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Az Európa Tréning szeptemberi teaházi programján a vezetıfejlesztési, 
vezetıképzési tapasztalatok áttekintésére került sor.   

A felvezetı elıadást Bokodi Márta, a KSZK (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ) szakmai vezetıje tartotta, melynek során 
bemutatásra került a közigazgatásban alkalmazott vezetıképzési, vezetıfejleszési 
és utánpótlás - nevelési programok rendszere, valamint a vezetıkkel szemben 
támasztott követelmények sajátosságai.  

A kormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy felkészült, és a közigazgatásban 
elindított változásokat sikeresen lemenedzselı, az erıforrásokkal jól gazdálkodó, 
teherbíró vezetık álljanak rendelkezésre.  
Az elıadótól megtudhattuk, hogy az egységes vezetıképzés mellett hangsúlyt 
fektetnek különbözı közigazgatási szakterületek specialitásainak figyelembe 
vételére is.  

A prezentációt követı beszélgetés legizgalmasabb 
kérdése az volt, hogy vezetési szempontból 
megkülönböztethetı-e egyáltalán a közigazgatás és 
a versenyszféra.  

Intenzív polémia zajlott e tekintetben, s a teaházi 
résztvevık különbözı, korábbi és jelenlegi 
munkahelyeiken szerzett tapasztalataikat egybe 
vetve arra a következtetésre jutottak, hogy a jó 
vezetı mindenhol megállja a helyét.  

A gazdaság illetve az élet különbözı területeit figyelembe véve, a vezetıkkel 
szemben támasztott követelmények oly mértékben hasonlatosak, hogy az egyik 
területen szerzett vezetıi tapasztalat jól kamatoztatható más ágazatokban is. A 
közigazgatáson belül például a rendırségi és a földhivatali vezetıi feladatok nem 
hasonlítanak, és nem különböznek jobban, mint például a banki szektor és a 
kereskedelem vagy a távközlés területén.  

Ennek logikus következménye, hogy a vezetıvé válás folyamatában 
harmonikusan illeszkednek az eltérı szakmai területen szerzett tapasztalatok, s a 
ma már egyre elterjedtebb HR rendszerek is ezt a folyamatot támogatják.  
Vagyis nem ördögtıl való dolog vállalati gyakorlattal az államigazgatásban vagy 
fordítva, közigazgatási gyakorlattal az üzleti szférában vezetıként szerepet vállalni.  



 

A jó hangulatú, sokszor elgondolkodtató véleménycsere során hallhattunk 
példákat arra is, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelıen hogyan 
alkalmazhatók a vezetıi módszerek eltérı szakterületeken.  

A gızölgı teák illata és a finom házi sütemény ismét hozzá segített 
mindannyiunkat ahhoz, hogy jó társaságban, kellemes környezetben 
beszélgethessünk olyan kérdésekrıl, amelyek több-kevesebb rendszerességgel 
valamennyiünk mindennapjait befolyásolja.   
 
A szakmai délutánon bemutatott prezentáció megtekinthetı a www.europatrening.hu oldalon a 
Programok, azon belül a Szakmai Programok almenüben. Tréningprogramjainkkal, illetve a 
következı fórumunkkal kapcsolatban kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és keresse Nagy 
Zsófia marketing referenst a (30) 676 9844-es számon, vagy a marketing@europatrening.hu 
email címen. 
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