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 Mi az osztály legfontosabb feladata?
– A továbbképzési osztály fő faladata a ren-

dészeti továbbképzések szervezése, koordiná-
lása. A továbbképzés fogalmát egy BM-utasí-
tás határozta meg, a szabályzók, amelyek elő-
írják a rendészeti továbbképzést, 2013-ban szü-
lettek meg.
 Miért kellett ezt szabályozni?

– Korábban, amikor megjelentek az új szabá-
lyok, utasítások, a különféle belügyi szervek és 
a parancsnokok gondoskodtak arról, hogy ez a 
tudás, információ eljusson az állományhoz, de 
2014-től a továbbképzés egységes keretek kö-
zött, szervezetten és szabályozottan történik. Et-
től átláthatóbban és nyilván hatékonyabban is.
 Akkor kezdődött a pontgyűjtés is?

– Igen, a szabályozásban annyi újdonság volt, 
hogy a norma meghatározta, a BM irányítása 
alatt működő szervek, a rendőrség, a titkosszol-
gálatok, a katasztrófavédelem, a büntetés-vég-
rehajtás munkatársainak továbbképzési ponto-
kat is kell gyűjteniük. A kollégáknak alapvető-
en négy év alatt kell megszerezniük a tovább-
képzési pontokat, azonban a kezdeti időszakhoz 

képest ma már sokkal tudatosabban választanak 
továbbképzéseket. Különösen igaz ez azokra a 
tréningekre, amelyek hatékonyan, jól segítik a 
munkájukat, mint például a konfliktuskezelés, 
előítéletek kezelése, intézkedések kommuniká-
ciós csapdái, informatikai ismeretek vagy a téli 
autóvezetés technikája.
 Mi az egységes továbbképzés célja?

– Hogy szakmailag és kompetenciafejlesz-
tésben is segítse a kollégákat. A szakmai része 
azt jelenti, hogy egy-egy intézkedés jogszerű, 
szakszerű, biztonságos, arányos, objektív, ered-
ményes és hatékony legyen. Ennek érdekében 
a kollégák naprakész információkat kapnak, il-
letve a meglévő tudásukat fejlesztik. A kom-
petenciafejlesztő továbbképzések segítségével 
például a szolgálati leterheltség okozta stresszt 
tudják jobban kezelni, esetleg a kommunikáci-
ójukat fejleszteni.
 Nagyon sok változás sürgeti a továbbkép-
zések állandó fejlesztését?

– Igen, a világ gyorsan változik, gyakran vál-
toznak a szabályozók, és csak akkor tudjuk a 
munkánkat jól végezni, ha ezeket ismerjük. Én 

1997-ben szereltem fel a rendőrséghez, el lehet 
képzelni, azóta mennyit változtak a jogszabá-
lyok, a lehetőségek, mennyire más lett a kom-
munikáció, a szolgálati leterheltség mértéke, so-
rolhatnám… De hogy egy nagyon kézzelfogha-
tó példát mondjak: én még írógépen tanultam a 
jelentésírást, ma már ez elképzelhetetlen. Más 
az idő kezelése is. Amíg én az írógépen pötyög-
nék, beérkezne öt telefonhívás, megkeresne há-
rom kolléga különféle ügyekben, és várna rám 
a következő határidős feladat is. Ma egy időben 
több dologra szükséges figyelni. Ez a megosz-
tott figyelem nagyobb koncentrációt, fokozot-
tabb terhelést jelent.
 A különféle tevékenységekre fordítható 
idő lerövidült. Igaz ez a továbbképzési fel-
adatokra is?

– Lényegében igaz, mert bár nagy igény mu-
tatkozik a hosszabb, több napon át tartó trénin-
gekre, de a munka is több lett, így nem könnyű 
valakinek napokra kiszakadnia belőle. A legke-
resettebbek az egynapos, 8-10 órás tréningek.
 Ezek lehetnek olyan hatásúak, mint a na-
pokig, hetekig tartók?
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– A hosszabb tréningek alatt alaposabb tudás-
ra lehet szert tenni, de a rövidebb továbbképzé-
sek is sok pluszt adnak, és jelentkezni lehet to-
vábbi hasonló továbbképzésekre is.
 Biztos, hogy itt koncentrálódik a legtöbb 
tudás?

– Egyáltalán nem, a szakmai továbbképzése-
ket a belügyi szervek végzik, mi csak koordinál-
juk ezeket elektronikus felületünkön. Van aztán 
az említett kompetenciafejlesztő továbbképzés, 
amelynél a stresszkezelésen, a kommunikáció 
fejlesztésén van a hangsúly. De több tréningünk 
megtalálható a pszichés ellenálló képesség fej-
lesztése, az intézkedések lélektani és kommu-
nikációs kérdései, vagy az önismeret, a testbe-
széd, illetve a generációs különbségek áthida-
lása témában is. E továbbképzésekért a felnőtt-
képző intézmények – például a Consact, VASZ, 
Mátrix, Drivingcamp és a Magiszter Kft. – a fe-
lelősek, amelyek ugyan nem belügyi szerveze-
tek, de szakmailag elismert kollégák dolgoz-
nak náluk. Magas színvonalú, belügyi szervek-
re szabott továbbképzéseket biztosítanak. Any-
nyira sokoldalúak nem vagyunk, hogy nálunk 
koncentrálódjon a legtöbb tudás, a mi felada-
tunk, hogy a továbbképzéseket összefogjuk, 
koordináljuk, szervezzük és felügyeljük, vala-
mint ellenőrizzük, hogy minden szempontból 
megfelelő színvonalúak legyenek.
 Kik segítik ebben?

– Az osztály összetétele a különböző belügyi 
szerveket is igyekszik lefedni. Haupt István őr-

nagy a rendőrségtől érkezett, nála kezdő-
dik a folyamat. Amikor a rendszerünk-
be benyújtják a programot, amelyből tré-
ning lesz, akkor ő koordinálja az admi-
nisztrációt. Elsőként átnézi a kollégá-
ival a programot, hogy az szakmailag 
és formailag is megfelelő-e. Amennyi-
ben igen, és a minőségért felelős Belügyi 
Továbbképzési Kollégium is elfogadta, 
nyilvántartásba vesszük. A programmal 
kapcsolatos továbbképzés megszerve-
zése Szilágyi Péter őrnagy feladata, ő a 
büntetés-végrehajtástól érkezett, miként 
Tóbiás Róbert őrnagy is, aki a rendésze-
ti továbbképzések informatikai hátteré-
ért felelős. Közel 60 ezer kolléga tovább-
képzését szervezzük az informatikai fe-
lület segítségével. Ez a feladat informati-
kai háttér – az úgynevezett RVTV portál, 
a kollégák „baglyos” rendszerként isme-
rik – nélkül nemigen menne.
 A járvány miatt az informatikai felü-
let mostanság még hangsúlyosabb le-
het.

– A jelenléti továbbképzések most in-
kább az online felületekre kerültek át. 
Ahol szakmailag és tartalmilag is elengedhe-
tetlen a személyes jelenlét, az interakció, azt mi 
sem engedjük át a virtuális térbe. Olyan terüle-
teken tesszük ezt, ahol nem sérül az informá-
cióátadás és a színvonal. 
 A járványhelyzetre is reagáltak?

– Igen, kerültek a továbbképzési palettába 
olyan programok, amelyek kifejezetten a ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos stressz feldolgo-
zását vagy az ebben az időszakban szükséges 
kommunikációt állítják a fókuszba.
 Ki képezi tovább a magas rangú rendőri ve-
zetőket? Ők is rászorulnak erre?

– A szabályozó konkrétan rendelkezik erről. 
A hivatásos állomány vezetői beosztást betöl-
tő tagjai évente vezetői továbbképzésen köte-
lesek részt venni, amelyek ugyanúgy lehetnek 
szakmai vagy kompetenciafejlesztő tovább-
képzések.
 Vannak központi továbbképzések is.

– Igen, ezekben olyan tudásanyag van, amely 
valamennyi kollégának egységesen fontos le-
het. Például 2020-ban ilyen a vezetői eszköz-
tár fejlesztése vagy a korrupciómegelőzés té-
mája. Ezek jellemzően e-learningek, hogy min-
denki a saját időbeosztásának megfelelően tud-
ja elvégezni.

 Egy továbbképzés elavulttá válhat?
– Akadnak ilyenek. Ha egy-egy továbbkép-

zésre két évig nincs kereslet, akkor töröljük a 
nyilvántartásból. Például, ha egy jogszabály 
tartalmát volt hivatott megismertetni egy to-
vábbképzés, de az a jogszabály időközben ha-
tálytalanná vált.
 Hány továbbképzési program van?

– A szakmai továbbképzésekből 2810, tré-
ningekből 416 szerepel a nyilvántartásunkban. 
 Nem sok ez?

– Nem, ez azért jó, mert széles körű a vá-
laszték. Nagyon népszerűek a kiégésmegelő-
zést, konfliktuskezelést célzó tréningek, vala-
mint a problémamegoldást segítő továbbképzé-
sek. Szívesen vesznek részt a számítástechnikai 
ismereteket fejlesztő vagy vezetéstechnikai is-
mereteket erősítő tréningeken is, amelyek a Dri-
vingcamp európai viszonylatban is egyedülál-
ló, rendkívül magas színvonalú tanpályáján tör-
ténnek. Összességében elmondható, a belügyi 
szervek, a társszervek és a képző intézmények 
kollégáival kitűnő munkakapcsolatot alakítot-
tunk ki, ennek eredménye a mindennapi mun-
kavégzésre pozitív hatással van.
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