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AZ NKE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ 

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK 



Helyzetfelmérő és igényfelmérő kutatások (179 interjú, 5000 kérdőív) 
+ nemzetközi összehasonlító kutatások = kutatási jelentések, koncepciók, 
módszertanok, szervezeti, jogi és informatikai megalapozásra ajánlások 

kidolgozása 

Oktatók továbbképzése, trénerek, mentorok felkészítése, 
szakmai napok lebonyolítása, szakmai és HR vezetők, illetve 
mentorok tájékoztatása, műhelybeszélgetések megtartása 

Módszertani anyagok, tankönyvek, 
oktatási csomagok, e-tananyagok, 
tájékoztató anyagok kidolgozása 

JELLEMZŐ TEVÉKENYSÉGEK 1.  



Helyszíni mentori és tehetséggondozási pilot programok 
lebonyolítása 

Résztvevői elégedettségmérések, helyszíni monitoring 
vizsgálatok, értékelések, fejlesztési javaslatok, koncepciók, 

módszertanok véglegesítése 

HR szakmai fórum kialakítása, rendezvények 
megtartása, eredmények közzététele 

JELLEMZŐ TEVÉKENYSÉGEK 2.  



Igényfelmérő 
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A mentori 
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A mentori 
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2017. 2018. 

A PÁLYAKEZDŐK MENTORI RENDSZERÉNEK 

KIALAKÍTÁSI FOLYAMATA 



A pályakezdők mentori 
rendszerének kialakítását 
célzó igényfelmérő kutatás 
teljesítése a közigazgatási és 
a rendészeti területeken 

Tevékenységek Eredménytermékek 

-   Összefoglaló jelentés (NKE 2017) 

- Módszertani anyag (NKE 2017) 
- Szervezeti és jogi szabályozáshoz készülő 

javaslat (NKE 2018) 
- A rendszert támogató informatikai alkalmazás 

igény meghatározása (NKE 2018) 

A pályakezdők mentori 
rendszerének kidolgozása 

A MENTORI MUNKACSOPORT FŐBB FELADATAI 1. 



A pályakezdők mentori 
rendszerének 
kipróbálása, pilot 
program lebonyolítása 

- 300 fő mentor kiválasztása (BM 2017); 
- A mentorok felkészítését elvégző 48 fő tréner 

kiválasztása (NKE 2017); 
- Mentorokat felkészítő trénereknek szóló módszertani 

csomag kidolgozása és a trénerek 2 napos felkészítése 
(NKE 2017)  

- Mentoroknak szóló tréningcsomag és e-szimulációs 
tananyag kidolgozása (NKE 2017) 

- A kiválasztott mentorok e-learning + 2 napos jelenléti 
felkészítése (NKE 2018); 

- 300 fő mentorált kiválasztása (BM és az érintett 
szervezetek 2018); 

- Helyszíni mentori pilot programok lebonyolítása (NKE, 
BM, érintett szervezetek 2018) 

Tevékenységek Eredménytermékek 

A MENTORI MUNKACSOPORT FŐBB FELADATAI 2. 



Tevékenységek Eredménytermékek 

A pályakezdők mentori 
rendszerének 
megismertetése 

- HR szakembereknek, vezetőknek szóló tájékoztató 
anyagának kidolgozása (NKE 2018) 

- Műhelybeszélgetések a mentorokkal, szakmai szervek 
delegáltjaival (vezetőkkel, HR szakemberekkel), 
tapasztalatok összegyűjtése (NKE 2018) 

- A rendszert támogató informatikai alkalmazási igény 
meghatározása (NKE 2018) 

- Monitoring jelentések elkészítése (NKE 2018) 
- Mentoráltak elégedettségének mérése (NKE 2018) 
- A mentori rendszer kiterjesztését segítő ajánlás 

elkészítése (NKE 2018) 
- A mentori rendszer kiterjesztése (BM 2019-2020) 

A pilot program 
minőségbiztosítása és a 
pályakezdők mentori 
rendszerének 
kiterjesztése 

A MENTORI MUNKACSOPORT FŐBB FELADATAI 3. 
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