.22 A köz szol gá la ti
el hi va tott ság mé lyí té se, a nem zet ügye irán ti 
el kö te le zett ség erõ sí té se a ha zai köz igaz ga -
tás rend sze ré nek mû kö dé sét is javítaná.

En nek az at ti tûd nek a ki ala kí tá sá ra al kal -
mas le het az elõ adás mû faja, ahol na gyon
fon tos az ok ta tó hi te les sé ge. So kan csak a
ka riz ma ti kus sze mé lye ket tart ják al kal mas -
nak erre a fel adatra, és hi ányolják tel jes körû 
je len lé tü ket a kép zés bõl. Azon ban nem sza-
bad el fe lej te nünk, aho gyan a ve ze tõk kö zött 
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20 Az 1992. évi XXIII. tör vény a köztisztviselõk jogállá-
sá ról.

21 Ge rald GROW: Te a ching Le ar ners to be Self-Di rec ted,
Adult Edu cation Qu arterly, Vol. 41, No. 3, 1991,
125–149. p.

22 DOBOS Ágo ta: Köz szol gá la ti Aka dé mia az Ame ri kai Egye-
sült Ál la mok ban = Pro Pub li co Bono. Bu da pest, BCE
Köz igaz ga tás tu do má nyi Kar, 2011/1, 112. p.



sem min den ki „le a der tí pus”, ugyan úgy az
oktatók kö zött is sok a „me nedzser tí pus”,
és mind egyik tí pusnak meg van a maga he lye
és sze re pe.23 Nyil ván az elõb biek a fron tális,
az utób bi ak az in ter ak tív mód sze rek te rén
ér zik ott ho no sab ban ma gu kat, így va ló szí -
nû leg ha té ko nyab ban mû ve lik azo kat. A lé-
nyeg azon ban, hogy a kép zõk pon tosan is -
mer jék, és kel lõ tu da tos ság gal hasz nál ják sa-
ját ok ta tói kom pe ten ci á i kat.

2. fo ko zat: mér sé kel ten ön irá nyí tott
ta nu lók
A klasszi kus nak szá mí tó ok ta tá si mód sze -

rek mel lett, az utób bi évek ben a köz igazgatá-
si kép zé sek sze mi ná ri u ma in egy re több részt-
ve võ-köz pon tú mód sze re lem je le nik meg.
Ilye nek az el mé le ti mo del lek gya kor lat ban
(például szi mu lá ció ke re té ben) tör té nõ ki-
pró bá lá sa „la bo ra tó ri u mi” kö rül mé nyek kö-
zött. Ezen kí vül, ugyan itt szi get sze rû en meg-
je len tek más gya kor la ti mód sze re le mek (pl.
jog ese tek fel dol go zá sa) is. A to vább kép zé sek
te kin te té ben a köz pon ti kép zé sek és az egyéb
kép zé sek kö zött olyan prog ra mok is van nak, 
ame lyek a mér sé kel ten ön ál ló ta nu lók ra épí-
te nek: a fron tá lis elõ adás blok ko kat kü lön bö -
zõ gya kor la tok, eset ta nul má nyok kö ve tik,
ame lyek az el mé le ti is me re tek gya kor lat ba
transz fe rá lá sát se gí tik. Ezek a ta nu lói ak ti vi -
tást is igény lõ mód szerek – a részt vevõi
vissza jel zé sek alap ján – ígé re te sek és fej lesz -
tendõk, de a „jó kép zés” kon textus- és prob lé-
mafüggõ (nem lé tezik „one best way”). Ezért
tö re ked ni kell egy faj ta sok szí nû ség re, a vá-
lasz tás le he tõ sé gé nek a biz to sí tá sá ra.24

Eb ben a fo ko zat ban is me ret át adás mel lett,
sa ját él mé nyû ta nu lás ré vén, a kész sé gek fej-
lesz té sé re is van le he tõ ség. Az ok ta tó nak bõ-
ví te nie kell mód szer ta ni re per to ár ját, és ez ré-
szé rõl nem csak szak mai fel ké szült sé get, ha-
nem több nyi re kü lön elõ ké szí tõ mun kát és

ok ta tá si se géd le te ket is igé nyel, ami vi szont
eme li a kép zés, to vább kép zés költ sé ge it.

3. fo ko zat: kö ze pes mér ték ben ön irá nyí tott
ta nu lók

Az utób bi idõ ben a köz igaz ga tá si kép zé sek 
kö ré ben szi get sze rû en meg je lent a pro jekt -
ok ta tás mód sze re, illetve az elekt ro ni kus ok-
ta tás szer ve zõ rend sze rek (pél dá ul Mo od le)
hasz ná la ta, ami egy fe lõl ön se gí tõ ta nu lói kö-
zös sé ge ket te remt, más fe lõl rend sze res év kö -
zi ak ti vi tás ra, ta nu lás ra ösz tö nöz. Ez utób bi
még nem azo nos az e-le arninggel, nem je lent
ön ál ló ta nu lást, vi szont ha té ko nyan tá mo gat-
ja mind az elõ adó-központú, mind a részt ve-
võ-köz pon tú mód sze re ket.

A köz igaz ga tá si to vább kép zé sek rend sze -
ré ben pe dig a két szin tû ve ze tõ kép zés (ve ze -
tõ vé kép zés és ve ze tõi to vább kép zés) mo-
dul ári fel épí té sû, kom pe ten cia ala pú kép zé si
struk tú ra, ami a tré ning-mód szer re épül.
A köz ponti és egyéb prog ramok kö zött is
szá mos részt ve võ-köz pon tú kész ség fej lesz tõ 
tré ning (pél dá ul ügy fél szol gá la ti to vább kép -
zés) sze re pel, ame lyek al kal má val le he tõ ség
nyí lik a mér sé kel ten ön irá nyí tott ta nu lói
ma ga tar tás gya kor lá sá ra. A ta pasz ta la tok
azonban azt mu tatják, hogy ez a faj ta vi sel-
ke dé si for ma a köz tiszt vi se lõk egy ré szé tõl
még tá vol áll: õk idegenkednek az ön álló cél -
ki tû zé sek tõl épp úgy, mint az ön ál ló fel adat -
meg ol dás tól, és gya kor la ti lag azt vár ják el a
kép zé sek tõl és az ok ta tó tól, hogy „mond ja
meg mit és ho gyan kell el végezni, azt majd
vég re hajt ják”. Nyil ván va ló, hogy eb ben a
ta nu lói at ti tûd ben sze re pe van a ko ráb ban
már em lí tett köz igaz ga tá si szer ve ze ti kul túr -
a sa já tos sá ga i nak is.

A fen ti cso por tos kép zé sek ese té ben az
ok ta tó in kább fa ci li tál ja, mint sem irá nyít ja a
ta nu lás fo lya ma tát, és a részt ve võk kel kö zö -
sen hoz nak dön té se ket. Ez je len tõ sen kü-
lön bö zik az elõ zõ két fo ko zat ta ní tá si stí lu -
sától és fi gyelembe kell ven ni azt is, hogy
más tí pu sú sze mé lyi sé get, de le ga láb bis ma-
ga tar tást fel té te lez. Itt fo ko zot tan ér vé nyes
ok ta tói ol dal ról az idõ szük ség let prob lé má -
ja: az ok ta tás szer ve zõ rend szer hasz ná la ta,
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mo de rá lá sa akár napi több órá nyi el fog lalt sá -
got is je lent het min den egyes ta nu ló cso port
esetében.

4. fo ko zat: nagy mér ték ben ön irá nyí tott
ta nu lók
A köz igaz ga tá si kép zé sek ese té ben fel me rü -

lõ, az ok ta tás mód szer tan for ra dal ma sí tá sá ról
szóló el kép ze lé sek kö zött sze re pel az olyan
mód sze rek, mint az e-le ar ning be ik ta tá sa a ha-
gyo má nyos ok ta tá si ke re tek közé, ami tu laj -
don kép pen blen ded le ar nin get (ke vert kép-
zést) je len t. A kép zé si pi a con már kap ha tók
azok az e-tan anya gok is, ame lyek se gít sé gé vel
va la mi lyen konk rét mun ka te vé keny sé get le-
het szi mu lál ni (pél dá ul az Ale as  Group szi mu -
lá ci ós ok ta tó prog ram ja: Vál to zás me nedzs ment 
a köz igaz ga tás ban). Ezek akár a tan órákon,
akár azon kí vül ön ál ló fel adat ként is el vé gez -
he tõk, és na gyon élet sze rû ek, ta nul sá go sak,

ám je len leg meg vá sár lá suk hoz pénz ügyi for-
rás nem áll ren delkezésre. Meg kell
em lítenünk még a szak mai gya kor la tot, va la -
mint az ese ten kén ti ki sebb ön ál ló ku ta tá si fel-
ada to kat is, ame lyek ered mé nyei be épül nek
egy-egy na gyobb egye te mi ku ta tás ba, illetve
ké sõbb a tan anyag fej lesz tés be.

A köz igaz ga tá si to vább kép zé sek kö zött is
ta lá lunk tu to rá lás sal tá mo ga tott ide gen nyel-
vi és szak mai e-kur zusokat is, ame lyek ta nu-
lói ol dal ról idõ- és költ ség ha té ko nyak. A há-
rom nyel vi kép zés (an gol, né met, fran cia) a
nagy mér ték ben ön ál ló ta nu lók ra épít. E kép-
zé sek ki zá ró lag elekt ro ni ku san, az in ter ne ten 
ke resz tül foly nak. Mind há rom nyelv ta nu lá -
sát in ter ak tív szá mí tó gé pes prog ram és tu to -
rok tá mo gat ják, akik vir tu á lis kap cso la tot
tar ta nak fenn a ta nu lók kal. A részt ve võk szá-
mára a fel adatokat nem csak maga a szoft ver
ge ne rál ja, ha nem a tu to rok is ki tûz nek cé lo -
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Fokozat Közigazgatási képzések Közigazgatási
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1. Alacsony mértékben
önirányított tanulók

Elõadások a közigazgatási
szakképzés, a közigazgatási
alapképzés és mesterképzés
keretében

Közigazgatási alap- és szakvizsgára,
ügykezelõi vizsgára felkészítõ
tanfolyamok

2. Mérsékelten
önirányított tanulók

Szemináriumok a közigazgatási
alapképzés és mesterképzés
keretében

Konzultációk a szakirányú
továbbképzés keretében

Központi szakmai továbbképzések

 Egyéb (minõsített) szakmai
továbbképzések

3. Közepes mértékben
önirányított tanulók

Projektoktatás és elektronikus
oktatásszervezõ rendszerek 
(például Moodle) használata
a közigazgatási alapképzés
és mesterképzés keretében 

Központi vezetõképzés

Központi szervezet- és
készségfejlesztõ továbbképzések

Központi informatikai továbbképzés

4. Nagymér ték ben
ön irá nyí tott ta nu lók

Szak mai gya kor lat és ön ál ló 
ku ta tá si fel ada tok 
a köz igaz ga tá si alap kép zés 
és mes ter kép zés ke re té ben

Köz pon ti ide gen nyel vi
e-to vább kép zé sek

Központi e-kurzusok



kat, ame lyek el érésben – igény sze rint – se gí-
tik a ta nu ló kat, akik a fó rum rend sze ren ke-
resz tül egy más sal is kap cso lat ba lép het nek.

Azon ban az e-le ar ning hez szük sé ges esz-
közök és a prog ramok – akár ké szen vá sá-
rol juk, akár ma gunk fej leszt jük – fel ve tik a
több let költ ség prob lé má ját, igaz, ál ta lá ban
egy sze ri be ru há zást je len te nek. Ezen kí vül,
biz to sí ta ni kell az e-tu to rok kép zé sét, a
hasz ná lat hoz szük sé ges tech ni kai fel té te le -
ket és a bár mi kor el ér he tõ help desk szol gál -
ta tást. Az e-ok ta tás mód szer tan kiszámít-
ható ke re te ket kí nál, ugyan ak kor el gé pi e sít -
heti az ok tatást, és kér dés, hogy mennyi re
ha té kony? Mennyi re he lyet te sí ti a tech ni ka, 
a vir tu á lis cso port a sze mé lyes kon tak tust,
az „élõ tu dást”, és mi lyen mér tékben jö het
lét re így a szi ner gia-ha tás? Ér de mes len ne
fel mé ré se ket ké szí te ni a ta nu lá si ered mé -
nyek és a költ ség ha té kony ság össze füg gé sei
te kin te té ben, és ezek ta nul sá ga it a ké sõb bi -
ek ben a mód szer vá lasz tás ba be épí te ni.

Össze fog lal va a fen ti e ket, a fo ko za tos ön-
irá nyí tá sú ta nu lá si mo dell adap tá lá sa a köz-
igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek mód-

sze re it il le tõ en je len leg a kö vet ke zõ ké pet
mu tat ja (4. szá mú táb lá zat).

Ahogy az elõ zõ ek bõl ki de rül, a ha zai köz-
igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek te rén je-
len leg az elsõ fo ko zat do mi nan ci á ja mel lett,
ma már a töb bi fo kozat is meg található. A fej -
lõ dés irá nya nyil ván va ló: az ala csony mérték-
ben ön irá nyí tott ta nu lók tól a nagy mér ték ben
ön irá nyí tott ta nu lók felé tör ténik, a négy fo -
ko zat együt tes je len lé te köz ben. De va jon
hogyan ala kul a fej lõdés irá nya, és a jö võben,
megfordulhat-e a trend? Mind ez több té nye-
zõ együt tes függ vé nye, azon ban va ló szí nû sít -
hetõ, hogy a ké sõbbiekben is mind a négy fo -
ko zat fel lel he tõ lesz, csak a mos ta ni hoz ké-
pest el té rõ rész arányt mu tat va.

Összeg zés

Lát hat tuk, hogy a köz igaz ga tá si kép zé -
sek, to vább kép zé sek te kin te té ben ma már
több fé le mód szert al kal maz nak. Fel me rül
azonban a kér dés: mi tõl si keres egy kép zés
és mi tõl si ke res egy ok ta tó?
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5. sz. táb lá zat. Az ön irá nyí tá si fo ko za tok és a ta ní tá si mód sze rek, stí lu sok egy más hoz
kapcsolása

1. Szakértõ 2. Késztetõ 3. Elõsegítõ 4. Konzultáns

1. Alacsony
mértékben
önirányított
tanulók

harmónia csaknem
harmónia diszharmónia súlyos

diszharmónia

2. Mérsékelten
önirányított
tanulók

csaknem
harmónia harmónia csaknem

harmónia diszharmónia

3. Közepes
mértékben
önirányított
tanulók

diszahrmónia csaknem
harmónia harmónia csaknem

harmónia

4. Nagymértékben
önirányított
tanulók

súlyos
diszharmónia diszharmónia csaknem harmónia harmónia

(For rás: Kál mán Ani kó)



A kép zés si ke ré nek szem pont já ból kulcs-
kér dés az ön irá nyí tá si fo ko za tok és a ta ní tá -
si stí lu sok egy más hoz kap cso lá sa, azaz a „jó
ta ní tás” (5. sz. táb lá zat).25

Ami az egyik ta nuló szá mára „jó ta nítás”,
lehet, hogy a má sik szá mára nem az, illetve
még ugyan azon ta nu ló szá má ra sem ugyan-
az a „jó ta ní tás” az el té rõ ta nu lá si fo ko za tok -
ban. A „jó ta nítás” egy felõl iga zodik a ta -
nuló ön irá nyí tá si fo ko za tá hoz, más fe lõl fel-
vér te zi a ta nu lót az ön irá nyí tás ma ga sabb
fo ko za tá nak el éré sé hez szük sé ges esz kö zök -
kel. A „jó ta ní tás” te hát szi tu á ció füg gõ, és
elõ se gí ti a ta nu ló hosszú távú fej lõ dé sét.

Ami az ok ta tó kat il le ti, fi gye lem be kell
ven ni, hogy több nyi re szak em be rek bõl lett
ok ta tók mû köd nek köz re a köz igaz ga tá si
kép zé sek ben, to vább kép zé sé ben, ami a
szak mai tu dás szem pont já ból elõ nyös, de
mód szer ta ni szem pont ból ke vés bé. Ezért
in do kolt az ok ta tás mód szer tan kul tú rá já nak 
fej lesz té se. Ese tükben azon ban nem a ha gyo-
má nyos ke re tek meg újí tá sa, ha nem új mód-
szer ta ni ke re tek lét re ho zá sa a fel adat,
amely hoz zá se gí ti õket a jobb tel je sít mény -
hez. En nek ér de ké ben cél sze rû ki dol goz ni
olyan fel nõtt kép zé si szak mai-mód szer ta ni
tan anya got és kép zé si prog ra mo kat, ame lye-
ket a köz igaz ga tá si kép zé si, to vább kép zé si
prog ra mok ban ok ta tó szak em be rek fo lya -
ma to san igény be ve het nek.

Az SSDL mo dell ben alap ve tõ irány vo nal a
ta ní tás ta nu ló hoz való iga zí tá sa, és az ön ál lót -

lan tól az ön irá nyí tott ta nu lá si fo ko zat ba való
jut ta tás. A ta nu lók se gí té sét szol gá ló nyil ván -
való cél pe dig a tu dás, a kész ségek és mo tiváci-
ók meg szer zé se, va la mint az au to nóm rész vé -
tel a ta nu lá si fo lya mat ban és ké sõbb a mun ká -
ban is. A ha zai köz igaz ga tá si kép zé sek ben,
to vább kép zé sek ben a kö zel múl tig har mó nia
mu tat ko zott: az „ön ál lót lan” ta nu ló kat „szak-
ér tõk” ta ní tot ták, a kül sõ kör nye zet bõl fa ka -
dó vál to zá si kény sze rek azon ban úgy a ta nu -
lóra, mint az õket ta nítókra hat nak.

A köz igaz ga tá si kép zé sek ese té ben meg ol -
dan dó prob lé ma pél dá ul a dif fe ren ci á lás kér-
dé se: az azo nos cso port ban részt ve võk kö zöt ti
ta nu lá si fo ko zat be li kü lönb ség ke ze lé se. Az
SSDL mo dell sem kí nál meg oldást erre és
csak úgy, mint a Her sey–Blan chard-mo dell
ese té ben, nagy el té ré sek nél a kö zös mód szer re 
ala po zott cso por tos ta ní tás he lyett az egyé ni
tu to rá lás, co a ching ja va sol ha tó, amennyi ben
erre le he tõ ség van.

A köz igaz ga tá si to vább kép zé sek ese té ben 
pél dá ul a köz tiszt vi se lõk ré szé rõl egy re in-
kább je lentkezik az igény a leg alább mér sé -
kel ten ön irá nyí tott ta nu lás ra. Fel me rül a
kér dés, hogy a je len leg ok ta tó szak ér tõi gár-
da ké pes-e a kö vet ke zõ fo ko za tok hoz szük-
sé ges vál tás ra, vagy szek to ron kí vül rõl, más
sze rep lõ ket (pl. pe da gó gu so kat) kell be von -
ni a köz tiszt vi se lõk ok ta tá sá ba? Mind két
meg ol dás nak van nak elõ nyei és hát rá nyai, a
teljesség igé nye nél kül áll jon itt egy pél da
(6. sz. táb lázat).
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25 KÁL MÁN Ani kó: Az ok ta tás ról az ön ál ló ta nu lá sig, Bu da-
pest, BMGE Kiadó, 2009, 142. p.

6. sz. táb lá zat. Meg ol dá sok a köz igaz ga tá si to vább kép zés ben je lent ke zõ új tí pu sú
ta nu lá si igényekre

Megoldások Elõnyök Hátrányok

A szektor közigazgatási
szakértõinek
oktatás-módszertani felkészítése

Ismerik a közigazgatási szektor
sajátosságait, beépítik a képzésbe

A hagyományos oktatási
módszerekkel nehezen
szakítanak

Pedagógusok, andragógusok
bevonása a közigazgatási
továbbképzésekbe

Ismerik és rugalmasan
alkamazzák a modern oktatási
módszereket

Nem ismerik a közigazgatási
szektor sajátosságait
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A köz igaz ga tá si kép zé sek kö ré ben az ok ta -
tói si ker hez, az ok ta tás-mód szer ta ni kul túr a
fej lesz té sén túl, a ta ní tá si és a ku ta tói sze rep
szét vá lasz tá sa is hoz zá já rul hat. Az ok ta tás tel-
jes em bert kí ván: a tar talom és a mód szertár
bõ vü lé se miatt a fel ké szü lés egy re több idõt
vesz igény be, és per sze szük ség van a re generá-
ló dás ra is. Gyak ran elõ for dul, hogy a ku ta tá si
pro jek tek egy be es nek az ok ta tá si csúcs idõ sza-
kok kal, ilyen kor sze rep konf lik tus ba ke rül het
az ok tató (aki egyben ku tató is), ami nek
mind két fel adat együt tes ká rát lát ja. Ar ról nem
is szól va, hogy a két szerep együt tes mû velése

nagyon kom plex – so kak sze rint két kü lönbö-
zõ tí pu sú – sze mé lyi sé get kí ván.

A köz igaz ga tá si to vább kép zé sek kö ré ben
vi szont a (köz igaz ga tá si) szak ma i ság és az ok-
ta tás-mód szer ta ni tu dás pri o ri tá sá nak di lem -
mája me rül fel. Nyil ván a kép zés cél jának, tar -
tal má nak, mód sze ré nek stb. függ vé nyé ben ez
vál to zik, még is be lát hat juk, hogy a kép zés és
az ok ta tó si ke ré nek ér de ké ben mind két tu dás -
tí pus ra szük ség van. En nek fej lesz té se egy fe lõl 
fo lya ma tos egyé ni erõ fe szí tést igé nyel, más-
felõl ok ta tás-mód szer ta ni to vább kép zé sek kel
ha té ko nyan tá mo gat ha tó.

Köz igaz ga tá si kép zé sek, to vább kép zé sek – ok ta tás -mód szer ta ni kér dé sek,
le he tõ sé gek

A ta nul mány az ok ta tás-mód szer ta ni kér dé sek sze re pét, je len tõ ségét vizs gál ja egy spe ci á lis szek-
to ron, a köz szol gá la ton be lül. Elõ ször a köz igaz ga tá si kép zé sek ér tel me zé si ke re te ke rül tisz tá zás -
ra, majd az ok ta tás mód szer ta ni kér dé sek köz igaz ga tás ra vo nat ko zó elem zé se kö vet ke zik, vé gül az
ok ta tás-mód szer ta ni le he tõ sé gek szek tor ra tör té nõ adap tá ci ó ja ke rül be mu ta tás ra. Az összeg zés az
ok ta tás-mód szer ta ni kul túr a fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la to kat tar tal maz za a köz igaz ga tá si kép-
zé sek te kin te té ben.

A köz igaz ga tá si kép zé sek kö ré ben az ok ta tói si ker hez az ok ta tás-mód szer ta ni kul túr a fej lesz té -
sén túl, a ta ní tá si és a ku ta tói sze rep szét vá lasz tá sa is hoz zá já rul hat. Az ok ta tói mun ka tel jes em bert 
kí ván: a tar tal mi és az al kal ma zott mód szer tár bõ vü lé se miatt a fel ké szü lés egy re több idõt vesz
igény be, és per sze szük ség van a re ge ne rá ló dás ra is. Gyak ran elõ for dul, hogy a ku ta tá si pro jek tek
egy be es nek az ok ta tá si csúcs idõ sza kok kal, ilyen kor sze rep konf lik tus ba ke rül het az ok ta tó (aki
egyben ku tató is), aminek mindkét fel adategyüttes ká rát lát(hat)ja. Arról nem is szól va, hogy a két
sze rep együt tes mû ve lé se na gyon kom plex – so kak sze rint két kü lön bö zõ tí pu sú – sze mé lyi sé get
 kíván.

A köz igaz ga tá si to vább kép zé sek kö ré ben fel me rül még a szak mai és az ok ta tás-mód szer ta ni tu-
dás pri o ri tá sá nak di lem má ja is. Nyil ván a kép zés cél já nak függ vé nyé ben ez vál to zik, még is be lát -
hat juk, hogy a kép zés és az ok ta tó si ke ré nek ér de ké ben mind két tu dástí pus ra szük ség van. En nek
fej lesz té se egy fe lõl fo lya ma tos egyé ni erõ fe szí tést igé nyel, más fe lõl ok ta tás-mód szer ta ni to vább -
kép zé sek kel ha té ko nyan tá mo gat ha tó.




