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VERECKEI JUDIT  – BENEDEK ANDRÁS  

A VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDSZERE A KÖZNEVELÉSBEN 

A tanulmányban neveléstudományi aspektusból rendszerező áttekintésre ke-

rülnek azok a képzések, melyek Magyarországon a köznevelés területén az in-

tézményvezetők felkészítését szolgálják. A tanulmányban az oktatás és a köz-

nevelés kifejezés alatt a szerzők azt a rendszert értik, melyet a köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC., valamint a szakképzésről szóló 2019. LXXX. évi törvény ho-

zott létre: azaz a szakképzésnek a köznevelésből történő kiválásával létrejött 

nevelési-oktatási intézményrendszert: tehát az óvodát, az általános és közép-

fokú iskolát (gimnáziumot, szakgimnáziumot, szakiskolát), a művészeti iskolát, 

valamint a kollégiumot. A képzések alapvető tartalmi megfelelőségét is elemzi 

az írás, azaz azt, hogy van-e összhang a vezetői tevékenységcsoportok és a kép-

zés által kínált ismeretkörök között. Mivel az oktatás vezetőképzési rendszeré-

ben a vezetői feladatra való felkészítés mellett a fejlesztési célú képzések csak 

rendkívül alacsony számban vannak jelen, a tanulmány azzal a felvetéssel zá-

rul, hogy időszerű kidolgozni egy olyan koncepciót, melyben a felkészítés, a fej-

lesztés, illetve a vezetői ellenőrzésre való felkészülés egy komplex vezetőfej-

lesztési modellben kapcsolódik össze.   

Bevezetés 

A vezetés jelenségének értelemzése, kutatása körülbelül egy évszázada nyerte el helyét a hu-

mán tudományok rendszerében, a társadalomtudomány önálló ágazataként. Magyarországon az 
1950-es években indultak meg a vezetéstudománnyal kapcsolatos kutatások, ebben az időszak-
ban már a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd Miskolcon 
is tanítanak szervezés- és vezetéstudományi ismereteket, illetve tudományos egyesületek is lét-
rejönnek (Vezetéstudományi Bizottság, Szervezéstudományi Bizottság). A vezetők képzésének, 
felkészítésének igénye is nagyjából ezzel egy időben jelenik meg nálunk, először az üzleti szférá-
ban majd a közszférában (Halász, 1996; Vereckei, 2022).  
A vezetőképzésnek a közszféra különböző ágazataiban más és más formája alakult ki, a közalkal-
mazotti ágazatot érintően alapvetően elmondható, hogy a vezetéshez szükséges ismeretek jellem-
zően nem az alapképzés részeként, hanem továbbképzés keretében, felsőoktatási intézményben 
sajátíthatóak el. A képzések a majdani vezetői tevékenység ellátására készítenek fel és elvégzésük 
általában a vezetői pályázat benyújtásának, illetve a megbízás elnyerésének a feltétele. Ez a kép-
zési forma az oktatás területén 1993-ban alakult ki. 2002-től a továbbképzés elvégzése az oktatási 
intézmény igazgatói pozíciójára pályázók körében előnyben részesítéssel járt, majd 2005-től az 
újbóli, 2013-tól pedig már az első vezetői megbízásnak is feltétele lett (Vereckei, 2022).  
Jelen leíró jellegű írás e folyamatot tekinti át, bemutatva a képzés jelenlegi rendszerét és annak 
kialakulását a kezdetektől az elmúlt közel három évtizeden át napjainkig. Ezt következően vállal-
kozunk az intézményvezetői szakképzettséget nyújtó képzések tartalmi és szervezeti sajátossá-
gainak ismertetésére, érzékeltetve a felkészítés és a vezetői tevékenység összhangját. Tanulmá-
nyunk záró részében foglalkozunk a vezetők felkészítését követő képzési elemek szükségességé-
nek és a jelenlegi fejlesztési irányok bemutatásával
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A vezetőképzés mai rendszerének kialakulása az oktatásban 

A magyar oktatási rendszerben a vezetőképzés kialakulásának kezdetei a 70-es évek második fe-

lére vezethetőek vissza, megszervezésének oka az önálló igazgatói szerepkör formálódásával függ 

össze (Vereckei, 2021a). Ebben az időszakban a felkészítés még tanfolyami formában zajlott, majd 

1993-ban a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) indította el a képzés felsőoktatási intézményi hát-

érrel működő, jelenlegi változatát, közoktatási vezető képzés néven (Halász, 1994; Benedek, 

2018). „Azt senki sem vitatta, hogy a vezetés önálló képességet, kompetenciákat igénylő tevékeny-

ség, de annak felismerése, hogy ezt szakképesítést nyújtó felsőoktatási képzésben kell elsajátítani, 

1993-ban a mi egyetemünktől eredt.” – írja Bosch Márta, a képzés elindításának, később a szerve-

zésének résztvevője (Bosch, 2014, 33). A közoktatási vezető képzés tanulmányi területeit és kö-

vetelményeit, melyet később a képesítési követelményekről szóló jogszabály, a 8/1997. (II. 18.) 

MKM rendelet is átvett, a BME Műszaki Pedagógiai Tanszékén dolgozták ki.  

A képzés 1993 óta szakosító képzésként, szakirányú továbbképzésként működik. A szakirányú 

továbbképzéseket a nemzetközi osztályozási rendszerben az ISCED 5-höz, a magyar képesítési 

keretrendszerben (MKKR) pedig a 6-os és a 7-es besorolási szinthez rendelik, mint gyakorlatori-

entált specializáló képzések, amelyek elmélyítik vagy kiszélesítik az alapdiploma által igazolt 

szakmai ismereteket (Loboda et al., 2017). A fentiek szerint szakirányú továbbképzés keretében 

– a korábbi és jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján is – a meglévő végzettségi szintre 

épülve, az alapképzésben megszerzett szakképzettség szakirányának megfelelő, újabb szakkép-

zettség szerezhető; esetünkben oktatási vezetői szakképzettség (2011. évi CCIV. törvény a nem-

zeti felsőoktatásról, 15. §).   

A közoktatási vezető képzés történetében meghatározó mérföldkő volt 1998. – ettől az időponttól 

ugyanis pedagógus szakvizsgának minősült, így bekerült a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

által szabályozott pedagógus-továbbképzés rendszerébe. Ez több előnnyel is járt: egyrészt a hi-

vatkozott kormányrendelet értelmében szakvizsgával teljesíthető a hétévenkénti továbbképzési 

előírás, sőt annak elvégzése után a pedagógus mentesül a következő hét éves ciklus továbbképzési 

kötelezettsége alól is. (Az eredeti szabályozási szándék szerint minden pedagógus munkakör ese-

tében kötelező lett volna a szakvizsga letétele a diploma kiállítását követő tizedik év után) (Gönc-

zöl, 2011) A szakvizsga 2011-ig anyagi előnyökkel is járt, a közalkalmazotti bértáblán eggyel ma-

gasabb fizetési fokozatba való sorolást jelentett, illetve a pedagógus továbbképzés rendszerének 

részeként elvégzését a munkáltató anyagilag támogathatta, a számára erre a célra meghatározott 

normatív költségvetési támogatásból a költségtérítést fizethette (Bosch, 2014; Vereckei, 2021b). 

Jelenleg bár magasabb fizetési fokozatba sorolással már nem jár, de a pedagógus szakvizsga meg-

léte a pedagógiai szakszolgálatnál dolgozók esetében továbbra is előírás, az egyéb pedagógus 

munkakörökben pedig előnyt jelent az életpályamodell fokozatai közötti előrejutásnál, illetve a 

pedagógus karrier olyan szintjeinek elérésében, mint a szakértői, szaktanácsadói vagy a vizsgael-

nöki tevékenységek ellátása. 

Az intézményvezetői szakképzettséget nyújtó képzések bemutatása 

Magyarország 78 felsőoktatási intézménye közül a pedagógus szakvizsgát kínálók (31 intézmény) 

több mint kétharmada (22 intézmény) rendelkezik oktatási vezetői szakképzettséget adó kép-

zésre vonatkozó szakindítási engedéllyel. Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában jelenleg hat 

ilyen képzés szerepel. 
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1. TÁBLÁZAT: INTÉZMÉNYVEZETŐI SZAKKÉPZETTSÉGET ADÓ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉ-

SZÍTŐ KÉPZÉSEK ÉS A SZAKINDÍTÁSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMA  

Ssz. A szak neve 
Meghirdethetőség 

kezdete 

Szakindítási en-
gedéllyel rendel-

kező intézmé-
nyek száma 

A képzést jelen-
leg hirdető intéz-

mények száma 

1. Közoktatási vezető 1993. 18 16 

2. Vezető óvodapedagógus 1993. 6 3 

3. Tanügyigazgatási szakértő 1993. 3 1 

4. 
Holland-magyar intézményve-

zető és középvezető 
2009. 3 2 

5. Tankerület-igazgatási vezető 2013. 5 0 

6. Protestáns köznevelési vezető 2021. 2 2 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A táblázatban szereplő intézményszám alapján feltételezehető, illetve az Oktatási Hivatal statisz-

tikai adatai alapján pedig tényszerűen igazolható, hogy a közoktatási vezető képzésre iskolázzák 

be a legtöbb hallgatót, pontosan az intézményvezetői szakképzettséget adó szakirányú tovább-

képzésben tanulók 90%-át.  

1. ÁBRA: HALLGATÓI LÉTSZÁMOK 2013-2021. KÖZÖTT 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az érintett felsőoktatási intézmények általában a székhelyükön hirdetik meg a képzést, több hely-

színen mindössze az intézmények ötöde indítja valamelyik szakot. Kiemelkedik ezek közül is a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mely olyan távoktatásos formát alakított ki, 

melyben a fővároson kívül több vidéki helyszín is képzési konzultációs központként szolgál (Be-

nedek, 2018), 2022-ben 20 konzultációs központ működik. A megszervezés módjára alapvetően 

a levelező oktatási forma a meghatározó, így kerül a képzések háromnegyede meghirdetésre, a 

fennmaradó egynegyed részben szinte egyenlő arányban oszlanak meg az esti és a távoktatásos 

munkarendek.   
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2. ÁBRA: A KÉPZÉSI FORMÁK MEGOSZLÁSA  

 
Forrás: saját szerkesztés 

A jelenléti alkalmak vonatkozásában a havi egyszeri oktatásszervezés a domináns. Ennél ritkáb-

ban történik óratartás tömbösítés esetén, illetve gyakrabban, ha az intézményben hetente vagy 

kéthetente tartanak foglalkozásokat. 

3. ÁBRA: A JELENLÉTI ALKALMAK GYAKORISÁGA 

.  
 Forrás: saját szerkesztés 
 

Tartalmilag mind a hatfajta képzés hasonlóképpen épül fel: a 120 kredites képzések 4 szemesz-

terből állnak és a szakdolgozat írását majd védését követően oklevéllel zárulnak.  

A 120 kredit a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Fvr.) 

alapján két nagy csoportra oszlik: 55 kredit a pedagógus szakvizsgára felkészítő, kötelező isme-

retköröket tartalmazza, a másik 55 kredit pedig a speciális, vezetői feladatra felkészítő, úgyneve-

zett kötelezően választandó ismeretköröket (Fvr. 21/B. §). A 2-3. táblázat az Fvr. által előírt, vala-

mint a képzési és kimenti követelményekben megtalálható (KKK) ismeretköröket és azokat a leg-

gyakrabban előforduló tárgyakat (ismereteket) tartalmazzák, melyek az intézmények által készí-

tett tantervekben találhatóak. 
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2. TÁBLÁZAT: A KÉPZÉSEK KÖTELEZŐ ISMERETKÖREI ÉS TÁRGYAI 

Képzés Ismeretkör (Fvr. / KKK) Tárgy (tanterv) 

Közoktatási vezető 

 
Közigazgatási vezetési ismeretek 
 
Az intézmény szervezete  
 
Az intézmény környezete  
 
Az intézmény hatékonysága 
 
Pedagógus a nevelési-oktatási intéz-
ményben  
 
Integráció és szegregáció kérdései 
 
Sajátos pedagógiai, pszichológiai is-
meretek és módszerek alkalmazása  
 
 

Közigazgatás, államigazgatás  
Európai unió  
Az oktatási rendszer 
Az oktatás irányítási szintjei, hatás és-jogkörök  
Oktatásjog/tanügyigazgatás  
Az intézmény működése, vezetése 
Vezetéselmélet  
Szervezetelemzés/fejlesztés, innováció  
Kommunikáció 
Konfliktuskezelés 
Együttműködés ágazaton belül és azok között, partnerkap-
csolatok 
Mérés, értékelés, teljesítményértékelés 
Minőség, minőségbiztosítás  
Esélyegyenlőség, integráció, szegregáció, hátrány-kompen-
záció, tehetség-gondozás 
Pedagógusszerepek, munka-tevékenységek, pedagógus-
etika  
Előmeneteli és értékelési rendszer 
Mentálhigiéne, Egészségnevelés, egészség-fejlesztés  
Nemzeti és etnikai kisebbségek 
Élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás 

Vezető óvodape-
dagógus 

Tanügyigazgatási 
szakértő 

 

Holland-magyar 
intézményvezető  
és középvezető 

Tankerület igazga-
tási vezető 

 

Protestáns közne-
velési vezető 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A fentiekből, illetve a jogszabályi előírásokból is következik, hogy az első csoportba tartozó isme-

retkörök és a tanított ismeretek nagyjából azonosak a hat képzésben, a nagyobb eltérések első-

sorban a második kreditcsoportnál jelentkeznek, hiszen az ennek keretében tanított tárgyak már 

a képzés elnevezésével megegyező, sajátos feladatra készítenek fel – pl. szakértői feladatra, egy-

házi fenntartású intézmény vagy egy óvoda vezetői feladatainak ellátására. 

(3. táblázat a következő oldalon) 

Ezt a speciális kreditkört is alaposabban megvizsgálva találunk közös pontokat: egyrészt minden 

képzés tartalmaz gyakorlati és/vagy tréningelemeket, illetve vannak olyan kulcskifejezések, ame-

lyek a választandó ismeretkör tárgyai között megtalálhatóak szinte minden képzés esetében: 

• vezetés, vezetéselmélet, szervezetfejlesztés, kommunikáció 

• minőség, minőségirányítás,  

• szakmai irányítás, igazgatás,  

• gazdálkodás (anyagi és emberi erőforrással) 

• tanterv 

• projekt, pályázat. 
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3. TÁBLÁZAT: A KÉPZÉSEK KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ ISMERETKÖREI ÉS TÁRGYAI 

Képzés 
Ismeretkör 
(Fvr. / KKK) 

Tárgy (tanterv) 

Közoktatási ve-
zető 

 

Nevelési-oktatási in-
tézményvezetői isme-
retek/ 
 

Iskolaigazgatás  
Vezetéselmélet  
Szabadon választható tárgy: Oktatás-irányítás, Szakképzés-igazgatás, Mi-
nőségirányítás, Értékelés és mérés, Felnőttképzés, Szervezési technikák, 
Tantervi alapismeretek, Érdekvédelem 
Tréning  
Gyakorlat 

Vezető óvodape-
dagógus 

Vezető óvodapedagó-
gus ismeretkör 

Általánosan alapozó tárgyak: vezetés, vezetéslélektan, nevelési rendsze-
rek, alternatív pedagógia, személyiség-fejlesztés, családpedagógia  
Szakmai alapozó tárgyak: pályázatírás, szakmai irányítás, óvodaigazgatás 
és gazdálkodás  
Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: mérés, értékelés, emberi erőforrás 
fejlesztés, kommunikáció, szervezet-fejlesztés 

Tanügyigazgatási 
szakértő 

 

Közoktatási szakértői 
ismeretek 
 

Szakértői tevékenység elméleti és módszertani alapjai  
A dokumentumelemzés és a szakértői elemzés módszertana  
Tanterv és programfejlesztés 

Holland-magyar 
intézményvezető  
és középvezető 

Nevelési-oktatási in-
tézményvezetői isme-
retek/ 
 

Projektmenedzsment, iskolamarketig  
Adaptív oktatás, szervezetfejlesztés, minőségfejlesztés  
Pedagógiai program, helyi tanterv 
Mérés-értékelés, minőségirányítás  
Személyes és társas kapcsolatok  
Kompetenciafejlesztés  
Vezetői munkához kapcsolódó szerepek, konfliktus, önfejlesztés 
Pedagógiai irányítás, stratégiaalkotás, humán és anyagi erőforrással való 
gazdálkodás 

Tankerület igaz-
gatási vezető 

 

Tankerületi igazgatási 
vezetői ismeretek  
 

Rendszertervezés és működtetés  
Fenntartói feladatok  
Stratégiai menedzsment, projekt-menedzsment  
Pedagógus továbbképzés  
Vezetés és döntéspszichológia  
A szakmai ellenőrzés rendszere, pedagógus életpályamodell 
Köznevelési vezetői gyakorlat 

Protestáns közne-
velési vezető 

Protestáns köznevelési 
vezetői ismeretek 
 

Jogi ismeretek (család, adatkezelés, munkaügy, gyermekvédelem) 
Egyházi fenntartású intézmény költségvetése és gazdálkodása 

Pályázatírás  

A keresztyén vezetés esszenciája  
A keresztyén oktatás létjogosultsága  

Értékközpontú vezetés  

Vezetői etika a felekezeti oktatásban 

Vallási és pénzügyi kérdések egyensúlya   
Keresztyén szemléletű pénzügyi gazdálkodás  
Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés  
Isten szerinti kiválóság 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A táblázatokban szereplő 110 kredit mellett minden képzésben 10 kredit értékű a szakdolgozat, 

melyre szintén minden esetben felkészítő foglalkozás található a tantárgyak között.   
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A felkészítés és a vezetői tevékenység összhangja 

Az oktatási intézmények vezetőinek felkészítési rendszerére vonatkozó elemző bemutatáshoz 

természetesen hozzátartozik a megfelelőség vizsgálata is, hiszen nagyon lényeges, hogy alkalmaz-

ható tudást biztosít-e a leendő vezetők számára feladataik ellátásához. Az intézményvezetők fel-

adatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdése részletezi, 

illetve a legfontosabb, ellenőrzendő vezetői tevékenységeket a tanfelügyeleti kézikönyv vezetői 

ellenőrzésre vonatkozó része sorolja fel, melyek az Európai Bizottság által támogatott Interna-

tional Co-operation for School Leadership elnevezésű projekt keretében kidolgozott iskolave-

zetői kompetenciák keretrendszerére, a Central5-re épülnek (Révai-Kirkham, 2013). A két do-

kumentumot – a jogszabályt és a kézikönyvet - összevetve a következő vezetői feladat-, és 

tevékenycsoportokat lehet meghatározni: 

I. Az intézmény jogszerű és törvényes vezetése 

II. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

III. A szakmai-pedagógiai munka/folyamatok irányítása 

IV. Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés, innováció 

V. Az intézmény képviselete, környezetével, partnereivel összefüggő feladatok ellátása 

Amennyiben a felsorolást összevetjük a vezetőképzés számára, az Fvr. által előírt kötelező ismert-

körökkel, azok egyértelműen párhuzamba állíthatóak legalább egy vagy több vezetői tevékeny-

ségcsoporttal. 

4. TÁBLÁZAT: A KÖTELEZŐ ISMERETKÖRÖK ÉS VEZETŐI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Ismeretkör Vezetői tevékenységcsoport 

Közigazgatási vezetési ismeretek I. Az intézmény jogszerű és törvényes vezetése 

Az intézmény szervezete  
III. A szakmai-pedagógiai munka/folyamatok irányítása 
IV. Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés, innováció 

Az intézmény környezete  
V. Az intézmény képviselete, környezetével összefüggő fel-
adatok ellátása 

Az intézmény hatékonysága IV. Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés, innováció 

Pedagógus a nevelési-oktatási intéz-
ményben  

II. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

Integráció és szegregáció kérdései III. A szakmai-pedagógiai munka/folyamatok irányítása  

Sajátos pedagógiai, pszichológiai isme-
retek és módszerek alkalmazása  

III. A szakmai-pedagógiai munka/folyamatok irányítása  
IV. Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés, innováció 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A második kreditcsoport a különböző képzések esetében a vezetői tevékenységcsoportok más-

más területére fókuszál. Külön kezelendő ebből a szempontból a tanügyigazgatási szakértői kép-

zés, amelynek választandó ismeretkörei hangsúlyosabban a szakértői és kevésbé az intézmény-

vezetői feladatok ellátására készítenek fel.  

A felkészítést követő képzési elemek szükségessége, fejlesztési irányok  

Már említésre került, hogy Magyarországon a fentiekben bemutatott vezetőképzések egyikének 

elvégzése – függetlenül a fenntartatói jellegtől - az igazgatói megbízás egyik kötelező feltétele. 

Ugyanakkor jogszabályi előírásra való hivatkozás nélkül sem vonható kétségbe a vezetői feladatra 
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történő felkészítés szükségessége, létjogosultsága, valamint annak a kijelentésnek a helytállósága, 

mely szerint a köznevelési intézmény működését alapvetően befolyásolja az intézményvezető te-

vékenysége, szakmai felkészültsége (Schratz et al., 2009, 2013; Johnson, 2008, Baráth, 2006; Kris-

tóf, 2003; OECD, 2001; Halász, 1996). Szintén széles körben ismertek McKinsey legeredménye-

sebb nemzeti oktatási rendszerek vizsgálata utáni megállapításai, aki az eredményesség feltételeit 

meghatározó tényezők közé sorolta a pedagógusok képzését, továbbképzését is (McKinsey, 

2007).  

Az intézményvezetői feladatra felkészítő képzés fontosságát továbbá az is növeli, hogy a vezetői 

kiválasztást – a megbízás végzettségi, szakképzettségi és szakmai gyakorlatra vonatkozó feltétele-

inek kivételével - köznevelési rendszerünk nem szabályozza, nincsen kötelezően követendő eljá-

rásmód, így egyéni mérlegelés kérdése, hogyan vizsgálja a kinevezési jogkör gyakorlója a jelölt 

alkalmasságát. Az elemző bemutatás bár egyértelmű megfelelőséget állapított meg az ellátandó 

vezetői feladatok és a felkészítő képzés ismeretanyaga között, de a tevékenységkörök azonossága 

mellett figyelemmel kell lenni a különböző fenntartói modellek (állami és nem állami) eltérő ve-

zetői szerepfelfogására, illetve módszertanilag a digitális kor kihívásaival való szembenézésre is 

(Benedek, 2020). A felkészítő képzés ilyen szempontú, további vizsgálata mellett a gondolkodás-

nak abba az irányba is el kell mozdulnia, hogy nemcsak a vezetői munka megkezdése előtt, hanem 

azt követően is szükség van fejlesztésre. A pedagógus továbbképzés rendszerében az intézmény-

vezetők képzésének nincs jogszabály által előírt folytatása a vezetői életpálya során. A tanfelügye-

leti kézikönyv ugyanakkor külön ellenőrzendő területként határozza meg a vezetői kompetenciák 

és hatékonyság fejlesztését.  

A jelenleg nyilvántartott 1530 akkreditált pedagógus továbbképzési program közül jelenleg 14, 

tehát 1% alatti azon továbbképzések száma, melyek a vezetők fejlesztését szolgálják, mindegyi-

kük tanfolyami formában és túlnyomórészt 30 órás képzés keretében került meghirdetésre. Ve-

zetőfejlesztésre irányuló pedagógus szakvizsgás képzés pedig jelenleg egyetlen van, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által 2014-ben engedélyeztetett és azóta más felsőokta-

tási intézmények által is átvett, mestervezető képzés. Ezen a 2 féléves képzésen azok a vezetők 

vehetnek részt, akik rendelkeznek intézményvezetői szakképesítéssel és legalább 5 éves vezetői 

gyakorlatuk van.  

Ahhoz, hogy köznevelési intézmények élén olyan személyek álljanak, akik hozzáértően, hatéko-

nyan és eredményesen vezetnek egy olyan szervezetet, melynek alapvető célja a jövő generáció-

jának nevelése és oktatása, kétségkívül arra van szükség, hogy a vezetői munkára való felkészítés 

mellett a vezetői életpálya során a fejlesztés, illetve a vezetői ellenőrzésre (eredményesség mé-

résre) való felkészülés is hangsúlyt kapjon és lehetőség szerint egy komplex vezetőfejlesztési mo-

dellben kapcsolódjon össze. Ennek kialakítására az is reményül szolgálhat, hogy az új, 2020-ban 

elfogadott köznevelési stratégia is kiemelt fontosságúnak tartja az intézményvezetők képzését 

(Köznevelési stratégia, 2020).  

Összegzés 

Összegzésként megállapítható, hogy jelenleg hat olyan, két év alatt elvégezhető szakirányú to-

vábbképzés szerepel a felsőoktatási intézmények kínálatában, melyek azt a célt szolgálják, hogy a 

magyar köznevelés leendő vezetőit felkészítsék a vezetői feladatok ellátására. A képzések abból a 

szempontból betöltik szerepüket, hogy olyan ismeretanyagot közvetítenek, mely összhangban 

van az igazgatói/intézményvezetői tevékenységcsoportokkal és a felnőttek tanulási sajátosságai-

nak, lehetőségeinek megfelelő munkarendűek és szervezésűek. A szakmai áttekintésre vállalkozó 

tanulmányunk azzal a kutatók számára is megfontolandó megállapítással zárul, hogy szükséges a 

vezetők képzésének rendszerét tovább elemezni és összehasonlító kutatásokra tágabb, 
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nemzetközi kontextusban is vállalkozni: egyrészt abból a szempontból, hogy igazítható-e a tar-

talmi kínálat még hangsúlyosabban a fenntartónként eltérő vezetői szerepfelfogáshoz, másrészt 

abból, hogy lehet-e a köznevelési vezetők képzését többszintűvé tenni. Izgalmas kérdés, hogy a 

felkészítés mellett milyen módon és mélységben lehet a fejlesztő elemeket a rendszerbe illeszteni 

(akár jogszabályi szinten is, pl. a mestervezetői szakképesítés megszerzésének előírásával például 

a harmadik. és azt követő vezetői ciklusokhoz), valamint a vezetői eredményesség mérésre való 

felkészítéssel összekapcsolni. E kérdéskör vizsgálatának folytatásához további kutatásaink a kép-

zés tartalmi és módszertani összehangolásának javítására, valamint a vezetői életpálya során a 

képzés folyamatos biztosításának lehetőségeire irányulnak.  
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