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közigazgatásban 

- a pilot programok tapasztalatai tükrében 
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A mentori programok stratégiai szerepe 
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FELKÉSZÜLT és ELKÖTELEZETT MUNKAERŐ,  
kompetencia alapú kiválasztás és fejlesztés, közszolgálati tudástőke 

megőrzése, fluktuáció csökkentésse 
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A KIALAKÍTÁS FOLYAMATA 
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A KUTATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Pályakezdők beillesztése: 

 a szervezetek csak szórványosan foglalkoznak az új belépők tudatos integrációjával,  

 pályakezdők a legtöbb kompetenciaterületen nem képesek megfelelni a szervezeti 

elvárásoknak, ezért hatékonyságuk növelése érdekében célzott fejlesztésre, támogatásra 

van szükségük, 

 fontosnak tartanák a pályakezdők mentori programjának bevezetését.  

 a mentorálásnak elsősorban a szakmai gyakorlat megszerzését kell szolgálnia, tehát egyfajta 

munkavégzésbe ágyazott képzésként tekintenek rá,  

 a mentortól a magas szintű szakmaiság mellett olyan egyéni és szociális kompetenciákat 

várnak el, mint problémamegoldó képesség, felelősségtudat, motiváló erő, pedagógiai 

képességek. 

Tehetséggondozás: 

 módszertanilag megalapozott tehetségmenedzsment programok nincsenek a 

közigazgatásban, 

 szükség van a közigazgatás különböző szintjein a vezetői tehetségek képzésére, mentori 

támogatására,  

 a vezetői tehetségek fejlesztése során a szociális és vezetői kompetenciák fejlesztésére kell 

fókuszálni. 

 Igény: mentorok 

kompetenciaalapú képzése 



A pilot program céljai 

• Gyakorlati TAPASZTALAT SZERZÉS a 
tehetséggondozási program működéséről 

• A folyamatban / módszertanban azonosítható 
PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA és kezelése 

• A tapasztalatok és problémák elemzése alapján a 
KONCEPCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE nyitott kérdések 
megválaszolása 

• A SZABÁLYOZÁSI KERETEK ELŐKÉSZÍTÉSE, amelyek 
a rendszer működését biztosítják  

 



Kiválasztási eljáráson megfelelt mentorok 

képzése 

 

• a mentori feladatok ellátásához szükséges 
képességek (önismeret, kommunikáció, motiválás, 
konfliktuskezelés) fejlesztése, a tudásátadás 
legfontosabb módszereinek elsajátítása 

Pályakez-
dők 

mentorai 

•  felkészültek lesznek a vezetői tehetségek 
felismerésére, fejlesztésére, támogatására, másrészt 
a programban részt vevő vezetői tehetségek 
szervezeten belüli elfogadtatására.  

Tehetség-
mentorok  

Közszolgálati továbbképzés: tapasztalati tanuláson alapuló módszerek 
alkalmazásával történik olyan trénerek vezetésével, akiket erre a feladatra 
pályázati úton választottak ki. 

 



Módszertani elemek 



TUDÁSMEGOSZTÁS 



TUDÁSMEGOSZTÁS 



A BEILLESZTÉST ELŐSEGÍTŐ MENTORI PILOT 

PROGRAM FOLYAMATA 



A TEHETSÉGGONDOZÁSI PILOT PROGRAM 

FOLYAMATA 



Mit várunk a pályakezdők mentoraitól? 

A mentorált „kézen fogása”, bevezetése a munkahelyi csoport életébe 

A szakmai fejlődés céljainak meghatározása 

A szakmai fejlődés támogatása, tudásátadás 

A fejlődés nyomon követése és értékelése 

A mentorált motivációjának és elkötelezettségének erősítése 

A szervezeti kultúra közvetítése 

Szakértői tevékenység: a folyamat dokumentálása/pilot program véleményezése/monitoringban való 
aktív részvétel 



A vezetői tehetséggondozás folyamata 

Vezetői 
tehetség 

FEJLESZTÉSE 

Fejlesztés a 
szervezetben 

 
Képzések, 
tréningek 

 
Időközi visszajelzés 

 
Támogató 
szervezeti 
környezet 
kialakítása 

Egyéni 
tehetség-

fejlesztési terv 

-------------- 
 fejlesztendő 

vezetői 
kompetenciák 

 fejlesztési célok, 
  fejlesztési célok 

elérését 
megalapozó 
feladatkitűzés  
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A FEJLESZTÉSI TERVEKBEN MEGHATÁROZOTT 

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK 
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kommunikációs készség; konfliktuskezelés – érdekérvényesítés; vezetői funkciók 

ellátása; munkatársak motiválása – fejlesztése; döntési képesség, felelősségvállalás 



Az egyéni tehetségfejlesztési terv 
kialakításának tapasztalatai 

Egyéni 
tehetségfejlesztési 

terv 

Fejlesztési célok 
Feladatok 

Vezetői 
kompe-
tenciák 

értékelése 

Célok: 
- Kompetenciafejlesztés 
- Helyettesítés -„jobbkéz” 
- Speciális felkészülés (értekezlet, javaslat, 

betanítás, …stb.) 
 

Feladatok: 
- Delegált vezetői részfeladatok 
- Teljeskörű helyettesítés 
- Speciális szakmai feladatok  
- Átgondolás, véleményezés, javaslat 
- Szimulált helyzetek 
- Tematikus felkészülés szervezeti, vagy 

vezetői témában (önfejlesztés) 
 
 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

 


