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KOLTAI ZOLTÁN –NEMESKÉRI ZSOLT 

HR-folyamatok fejlesztése a felsőoktatásban  

Belső képzési rendszer kialakítása a Pécsi 
Tudományegyetemen 

1. Bevezetés 

Az emberek a magánéletben és a munka világában egyaránt igénylik a fejlődést és 

keresik az önmegvalósítás lehetőségeit. Ez a természetes igény, a humán erőforrás 

fejlesztése – és az ehhez igen gyakran társuló formális karriermenedzsment rendsze-

rek – azonban értelemszerűen nemcsak az egyéni érdekek beteljesülésének lehetősé-

gei, hanem a munkáltatói célok elérésének hatékony eszközei is egyben. Az élesedő 

verseny, a gazdasági válság, a változó gazdasági- és jogi környezet, valamint a tech-

nológiai fejlődés külön-külön is megkövetelik a képzett, kihívásokhoz alkalmazkod-

ni tudó munkavállalók jelenlétét a szervezetekben, akik a számukra biztosított fe j-

lesztési lehetőségekkel élve motiválttá, a szervezet iránt elkötelezetté  is tehetők. 

Ma már általánosan elfogadott nézet, hogy a szervezetek stratégiai céljaikat és a 

versenytársaikkal szembeni (tartós) előnyt abban az esetben képesek elérni, vagy 

megtartani, ha ehhez megfelelően képzett és fejlesztett munkatársakat foglalkozta t-

nak. Ehhez anyagi, időbeli ráfordítás egyaránt szükséges, amelynek eredményeként 

a megtérülés lehet azonnali, vagy hosszabb távú, de végeredményben egy-egy fej-

lesztési elem a folyamat zárásaként beépül a tanuló szervezet kultúrájába.  

Jelen tanulmányban a képzések alapelveinek megfogalmazását követően a 

HSZOSZ konferencia szekcióbeosztásához illeszkedően a közszféra szempontjából 

mutatjuk be fentiek megvalósulását a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán kialakított Belső Képzési Központ első éves 

működését vizsgálva. 

2. A vállalati képzések andragógiai alapelvei 

Az oktatáselméletet tudományos elnevezéssel didaktikának nevezzük. Az oktatáse l-

mélet tágabb értelemben a gyermekek, ifjak és a felnőttek tanításának és tanulásának 

valamennyi problémáját felöleli. A továbbiakban az iskolarendszeren kívüli oktatás 

didaktikai problémáiról lesz szó, amely nem független az iskolai oktatáselmélettől. 

Az iskolarendszeren kívüli oktatás didaktikai problémáinak kidolgozásakor nyilván-

valóan kiindulási alapnak kell tekinteni az iskolai oktatás törvényszerűségeit. 

A didaktikai alapelvek a felnőttek képzésében a következők:
1
 

1.) A tudományosság és szakszerűség elve. 

2.) A tanulók tudatosságának és aktivitásának elve . 

3.) A szemléletesség, valamint az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve. 

4.) A tanulók életkorához való alkalmazkodás elve. 

                                                           
1
 Lásd bővebben: Dr. Krisztián Béla: A vállalati felnőtt szakképzés andragógiai elvei, Ipar – Gazda-

ság – Andragógia, Pécs, 2011. december 1.  
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5.) Az oktatás rendszerességének elve. 

6.) Az ismeretek megszilárdításának elve. 

7.) A közösségi elv, és a tanulók fejlettségéhez való alkalmazkodás elve . 

1. A tudományosság és szakszerűség elve 

Az iskolarendszeren kívüli képzés során feldolgozott tananyag a jelenkor tudomá-

nyosságának megfelelő színvonalon kell, hogy a résztvevők elé kerüljön. Mivel a 

felnőttek bizonyos alapképzettség után kerülnek a képzésekbe, a szakszerűséget és a 

tudományos ismereteket magasabb színvonalon lehet átadni a részükre. Az ismeretek 

ilyen szintű átadásával teret adunk a gondolkodás módszereinek gyakorlására és 

elsajátítására. Ezeken túl a tudományosság megköveteli az elmélet és gyakorlat kap-

csolatát. 

2. A tudatosság és aktivitás elve 

A tanulás közelebbi és távolabbi céljainak ismerete nélkül a résztvevők nem tudják 

céljaikat megfelelő módon megtervezni. Az ismereteket tudatosan kell elsajátítani 

ahhoz, hogy munkájukat a későbbiek folyamán eredményesen tudják majd elvégez-

ni. A képzés során fontos tényező a tanulók önállóságának és aktivitásának fejleszté-

se, ehhez nem elegendő a passzív befogadás alkalmazása. 

Ezen elv elősegítése céljából a résztvevők az  oktató irányításával önállóan dol-

gozzák fel a tananyagot. Ezzel a módszerrel elő tudjuk hívni a  tudatos aktivitást, és 

azt a közelebbi és a távolabbi célokra irányítani. Az aktivizálás hat a belső pszich i-

kus folyamatokra, így nő a figyelem koncentrációs szintje, a gondolkodás intenzit á-

sa, az emlékezés élénksége, valamint hatására emelkedik tevékenységünk hatékony-

sága. 

Az aktivizálás minősége több dologtól függ, ilyenek: a tanulásszervezés, a tanu-

lásirányítás, és a tanítási módszerek milyensége. Módját meghatározzák a tanulók 

életkori sajátosságai, a csoport nagysága, az oktatás tartalma és a segédeszközök 

minősége. 

3. A szemléletesség és az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve  

Az ismeretek elsajátítása akkor a legeredményesebb, ha minél több csatornán érke-

zik az információ. A szemléletesség az oktatási folyamat egészére vonatkozik, ezá l-

tal többet jelent, mint a szemléltetés módszere, amely csupán a tényfeltárásban kap 

szerepet. A szemléletesség elvét alkalmazva az ismereteket a gyakorlati alkalmazha-

tóság oldaláról kell megmutatni. A szemléletesség segít a jobb bevésésben is, amely 

a későbbiekben az önálló munkavégzésben nagy jelentőséget kap. 

Az elmélet és gyakorlat kapcsolatát feltárhatjuk a gyakorlati oktatásból kiindu l-

va – ebben az esetben a gyakorlat megelőzi az elméleti képzést. Az új ismereteket a 

gyakorlatból szerezzük, és ezeket egészítjük ki az elméleti oktatásban. Az elv ilyen 

alkalmazása szigorúbb felügyeletet és közvetlen irányítást követel az oktatótól, mert 

a résztvevő ebben az esetben nem ismeri a munkafolyamat egyes fázisait. 

A másik megközelítés, amikor az elmélet előzi meg a gyakorlatot. Vannak olyan 

területek, amelyek csak így oktathatók. Ezeknek a területeknek a száma egyre nö-

vekszik, mivel a technológiai váltások következtében egyes műveletek bonyolultsági 

foka növekszik. 
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Az elv alkalmazásánál feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy az elmélet és a 

gyakorlat között ne legyen nagy eltérés, mert akkor a járulékos ismereteket nem 

rögzíti, hanem elfelejti a résztvevő. 
2 

4. A tanulók életkorához való alkalmazkodás elve 

Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás során különös figyelmet kell szentelni az 

életkori sajátosságoknak is. A felnőttnek – megalapozott önértékelése folytán – ma-

gának is azt kell éreznie, hogy abban kap támogatást, amiben fejlődnie kell; nagyobb 

az igénye a visszajelzésre, a motiváció fenntartására vagy erősítésére,  mint az isko-

larendszerű képzésben résztvevő tanulónak – mivel számos, a tanulást nehezítő té-

nyezővel kell megbirkóznia. Ezek közül megemlíthető az, hogy időkorlátok befolyá-

solják a képzésben való részvételt, a fáradtság csökkenti az aktivitást, vagy hogy az 

életkor előrehaladásával a kognitív képességek változnak.  

5. Az oktatás rendszerességének elve 

Az oktatás minden területét át kell hatnia egy szükséges logikai rendnek. Az előre-

haladásban, az anyag menetében gondoskodnunk kell arról, hogy a következő téma 

az előzőre épüljön (vertikális modularizáció). A rendszeresség érvényesülése fontos 

az ellenőrzés és értékelés folyamatában is, mert előrehaladás csak úgy érhető el, ha a 

tanulók az előző ismereteket már elsajátították. Az elvnek olyan jelentése is van,  

hogy a meglévő tudásrendszerbe illesszük az új tantervi egységeket.  

6. Az ismeretek megszilárdításának elve 

A szilárdság elve azt jelenti, hogy a tanulók teljesítményképes tudás birtokosai lesz-

nek. Ismertetni kell velük a tananyagból elsajátítandó ismeretek összességét és a 

követelményszintet, hogy a tanulmányaik célját világosan lássák. Tartós ismeret 

elsajátítás eszközei az ismétlés (aktuális-, folyamatos-, tematikus-, periódusos ismét-

lés), és a rögzítés (elsődleges-, logikai-, befejező rögzítés). 

7. A közösségi elv és a résztvevők fejlettségéhez való alkalmazkodás elve  

A csoportot a rendelkezésre álló idő alatt is meg kell próbálni közösségé szervezni. 

A kialakuló csapatban a lassabban haladókra a közös tanulás fejlesztő hatással van. 

A közösség a tanulmányi eredményeket, az ismeretszerzés hatásosságát a többszörö-

sére tudja emelni. 

A tanulók fejlettségéhez való alkalmazkodás elve azt jelenti, hogy az élen hala-

dóknak képességeikhez mért feladatokat kell adni, a lemaradóknak pedig segítséget 

kell nyújtani a felzárkózásban. 

Összegzésképpen megfogalmazhatjuk, hogy a szervezetekben folyó képzés spe-

ciális felnőttképzés. Specialitása többek között abban van, hogy nagy jelentősége 

van a tapasztalatokra épülő kompetenciafejlesztésnek – a képzések fókuszában ke-

vésbé a hiányzó kompetenciák pótlása, sokkal inkább a meglevők fejlesztése áll. Az 

iskolarendszeren kívüli képzésben vannak jelek arra, hogy a rendszerek nyitottabbá, 

demokratikusabbá válnak. Ez megkönnyíti az olyan kapcsolódást, amelyben a konk-

rét munkatevékenység a tanulási folyamatnak „a realitásokkal való aktív, kritikus, 

kölcsönös kapcsolatát” segíti, másrészt az iskola a gazdaság szereplőinek a special i-

                                                           
2
 Harangi László (2000): Két stratégiai dokumentum a felnőttkori tanulásról 

www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2000-11-ta-Harangi-Ket.html 

http://www.oki.hu_cikk.asp_kod=2000-11-ta-harangi-ket.html/
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zált szakmai végzettségek mellett/helyett egyénre szabott, rugalmas kompetencia -

fejlesztést, folyamatos továbbképzési lehetőséget kínál fel. 
3
 

Az andragógia vállalati képzésekre specializált gyakorlati szakembereinek min-

dezen tényezőkkel (is) tisztában kell lenniük. A képzési folyamat megvalósulását a 

továbbiakban elsőként elméletben, majd az andragógia szak személyügyi szervező 

szakirányából kialakított személyügyi referens képzés példáján keresztül vizsgáljuk.  

3. A vállalati képzések rendszere 

A vállalati képzések a munkáltatói célok felől közelítve irányultságukat illetően 

kétfélék lehetnek. Irányulhatnak egyrészt jelenlegi kompetenciahiány kiküszöbölésé-

re, vagyis a betöltött munkakör ellátásához elengedhetetlen készség, képesség, isme-

ret hiányának megszüntetése. Ebben az esetben szoros reláció van a toborzás, kivá-

lasztás, beillesztés, illetve a teljesítménymenedzsment rendszereivel. Megcélozhat-

nak ugyanakkor jövőbeni kompetenciahiány kiküszöbölését is, vagyis jelenthetik az 

üzleti célok majdani eléréséhez szükséges tudás biztosítását – ilyenkor jellemzően a 

formális karriermenedzsment rendszerhez illeszkedik  a személyzetfejlesztés. 

Ha az irányultságot a munkavállalói oldalról közelítjük meg, úgyszintén két célt 

elérését biztosíthatja a képzés-fejlesztés. Mindamellett, hogy a munkatárs egy-egy 

képzésen való részvételének támogatása által magasabb minőségben képes ellátni 

feladatait, a szervezet motivált, megbecsült tagja marad. És itt a hangsúly az utolsó 

szón van: a képzés-fejlesztés nem utolsósorban jelentős megtartó erő – a munkahelyi 

élet ilyen irányú gazdagítása fokozza a cég iránti lojalitást, elköteleződést. 

A személyzetfejlesztés rendszerének működtetése a szervezetekben rendszerint 

hasonló forgatókönyv szerint zajlik. Történik mindez annak ellenére, hogy a szerve-

zeti emberi erőforrás menedzsment folyamatoknak a lehető legjobban kell alkalmaz-

kodniuk a munkáltató belső és külső körülményeihez – amelyek értelemszerűen 

sohasem lehetnek egyformák. A folyamat általános, alapvető lépései: tervezés – 

megvalósítás – és értékelés.
4
 

A tervezési fázis rendkívül összetett folyamat, nagy körültekintést és pontos 

adminisztrációt feltételez. A képzés tervezésével biztosítjuk a szervezet rövid - és 

hosszú távú céljainak elérését. A tervezés során nemcsak az időszerűségre, hanem a 

képzési igények megalapozottságára, súlyozására és az elérendő eredmények megha-

tározására is nagy figyelmet kell fordítani. 

Végső soron a képzési terv egyedi igények összegyűjtéséből, ezen igények érté-

keléséből (főleg ha súlyozva differenciáljuk az igényeket), a szervezeti célokkal való 

egyeztetés alapján képzési akciókra történő átalakításából áll  össze. A személyzet-

fejlesztési rendszer tervezése tipikusan két irányból történik: alulról felfele (bottom -

up), illetve fentről lefele (top-down). A képzések megtervezésének középpontjában 

az éves képzési terv áll. Az éves képzési terv inputját egyrészt a  szervezeti stratégia 

                                                           
3
 Zachár László (2004) A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói, Budapest, Országos Közoktatási 

Intézet, http://www.oki.hu/printerFriendly.php?kod=felnottkepzes-Zachar-Felnottkepzes.html 
4 

A személyzetfejlesztés szakaszainak bemutatásához az alábbi forrásokat használtuk: Nemeskéri 

Gyula, Pataki Csilla: A HR gyakorlata, Ergofit Kft., Budapest, 2007.; Szemes László, Világi Rudolf: 

Személyügyi feladatok rendszere, PTE TTK, FEEFI Pécs, 2002.; Karoliny-Farkas-Poór-László: 

Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK Kerszöv, Budapest, 2004.; Klein Balázs, 

Klein Sándor: A szervezet lelke, Edge Kiadó, Budapest, 2006.; Bokor Attila, Szőts-Kovács Klaudia, 

Csillag Sára, Bácsi Katalin, Szilas Roland: Emberi erőforrás menedzsment, Aula Kiadó Kft., Buda-

pest, 2007.
 

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?kod=felnottkepzes-Zachar-Felnottkepzes.html
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(top-down), másrészt a szervezeti/egyéni képzési igények
5 

(bottom-up) adják. Igen 

gyakori, hogy a szervezetek az éves képzési tervet a részletezés céljából tovább 

bontják képzési programokra,
6 

és egyéni képzési tervekre.
7 

A képzések megtervezésének összetettsége abból is fakad, hogy ennek során 

számos kérdést tisztázni kell. A tanulmánynak nem célja a személyzetfejlesztési 

rendszer módszertani sokszínűségének teljes körű bemutatása – pusztán a lényegi 

pontokat foglaljuk össze. Vagyis szükségszerű annak eldöntése, hogy: 

a) ki fejlesszen (belső vagy külső képzés); 

b) mit fejlesszünk (hard vagy soft paramétereket; meglevő kompetenciát fe j-

lesszünk, vagy hiányzót pótoljuk; szervezet-specifikus vagy általános le-

gyen-e a tematika); 

c) kit fejlesszünk (egyéni vagy csoportos képzés; saját munkavállalót vagy 

gyakornokot képezzünk; munkatársi vagy vezetői képzés);  

d) hogyan fejlesszünk (iskolarendszerű vagy nem iskolarendszerű képzés; ese t-

leg önképzés; on-the-job
8 

vagy off-the-job képzés);
9
 

e) a képzés önkéntessége (kötelező jellegű, elvárt, ajánlott képzések),  

f) finanszírozás (munkavállalói önrész vagy teljes támogatás; szervezeti köl t-

ségvetésből vagy pályázati forrásból
10 

finanszírozzunk-e). 

A fenti kérdések eldöntése és természetesen a megvalósítás/oktatásszervezés so-

rán a személyügyi szervezet szorosan együttműködik a vezetőkkel, illetve a résztve-

vő munkatársakkal. 

A képzés értékelése során két alapvető kérdésre keressük a választ. Egyfelől a r-

ra, hogy a képzési igények teljesítése hozzájárult-e a szervezet eredményességéhez.
11

 

Ez mérhető azzal, hogy a résztvevők fejlődése és a szervezet eredményeiben kimu-

tatható javulás történt vagy pedig azzal, hogy a képzési módszerek által egyértelmű-

en növekszik a teljesítmény,
12 

változik a szervezeti magatartás,
13

 esetleg csökken a 

fluktuáció, vagy változik az elvándorlások indoka.
14

 

A másik alapvető kérdés, hogy a képzés tervezése és lebonyolítása mennyire fe-

lelt meg a résztvevők és a szervezet igényeinek. Ez alatt a módszerek kiválasztását, 

a folyamat előkészítettségét, a költségek és természetesen a tartalom megfelelőségét 

érdemes vizsgálni az eredeti céloknak megfeleltetve.
15

 

                                                           
5
 A képzési igények alapja lehet például: külső jogi- gazdasági feltételrendszer változása, belső szer-

vezeti változások követése, beilleszkedés során megfogalmazott képzési igények, munkavállaló i 

teljesítményproblémák, munkakör kompetenciaigénye által generált képzési igény  
6
 Az adott képzési igény és az erre válaszként adott képzés részletes adatai, paraméterei.  

7
 Egy munkavállalóra összesített, adott évre vonatkozó képzések és azok adatainak jegyzéke.  

8
 Például: mentorálás, rotáció, projektmunka, coaching, munkakör gazdagítás 

9
 Például: szervezett képzés, tanulmányút, konferencia, tréning 

10
 2012-ben erre adnak lehetőséget a szakképzési hozzájárulás saját dolgozóra fordítható részének 

megszüntetése után például a TÁMOP 2.1.3 pályázatok.  
11

 A legkomplexebb mérési módszer, melynek célja, hogy a képzés költségét és a várható hozamot 

összemérhetővé tegye a szervezet. Mivel ennek kidolgozása idő és költségigényes, így csak a szerve-

zet számára kiemelt prioritású, nagy ráfordítást igénylő képzések esetén érdemes ezt alkalmazni.  
12

 Ez mérhetővé tehető a teljesítményértékelési rendszeren keresztül.  
13

 Csökken a munkahelyi konfliktusok száma, csökken a munkaügyi perek vagy munkaügyi viták 

száma, nő a dolgozói elégedettség. 
14

 Ez a tényező jól vizsgálható az exit-interjúk eredményeiből. 
15

 E tekintetben célszerű mind a vezetők, mind pedig a képzéseken résztvevő munkavállalók elége-

dettségét mérni, tipikusan kérdőíves elégedettségvizsgálattal. A résztvevők kapcsán a képzéssel való 
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4. Andragógia a szakmai képzések rendszerében: a  Belső Képzési Központ 

kialakítása 

A Pécsi Tudományegyetem gazdasági főigazgatója  2011-ben kereste meg a Felnőtt-

képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK) vezetését  azzal, hogy a koráb-

ban kialakult szakmai kapcsolat alapján
16

 együttműködést kérjen egy új típusú belső 

képzési rendszer kialakításához. 

Az igényt megalapozta, hogy a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgató-

sága évi mintegy 60 milliárd forint költségvetési forrás felhasználását, kb. 6500 

dolgozó munkavállalással kapcsolatos ügyeit és több mint 100 milliárd forint értékű 

ingatlanvagyon hasznosítását végzi. A Főigazgatóságon dolgozó 700 munkatárs 

szakszerű, minőségi munkavégzése elképzelhetetlen a folyamatosan változó, meg-

újuló szakmai tudásanyag elsajátítása nélkül. Ezt a tudásanyagot a korábbiakban 

nem tervezett módon, általában az egyéni szakmai igényesség és feladatkijelölés 

alapján szerezték meg a munkatársak, illetve jutott el rajtuk keresztül a Pécsi Tudo-

mányegyetem gazdálkodásában érintett kollegákhoz. 

A képzési rendszer működtetésében a PTE FEEK feladata alapvetően a Gazda-

sági Főigazgatóság által igényelt tanfolyamoknak a korábbi részekben ismertetett 

andragógiai alapelvekre alapuló gondos megszervezése és minőségi lebonyolítása. 

Természetesen egy kar oktatói nem lehetnek képesek a GF által szükségesnek tartott 

valamennyi speciális ismeret átadására, éppen ezért más karok, szervezeti egységek 

kínálata is szerepelt a kialakításra kerülő képzési katalógusban . Ezáltal a Belső Kép-

zési Központ megvalósíthatja azt, ami a PTE 2000. évi megalapítása óta cél: integ-

rálni az Egyetem tudásbázisát és azt a működési folyamatok fejlesztése érdekében 

felhasználni. 

Az igény megfogalmazását követő közös előterjesztés alapján a  2011. évben a 

PTE Szenátusa támogatásáról biztosította azt a kezdeményezést, hogy a Gazdasági 

Főigazgatóság a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karral közösen ala-

kítsa ki belső képzési rendszerét. Ennek keretében kerültek felmérésre az egyes 

igazgatóságok vezetőinek képzési igényei, amely szerint kialakítottuk a 2012. év 

képzési naptárát és a tervezett képzéseket, az alábbi három területen: 

1. Szakmai képzések 

− Tájékoztató új munkatársak részére 

− Felvételi eljárás 

− Munkaszervezési és személyügyi koordinációs feladatok 

− Igénylési rend és teljesítésigazolások 

− Kötelezettségvállalással kapcsolatos tudnivalók 

− Pályázati ismeretek 

− Pénzügy nem pénzügyeseknek 

− Közbeszerzési ismeretek szakmai opponensek részére 

                                                                                                                                               
elégedettségen kell hogy legyen a fókusz, a vezetők kapcsán e mellett fontos szempont a személyzet-

fejlesztési rendszer egészével való elégedettség vizsgálata. 
16

 Itt utalunk arra a Magyar Posta számára kidolgozott képzési programra, amely során a PTE gazda-

sági főigazgatójával még korábbi munkahelyén sikeres szakmai együttműködést folytattunk. A témá-

ról bővebben: Ásványi Zsófia-Nemeskéri Zsolt: Az andragógia alapelvei a vállalati képzések rendsze-

rében. In: Németh Balázs (szerk.): Andragógiai kutatások és fejlesztések: Tisztelgő tanulmánykötet 

Koltai Dénes egyetemi tanár tudományszervezői és kutatói munkássága előtt. Pécs: PTE FEEK, 2012. 

pp. 74-82.  
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− Projektmenedzsment 

2. Informatikai képzések 

− Operációs rendszerek számítógépes alapismeretek 

− Információ és kommunikáció (Outlook, levelezőprogramok)  

− Szövegszerkesztés kezdő (Word) 

− Szövegszerkesztés haladó (Word) 

− Táblázatkezelés kezdő (Excel) 

− Táblázatkezelés haladó (Excel) 

− Prezentáció (PowerPoint) 

− SAP alapismeretek 

− SAP ismeretek – MM modul (Anyaggazdálkodás) 

− SAP ismeretek – FI modul (Pénzügy-számvitel) 

− SAP ismeretek – SD modul (Értékesítési rendszer – számlázás) 

− SAP ismeretek – CO modul (Kontrolling) 

− SAP ismeretek – KVM modul (Költségvetés-menedzsment, keretgazdálkodás) 

− SAP ismeretek – QM modul (Minőségbiztosítás) 

− SAP ismeretek – AM modul (Eszközgazdálkodás) 

− ETR képzés 

− Access alapok 

− Access középhaladó 

− Access alkalmazásfejlesztés 

3. Készségfejlesztő képzések 

− Készségfejlesztő képzések 

− Kommunikációs készségfejlesztés 

− Írásos kommunikáció 

− Tárgyalástechnika 

− Prezentációs technikák 

− Hatékony időgazdálkodás 

− Asszertív magatartás és viselkedés technikák 

− Konfliktus- és stresszkezelés 

− Humán erőforrás menedzsment 

− Vezetői kommunikáció 

− Csapatépítés 

A 2012. évi tanfolyamszervezés áttekintő adatait az 1. sz. táblázat 

tartalmazza. A szervezés során folyamatosan vizsgáltuk a piacról is 

beszerezhető képzések összehasonlító adatait, ez alapján pontos képet 

kaptunk arról, hogy a Belső Képzési Központ működése mekkora meg-

takarítást eredményezett a PTE számára. Összegszerűen ez 3,6 MFt-ot 

tett ki, ami összehasonlítva a Központ 8,8 MFt-os működési költségé-

vel azt jelenti, hogy a képzések árszínvonalát kb. 40%-kal a piaci szint 

alatt tudtuk tartani. 

 

sz. táblázat: A Belső Képzési Központ működésének első évi adatai  

Képzés típusa Képzésben részt- Tanfolyami csopor- Fajlagos képzési 
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vevők száma tok száma ráfordítás 

Szakmai képzés  10 fő 1 csoport n.a. 

Készségfejlesztő kép-
zés 

157 fő 12 csoport 18.846 Ft/fő 

Informatikai képzés 182 fő 14 csoport 19.500 Ft/fő 

Összesen 349 fő 27 csoport n.a. 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Természetesen a fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen pénzügyi mutatók mellett 

a felnőttképzés területén megfogalmazott alapelveinkkel összhangban a minőségi 

mutatókat is folyamatosan vizsgáltuk. Minden képzés végén a résztvevőket értékelő 

lap kitöltésére kértük, anonim módon. A kérdőívekben a következő témakörökre 

kérdeztünk rá 

− Képzés általános értékelése 

− Szervezéssel kapcsolatos megítélés 

− Helyszínnel, felszereltséggel, ellátással kapcsolatos észrevételek  

− A képzés indításáról, tartalmáról, céljairól és feltételeiről kapott tájékoztatás  

− Képzés szakmai tartalmával kapcsolatos észrevételek 

− Képzés megvalósításával, az oktató/ tréner munkájával kapcsolatos észrevéte-

lek 

− További képzési igények 

Összességében a képzéseken 349 főből 290 fő töltötte ki a kérdőívet (83%) . A 

kapott adatokat képzési csoportonként értékeljük ki, az egybevethető adatokat pedig 

a képzés típusától függően összességében is megvizsgáljuk.  Emellett értékes infor-

mációt nyerhetünk a jövőbeni képzési igények vonatkozásában is, ez alapján a BKK 

képzési katalógusát a 2013. év vonatkozásában az alábbi tanfolyamokkal egészítet-

tük ki: 

1. Szakmai képzések 

− Tudományos kutatásmenedzseri ismeretek 

− Aktuális gazdaságpolitikai kérdések  

− Vezetői workshopok 

2. Informatikai képzések 

− Sharepoint 

− Online kommunikáció 

− Elektronikus tananyagfejlesztés 

− E-didaktika 

− „Guglin” túli világ: A digitális kompetenciák kialakítása és fejlesztése 

− SPSS tanfolyam 

3. Készségfejlesztő képzések 

− Protokoll alapismeretek 

− A portfólió, mint a személyes és szakmai bemutatkozás hatékony eszköze   

− Tanulás módszertani tréning 

− Konfliktuskezelés csoport 

− Érzelmi IQ fejlesztő csoport 

− A kapcsolatok pszichológiája 

− Konfliktus- és stresszkezelés – outdoor képzés 
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Tapasztalataink és eredményeink alapján bizonyítottnak látjuk, hogy az egyetem 

tudásbázisa a belső képzési igények kielégítésére olyan struktúrában és tartalommal 

került felhasználásra, amely egyaránt rugalmas keretet biztosít az általános szakem-

berképzéshez és a speciális tartalmak kezeléséhez. Az andragógia alapelveinek be-

építése a tananyagba, a tantárgyi struktúrába és a módszertanba mind az iskolarend-

szerű képzéseink, mind pedig az iskolarendszeren kívüli képzéseink sikerét garantá l-

ják. 

A siker további összetevője a Központ és a Gazdasági Főigazgatóság képzéster-

vezésben és –szervezésben érintett munkatársainak összehangolt, szakszerű munká-

ja. Éppen ezért a tanulmány végén köszönetet szeretnénk mondani nekik: Végh Ta-

marának, Károly Zsuzsának, Tóth Erikának, illetve a program kezdeményezőjének, 

Krutki Józsefné gazdasági főigazgató asszonynak.  

 

 


