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KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16.

A VERSENYKÉPES KÖZSZOLGÁLAT SZEMÉLYZETI UTÁNPÓTLÁSÁNAK 

STRATÉGIAI TÁMOGATÁSA

Integrált emberi erőforrás-
gazdálkodási rendszer 
kialakítása

HR-stratégiai cselekvési 
képesség megteremtése

ALPROJEKTEK

A B

Szakmai 
tevékenységek

CÉLTERÜLETEK PÁLYAORIENTÁCIÓ

Közszolgálati 
szervek 

munkaerő-
utánpótlási 

rendszereinek 
fejlesztése és a 
pályaorientáció 

elősegítése

A1

MENTORI 
RENDSZER

Pályakezdők 
beillesztése a 
közszolgálati 

munka-
szervezetbe

A2

KIVÁLASZTÁS

Közszolgálati 
karriert 

támogató és 
kiválasztási 

rendszer 
fejlesztése

A3

MOBILITÁS, TUDÁS-
MEGOSZTÁS

Közszolgálati HR 
rendszerek és 

tudásbázis 
fejlesztése

B1

SZERVEZETI 
TELJESÍTMÉNY-

ÉRTÉKELÉS

Szervezeti 
teljesítmény-

értékelés 
bevezetése a 
közigazgatási 

szerveknél

B2

KÖZSZOLGÁLATI 
SZEMÉLYZET-

POLITIKAI 
DÖNTÉSHOZATAL

Kormányzati 
Személyügyi 

Döntés-támogató 
Rendszer 
(KSZDR) 

bevezetése

B3

EREDMÉNYEK Tehetséges fiatalok nagyobb számban választják

a közszolgálati életpályát
Életpálya ciklushoz 

igazodó horizontális 

és vertikális 

karrierépítés

Kompetencia alapú kiválasztás és fejlesztés, 

közszolgálati tudástőke megőrzése

Tényalapú közszolgálati szervezeti- és személyzetpolitikai döntéstámogatás

A közszolgálati pályára vonzást, beillesztést és pályán tartást szolgáló emberi-erőforrás
gazdálkodás menedzsment eszközeinek kialakítása, az életpályák működtetési feltételeit
biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése

Projekt cél

Operatív célok

Új szemléletű 
humánerőforrás 
utánpótlást 
biztosító rendszer 
bevezetése

Munkaerő 
megtartása, 
valamint a 
tudástőke 
megőrzése

Kompetencia
-alapú 
kiválasztás 
és karrier-
támogatás

Pályamódosítás, 
valamint a 
közszolgálati
HR tudás 
megosztásának 
támogatása

A szervezet 
teljesítményének 
nyomon követése, 
valamint 
fejlesztési 
irányainak 
meghatározása

Közszolgálati 
szervezeti és 
személyzetpolitikai 
döntések tényalapú 
támogatása

KIVÁLASZTÁS

Közszolgálati 
karriert 

támogató és 
kiválasztási 

rendszer 
fejlesztése

A3



KÖFOP-2.1.5-VEKOP-2016 | KKTKR alprojekt

A KOMPLEX KOMPETENCIA ALAPÚ KIVÁLASZTÁSI ÉS 

KÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI

Képzés

Teljesítmény-
értékelés

Kiválasztás

Kiválasztás

Képzés

Teljesítmény-
értékelés

Kiválasztás

Képzés

Teljesítmény-
értékelés

Szakmai 
tehetség

Tanácsadó
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A KIDOLGOZANDÓ KOMPETENCIA-RENDSZER

Hatékony munkaerő Egészséges munkaerő Hatékony munkaerő
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A „KOMP-RENDSZER” JELLEMZŐI

Egységes kompetenciar.

Átjárhatóság

Standard 

Nine

Neurális 

modell
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Kompetenciák
Vizsgálati

módszertan

Neurális 

modellek
Képzés

A.1.4. 

Belépő 

állomány

Egységes 

Közszolgálati 

Alapkompetencia

Önálló teszt-

rendszer

AKV Teszt

20 db

(15R +5K+1)

Továbbképzési 

rendszer

(RVTV Portál)

A.2.1 

Mentorok
Mentori 

kompetenciák

AKV Teszt + 

Mentori k.+ 

Interjú

2 db
(1R +1K)

NKE
(318R + 351K)

A.3.3.

Tehetségek
Tehetség-

kompetenciák

Önálló

tesztrendszer
10 db

Komplex tehetség-

menedzsment

A.3.2. 

Irányítók
Irányítói kompetenciák

Önálló

tesztrendszer
15 db

Irányítók 

utánpótlási és 

képzési rendszere

A.3.1 és

A.3.4 (Köz.) 

Vezetők

13 egységes belügyi 

vezetői kompetencia

Önálló

tesztrendszer

30 db

+ 6 db
Egyéni TÉR és 

Továbbképzés

A KIVÁLASZTÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI -

EREDMÉNYEK
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Alapkompetencia 
vizsgálata

Mentorok 
kiválasztása

Vezetőkiválasztás

A „KOMP” RENDSZER

KOMP-R

Alapkompetencia 
vizsgálata

Tehetség-
menedzsment r.

Tehetségek 
kiválasztása

Tehetségek 
képzése

Mentorok 
kiválasztása

Irányítók 
kiválasztása és 

képzése

Irányítók
kiválasztása

Irányítók 
képzése

Vezetők
Kiválasztása és 

képzése

Vezetők 
kiválasztása

Rendészeti 
Utánpótlási és 

Vezetői Adatbankba 
való bekerülés (KVR)

Konkrét vezetői 
beosztásba kerülést 
megelőző előzetes 
véleményalkotás

Vezetőképzés

TÉR

Továbbképzési 
rendszer

A KOMP 

Keretrendszere:

-Jogosultság

-Adatbázis

-Folyamatok (keresés, 

szervezés, egyéni 

életút, stb.)

Teszt

Teszt

Teszt

6N

5N

15N

30N

10N

15N
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A Kompetencia fogalma:

I. Olyan magatartás-és viselkedésmódok, amelyek összefüggésben állnak a

munkahelyi teljesítménnyel.

II. Olyan személyiségjellemzők, képességek, készségek, tulajdonságok összessége,

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a személy munkakörét hatékonyan el tudja látni.

III. Fontos, hogy a munkavégzés vonatkozásában van jelentőségük, és a munkatársak

részéről ténylegesen megfigyelhetők, megtapasztalhatók.

A KEZDETEK – BTT KUTATÁS 2013.

KUTATÁSI MÓDSZERTAN

Felsővezetői 
interjúk (50 fő):

• Elsődleges 
elvárások

• Tartalomelemzés

Online kérdőív 
(vezetők) (1400 db):

• Általános 
elvárások

• Statisztikai

Fókusz-csoportok 
(7db 46 fő):

• Pontos definíciók

• Összegzés
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A STANDARD NINE ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

Alapsokaság:

A rendvédelmi szervek által kijelölt mintán (bevált vezetők + egyéb) tesztelve

ez az értékelés alapja (teszt és illeszkedés)

Elvárás (Kompetenciaprofil-összefüggésrendszerek)

4 neurális modell:

➢ Bűnügyi

➢ Határrendészeti

➢ Közlekedésrendészeti

➢ Közrendvédelmi
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EGYÉN

DÖNTÉS

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

• Következetesség, 

kiszámíthatóság

• Reális önismeret, 

önfejlesztési igény

• Személyes 

példamutatás

• Kreativitás, 

innováció

• Rendszerszemlélet

• Cél- és 

feladatorientáció

Szakmai ismeret, 

szervezeti tájékozottság

TÁRSAS 

KAPCSOLATOK

• Kommunikációs készség

• Konfliktuskezelés

Érdekérvényesítés

SZERVEZET
KÜLSŐ

KÖRNYEZET

• Munkatársak 

motiválása, 

fejlesztése

• Vezetői funkciók 

ellátása 

(erőforrások 

meghatározása és 

azok hatékony 

felhasználása)

• Vezetői funkciók 

ellátása   

(erőforrások 

megteremtése, 

felhasználásuk 

ellenőrzése)

OSZTÁLYVEZETŐ FŐOSZTÁLYVEZETŐ

A VEZETŐI KOMPETENCIÁK KÖREI

Neurális modellek:
ORFK, BVOP, OKF, Titkos

Neurális modellek:
ORFK, BVOP, OKF, Titkos



A 30+6 ÚJ VEZETŐI NEURÁLIS MODELL

Egységes 

szakterületek

Rendőrség

(általános, TEK, 

NVSZ)

Katasztrófa-

védelmi Szervezet

Büntetés-

végrehajtási 

Szervezet

Polgári 

Nemzetbizt. 

Szolgálatok

Közigazgatás

30 6 db 11 db 5 db 5 db 3 db 6 db

1

B
E

O
S

Z
T

O
T

T
 V

E
Z

E
T

Ő
 (

S
Z

A
K

M
A

I)

Humán 

szakterület

Bűnügyi - Nyílt 

szakterület

Polgári Védelmi 

szakterület
Biztonsági szakterület AH Vezetői tehetség

2
Gazdasági 

szakterület

Bűnügyi - Operatív 

szakterület

Tűzoltósági 

szakterület

Reintegrációs 

szakterület
NBSZ Ügyintéző I.

3
Hivatali / Jogi 

szakterület

Közrendvédelmi 

szakterület

Hatósági 

(iparbiztonsági) 

szakterület

Nyilvántartási 

szakterület
TIBEK

Szakmai 

Tanácsadó, 

Főtanácsadó

4
Ügyeleti 

szakterület

Közlekedésrendészeti 

szakterület
Osztályvezető

5
Ellenőrzési 

szakterület

Határrendészeti 

szakterület

Főosztályvezető-

helyettes

6
Egészségügyi 

szakterület

Igazgatásrendészeti 

szakterület

7
Csapatszolgálati 

szakterület

8

Terrorelhárítási -

Műveleti szakterület 

(TEK)

9

Belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési 

szakterület (NVSZ)

10

K
ö
zé

p
v
ez

. 

(f
ő
o
sz

tv
.)

Rendőrségi 

szakirányító 

Katasztrófavédelmi 

szakirányító 

Büntetés-végrehajtási 

szakirányító 
Főosztályvezető

11 Rendőrségi parancsnok 
Katasztrófavédelmi 

parancsnok 

Büntetés-végrehajtási 

parancsnok
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A KVR rendszer jellemzői:

➢ Minden elemében a meghatározott 
kompetenciák felmérésére lett 
specifikusan kidolgozva;

➢ A kompetenciák egységesek, de az 
egyes szervek, illetve a különböző 
vezetői szintek (szakterületek) eltérő 
elvárásait a rendszer kezeli 
(kompetenciaprofil-
elvárásrendszerek – neurális 
modellek)

➢ A teszt dinamikus.

➢ Minden elemében a Standard nine
értékelési rendszert alkalmazza, mely 
tapasztalati alapú;

➢ A teljes módszertan informatikailag 
támogatott.

A Vezetőképzés jellemzői:

➢ Minden elemében a meghatározott 
kompetenciák fejlesztésére lett 
specifikusan kidolgozva. A képzés 
modulrendszerű, egy-egy modul egy-
egy kompetencia fejlesztését célozza. 

➢ A képzés kiindulópontja a KVR 
eredménye. Lehetővé teszi a konkrét 
tréningeknek a résztvevők fejlesztési 
igényeihez való igazítását.

➢ A képzés blended-learning típusú.

➢ A képzés eredményének értékelése 
azonos módszertannal, így az egyén 
fejlődése egyértelműen nyomon 
követhető.

AZ INTEGRÁLT BELÜGYI VEZETŐ-KIVÁLASZTÁSI 

ÉS VEZETŐKÉPZÉSI RENDSZER



KÖFOP-2.1.5-VEKOP-2016 | KKTKR alprojekt

KOMPETENCIÁK KOMPETENCIÁK

I. Önállóság:
Képes ismereteire, tapasztalataira támaszkodva

folyamatos útmutatás és irányítás nélkül elvégezni a

számára meghatározott feladatokat.

VI. Felelősségvállalás
A feladat végrehajtása során felismeri, szem előtt tartja

és vállalja döntéseinek, tetteinek következményeit, és

arról számot ad.

II. Szabálykövetés, fegyelmezettség
Képes a számára előírt szabályokat és normákat

elsajátítani, elfogadni és helyesen alkalmazni.

VII. Pszichés terhelhetőség
Nehéz, megterhelő helyzetekben is képes

teljesítőképességének megőrzésére, fenntartására.

III. Hatékony munkavégzés
Feladatát igényesen, körültekintően látja el. Képes a

rendelkezésre álló erőforrások optimális

felhasználására.

VIII. Érzelmi intelligencia
Felismeri és megérti saját és a másik személy érzelmi

állapotát, valamint az abból eredő viselkedések közötti

összefüggéseket, azokat a helyzetnek megfelelően

kezeli.

IV. Problémamegoldó készség
Képes a felmerülő problémák beazonosítására és

megoldási lehetőségek megfogalmazására. A

lehetséges alternatívákból képes kiválasztani azt,

amelyik az optimális megoldást eredményezi.

IX. Kommunikációs készség
Képes a helyzetnek megfelelően érthetően kifejezni

magát szóban és írásban, valamint mások

kommunikációját megfelelő módon értelmezni.

V. Döntési képesség
Felismeri a döntéshelyzeteket, és a rendelkezésre álló

információk alapján az adott helyzetben elvárható

optimális döntést hozza meg.

X. Együttműködés
Feladata elvégzése érdekében tevékenységét,

magatartását másokkal összehangolja.

XI. Határozottság, magabiztosság
Saját képességeinek, lehetőségeinek ismeretében

képes a szervezet céljainak érvényesítése érdekében

határozottan fellépni

XII. Konfliktuskezelés
Képes ellentmondásos helyzetben olyan módszer vagy

stílus alkalmazására, amely hatására a konfliktus

csökkenthető.

AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI ALAPKOMPETENCIÁK
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Rendőrség:

1. Bűnügy

2. Közrendvédelem

3. Közlekedésrendészet

4. Határrendészet

Katasztrófavédelem:

5. Tűzoltási

6. Hatósági (Iparbizt.)

Büntetés-végrehajtás:

7. Fogvatartási

8. Biztonsági

9. Reintegrációs

Titkosszolgálatok:

10. AH

11. NBSZ

Közigazgatás:

1. Központi Hivatal

2. Területi Hivatal

3. Járási Hivatal

4. Önkormányzatok

5. Autonóm Szervek

Egységes:

1. Támogató

20 NEURÁLIS MODELL A BELÉPŐ ÁLLOMÁNYRA
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EGYSÉGES 

KÖZSZOLGÁLATI 

ALAPKOMPETENCIÁK

Szabálykövetés, 

fegyelmezettség

Önállóság

Határozottság,

magabiztosság

Hatékony munkavégzés

Problémamegoldó

készség

Döntési képesség

Felelősségvállalás

Pszichés 

terhelhetőség

Érzelmi intelligencia

Kommunikációs kész.

Konfliktuskezelés

Együttműködés

EGYSÉGES

BELÜGYI VEZETŐI 

KOMPETENCIÁK

Szakmai ismeret

Következetesség, 

kiszámíthatóság

Cél- és feladatorientáltság

Kreativitás, innováció

Rendszerszemlélet

Döntés és 

felelősségvállalás

Rugalmas 

alkalmazkodóképesség

Reális önismeret, önfejl. igény

Kommunikációs készség

Konfliktuskezelés,

érdekérvényesítés

Munkatársak motiválása

Vezetői funkciók

Személyes példamutatás

A KOMPETENCIÁK RENDSZERE
RENDÉSZETI TEHETSÉG 

KOMPETENCIÁK

Szakmai / Vezetői

Intellektuális képességek

Szabálykövetés

Önállóság

Határozottság, magabiztosság

Hatékony munkavégzés

Problémamegoldó készség

Kreativitás

Szervezőkészség, lényeglátás

Döntési képesség

Felelősségvállalás

Pszichés terhelhetőség

Rugalmasság

Érzelmi intelligencia

Kommunikációs képesség

Konfliktuskezelés

Együttműködés

/ Irányító, befolyásoló kép.

/ Vezetői jellemzők

RENDÉSZETI

IRÁNYÍTÓI 

KOMPETENCIÁK

Szabálykövetés, 

fegyelmezettség

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás, 

kreativitás

Rendszerszemlélet

Döntés és 

felelősségvállalás

Pszichés terhelhetőség

Érzelmi intelligencia

Kommunikációs készség

Konfliktuskezelés, 

együttműködés

Irányítás, motiválás

Szervezőkészség

Példamutatás, követk.
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SZAKMAI TEHETSÉG VEZETŐI TEHETSÉG

Döntési képesség Döntési képesség

➢ A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörébe tartozó döntéseket 

időben és optimálisan meghozza.

➢ A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörébe tartozó döntéseket 

időben és optimálisan meghozza.

➢ Képes a döntési helyzetben felmérni a lehetséges alternatívákat. ➢ Képes a döntési helyzetben felmérni a lehetséges alternatívákat.

➢ A hatáskörét meghaladó döntéseket azonosítja és azokat a megfelelő 

helyre továbbítja.
➢ Tudja delegálni, megosztani a feladatokat.

Együttműködés Irányító, befolyásoló képesség

➢ Amennyiben a feladat megkívánja, együttműködik munkatársaival.
➢ Hajlamos társait befolyásolni, általában irányítja azt a tevékenységet, 

amiben részt vesz.

➢ Tevékenységét összehangolja munkatársaival.
➢ Véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes 

érveléssel teszi közzé.

➢ A hiányzó információk megszerzése érdekében közvetlen 

munkakörnyezetében segítséget kér és ad.
➢ Nehéz helyzetekben képes önmagát és társait is motiválni.

Érzelmi intelligencia Érzelmi intelligencia

➢ Tisztában van saját érzelmi állapotával. ➢ Tisztában van saját érzelmi állapotával.

➢ Uralkodik az indulatain. ➢ Uralkodik az indulatain.

➢ A másik személy érzelmi állapotát felismeri, beazonosítja. ➢ A másik személy érzelmi állapotát felismeri, beazonosítja.

➢ Társas kapcsolataiban érzékeny és empatikus. ➢ Munkatársaival empatikus és toleráns.

A SZAKMAI ÉS VEZETŐI

TEHETSÉGKOMPETENCIÁK
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A TMR alapkoncepciója:

➢ A TMR egésze – igazodva a fiatal generáció elvárásaihoz – a
tehetségjelöltek személyes motivációjára és aktivitására
épít, miközben felhasználja:

➢ a kompetencia alapú kiválasztási eljárások eredményeit,

➢ valamint épít a tényleges munkavégzésen alapuló vezetői
véleményre.

➢ A jelenleg elérhető erőforrások (mint az egyéni
továbbképzési rendszer, az RVTV portál stb.) tudatos és
tervszerű, a tehetségek támogatását célzóan újraszervezett
felhasználásán alapul.

➢ A projekt keretében kialakítandó komplex kompetencia alapú
kiválasztási és képzési rendszer (KOMP rendszer) integrált
eleme, mely oldalirányú és egyben hosszú távú támogatást
nyújt az egyéni életpálya során.

A RENDÉSZETI TEHETSÉGMENEDZSMENT KONCEPCIÓJA
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Meghívott szakértők:

• Varjasi Gábor humánerőforrás főigazgató, Magyar Posta Zrt.; 

• Urbán Anita Ildikó humánerőforrás igazgató, Grundfos
Magyarország Gyártó Kft.; 

• Kerékgyártó Laura humánerőforrás igazgató, PPG TRILAK Kft.; 

• Bognár Tamás ügyvezető, szervezetfejlesztési tanácsadó, 
tréner, Barta Oktatási Központ Kft.

A TEHETSÉGREGGELI

Saját szakértők:

• Dr. Szabó Szilvia tehetségszakértő

• Dr. Bokodi Márta tehetségszakértő

• Krepelka Ágnes tehetségszakértő

• Sárosi Béla tehetségszakértő

Eredmények:

➢ Egy sikeres tehetségmenedzsment rendszer bevezetésének elengedhetetlen előfeltétele a

felsővezetés elköteleződése.

➢ Egy egyszerű, a teljes állomány számára könnyen átlátható és egyben világosan kommunikált

rendszer kialakítására van szükség, melyben világos választ kell adni a következő kérdésre: Miért

jó a TMR a szervezetnek, a tehetségnek?

➢ A tehetségek kiválasztása legyen körültekintő és alapos (egy igen szűk kör kialakítása javasolt),

melyben a kompetencia alapú képességek, valamint a mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a

jelöltek motivációjának a feltárására is. Hosszú távú elköteleződés ugyanis csak a szervezeti

célvalódi munkateljesítmény mérése okkal azonosult, a szervezetnél folyó munka iránt

elkötelezett egyén esetén várható.

➢ Kiemelt szerepe van az idő tényezőnek. Fontos, hogy minden folyamat – beleértve ebbe a

tehetség fejlesztésének az időszakát illetve a tervezett beosztás elérését is – tervezhető és egyben

belátható (max. 1-2 év) időtávon belüli legyen.



THSG

Motiváció

Vállalások

Elvárások

Karrier 
tervek 

Pályántartás

Tehetség 
felismerése

• Családi indíttatásból 

jönnek a pályára

• Vonzó az egyenruha

• Biztos a megélhetés

• Elsősorban saját szakterületüket szeretnék megismerni.

• Ha abban jók akkor a kapcsolódó szakterületek 

megismerése fontos számukra.

• Nem szeretnének más rendvédelmi szervezethez 

átmenni.

• Azért nem mert nem látnak rá más szervezet 

tevékenységre.

• Valódi szakmai fejlődésüket szolgálja, 

• Ne legyen felesleges

• Összeegyeztethető legyen a 

szakmai munkaterhekkel

• A vezető és a munkakörnyezet 

támogassa

• Mester és tanítványa (mentor?)

• Helyi szinten központi támogatással

• Tanulás, 

• Külföldi utak

• Szakmai tapasztalat szerzés

(mindenképpen gyakorlatorientált 

formák)

• Vezetői támogatás,

• Munkával való 

összeegyeztethetőség

• Megfelelő státusz

• Megbecsülés

• Megfelelő higiénés 

körülmények (élhető fizetés, jó 

minőségű egyenruha, 

Kompetenciák 

megnyilvánulása:

• Kreativitás, 

• Szervezőkészség, 

• Kommunikáció, 

• Érzelmi intelligencia

• Motiváció,

• Szorgalom, fejlődés 

igénye

A TEHETSÉG FÓKUSZCSOPORTOK TAPASZTALATAI



Jelentkezés 

Mérés

Kiválasztás 

Fejlesztések  

Újramérés 

További támogatás

/vagy a folyamat lezárása

A RENDÉSZETI TEHETSÉGMENEDZSMENT FOLYAMATA

2 év 

A tervezett rendszer jellemzői:

- „tehetség-támogató fókuszú”;

- szakmai vagy vezetői karrierre felkészítő,

- Y-Z generációk elvárásaira fókuszáló,

- A résztvevők motivációjára és személyes elköteleződésére épít.

➢ Önkéntes

➢ Vezetői támogatás

➢ Pszichológusi vél.

➢ Két szintű (helyi és kp.)

➢ Tesztek (AKV és TKV)

Habitus vizsgálat

➢ Egyéni beszámoló

➢ Bizottsági döntés
Bizottsági döntés 

(szakma képviselete)

➢ Tehetség instruktori csapat

(HR, pszichológus, szakma)

➢ Képzések, lehetőségek:

➢ Kötelező

➢ Egyéni választás

➢ RVTV



Kiválasztás FejlesztésJelentkezés

Habitusi 

meghall-

gatás

Lezárás

TKV 

teszt
Tovább

-

képzési 

kínálat

Jelentkezési 

lap 

Nyilatkozatok

Önéletrajz

Motivációs 

levél

Vezetői 

támogató 

nyilatkozat

Pszichológus 

vélemény

Bizottsági 

értékelések
Tehetsé

g 

adatban

k

Bizottsági 

értékelések

Teszt 

eredmények

Egyéni 

összeredmény

Jelentkezők 

sorrendje

Kredit pontok

Fejlesztési terv

Fejlesztési 

napló

Egyéni 

összeredmény

TKV 

teszt

Online tehetség platform

(egyéni oldalak, témák, kihívások, közösségi funkciók)

Bekerül: 

igen/ne

m

Folytatá

s / 

lezárás

A RENDÉSZETI TMR FOLYAMATA





A „KOMP” :
„ INTEGRÁLT KOMPETENCIA ALAPÚ

KIVÁLASZTÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZER”



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Dr. Malét-Szabó Erika Ph.D r. alezredes

főtanácsadó

erika.malet-szabo@bm.gov.hu


