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1. BEVEZETÉS 

Disszertációmban tényként kezelem azt az alapvetést, miszerint egy szervezet csak akkor 

lehet sikeres, ha hatékonyan tudja használni az embert, mint erőforrást. A sikeresség egyik 

feltétele, hogy az adott munkakör betöltésére leginkább alkalmas munkavállaló kerüljön 

kiválasztásra. Emiatt „kiéleződött a verseny a gazdasági szervezetek között a minél 

tehetségesebb fiatalok alkalmazásában” – írja egy szakcikk szerzőpárosa, a közszolgálatban 

megvalósuló tehetségmenedzsmentet bemutató írásában, majd így folytatja: „már nem elég 

megtalálni a tehetséges embereket, hanem képezni is kell őket, valamint a szervezetnek 

alkalmasnak kell lennie arra is, hogy megtartsa ezeket a munkavállalókat (Hollósy-Vadász, 

Szabó, 2016. 139). 

Napjainkban az alkalmazottakat tartják a vállalat legfontosabb vagyonának, a sikertényező 

kulcsának, illetőleg a tartós versenyelőny egyik legjelentősebb forrásának (Borgulya et al, 

2006, Danka, 2012). A helyes stratégiai megközelítés a munkaerőt, illetve a munkaerő 

fejlesztését ezért befektetésnek tekinti. „A tudásalapú gazdaságban az egyetlen dolog, ami ... 

lehetővé teszi, hogy részt vegyünk a versenyben, maga a tanulás” (Prinzinger, Kisfaludy, 

2015. 135) 

„A köztisztviselők életen át tartó képzése elengedhetetlen egy korszerű közigazgatás 

működtetéséhez a 21. században...ahogy más országok, úgy Magyarország is jelentős 

erőforrásokat fordít a köztisztviselők továbbképzésére” (Gregor, Pallai, 2016. 6). A források 

jelentős része annak a továbbképzési rendszernek a létrehozását és üzemeltetését 

finanszírozza, melyet – egy fél éves tesztelést követően – 2014. január elsejétől vezettek be 

hazánkban (Darida, 2018.b). 

Jelen kutatás célja az újonnan bevezetett továbbképzési rendszer vizsgálata, a képzésben részt 

vevő önkormányzati köztisztviselők véleményének megismerése, majd annak segítségével a 

rendszer megfigyelése és működésének pontos leírása. 

A témaválasztás személyes hátterét az adja, hogy az önkormányzati közigazgatás területén 

dolgozó szakemberként látom a továbbképzések megvalósulásának napi gyakorlatát, az abban 

rejlő nehézségeket és lehetőségeket is. Szakmai kíváncsiságom arra késztet, hogy megtudjam, 

a helyben megismert sajátosságok országos szinten miként működnek. 
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2. KUTATÁSI HIPOTÉZISEK 

2.1. A kutatási hipotézisek leírása 

A közigazgatás rendszerének fejlődéstörténetét, annak szakirodalmát megismerve és 

feldolgozva, valamint a problémafeltáró kutatás eredményeire továbbá több mint két évtizedes 

közigazgatásban szerzett emberi erőforrás menedzseri gyakorlatomra és szakmai 

tapasztalatomra építve elmondhatom, hogy az utóbbi évtizedekben a képzések, 

továbbképzések jelentősége a közigazgatási szférában is felértékelődött. Az emberi 

erőforrásokkal való gazdálkodás egyik kiemelt kérdésévé vált a megfelelő munkaerő 

kiválasztása, majd annak – a mindenkori munkafeladatokhoz illeszkedő – folyamatos 

képzése, továbbképzése. A 2014. év elején bevezetett közigazgatási képzési rendszer életkre 

keltése ilyenformán válasz a kor kihívásaira. 

Az Európai Bizottság által kiadott Memorandum címet viselő dokumentum alapján 

elmondható, hogy az egész életen át tartó tanulás célja a tudás, a készségek és a kompetenciák 

fejlesztése. E célok megjelennek a közigazgatási és a felnőttképzési szakirodalomban is. 

Megállapítható, hogy a célok megvalósításához folyamatosan frissülő és bővülő 

tananyagkészletre van szükség. Azonban a képzési kínálat növelésével egy időben szükség 

van a munkavállalók tanulás iránti igényének erősítésére is, hiszen „az aktív tanulás 

előfeltétele a motiváció” (Memorandum, 2000. 16). 

Annak érdekében, hogy az emberek képzés iránti igénye növekedjék, az oktatási és képzési 

rendszereknek kell az egyéni szükségletekhez igazodniuk (Memorandum, 2000. 9), illetőleg 

annak érdekében, hogy a munkájukat végző személyek egész életük során részt vehessenek a 

tanulásban, lehetővé kell tenni számukra a munka, a tanulás és a családi élet 

összeegyeztetését. 

Kutatási hipotéziseim a fentiekkel összefüggésben az alábbi területeket érintik: 

• a tudatosan felépített képzési program kínálati megfelelősége (H1 – kínálati 

szűkösség) 

• a tanulás iránti igény összetétele és irányultsága (H2 – képzési hajlandóság; H3 

– motivációs tényezők) 

• a családi élet és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetése (H4 – időkeretek) 
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• a képzéseknek az egyéni szükségletekhez való igazodása (H5 – képzési 

formánként és H6 – képzési típusonként vizsgálva a résztvevői elégedettség 

tükrében) 

Kutatásaim megkezdésekor az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

H.1. A képzési kínálat nem tud minden igényt kielégíteni (kínálati szűkösség 

tapasztalható). 

H.2. A képzésben részt vevők képzési hajlandósága – a kötelező jelleg miatt – 

alacsony szintet ér el. 

H.3. A képzésben részt vevők motivációjában meghatározó tényező a kreditpontok 

megszerzése. 

H.4. A képzésben való részvétel alkalmanként munkaidőn kívüli elfoglaltságot is ad 

– ezáltal terhet ró a családi- és magánéletre. 

H.5. A tréning jellegű képzésekben részt vevők elégedettsége a legmagasabb szintű, 

az e-learning típusú képzésekben résztvevőké a legalacsonyabb. 

H.6. A vezetőképzésben és a szakmai képzésben részt vevők elégedettebbek, mint a 

közszolgálati képzésben részt vevők. 

 

2.2. A kutatási hipotézisek modellje 

A kutatási hipotézisek az következő ábrán látható rendszert alkotják. 

A rendszer kulcselemei: a köztisztviselő, a köztisztviselő szaktudása, az általa ellátott 

munkakör és a továbbképzési rendszer. 
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1. ábra Hipotézisek modellje 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelen disszertáció keretében végzett kutatás e modellben foglalt elemeket teszi vizsgálata 

tárgyává. 

3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Jelen disszertációban bemutatott feltáró kutatás alapvetően két pillérre épül: szekunder és 

primer kutatási elemeket is tartalmaz. 

A szekunder adatgyűjtés során több kapcsolódó tudományterület (közigazgatás tudomány, 

marketing-menedzsment tudományok, pedagógia, andragógia, pszichológia és szociológia 

tudományok) területét érintő hazai és nemzetközi szakirodalmak, valamint hazai jogszabályok 

feldolgozását végeztem el. A kutatási téma pontos megismerésére primer kutatást készítettem 

kvalitatív és kvantitatív eszközök felhasználásával az alábbiakban foglaltak szerint. 
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3.1. Probléma meghatározás 

A kutatás első lépése a probléma pontos meghatározása, melynek érdekében probléma-feltáró 

kutatást végeztem. E kutatás alapvetően két részből állt: egyrészt egy dolgozói kérdőív, 

másrészt egy szakértői interjú alkotta. 

A problémafeltáró kutatás során projektív technikát alkalmaztam, szisztematikus véletlen 

mintavételi eljárással kombinálva. A lekérdezést személyesen végeztem. 

Elsőként a szóasszociációs technika (Malhotra, 2009. 197) alkalmazásával tártam fel a 

képzéssel kapcsolatos dolgozói attitűdöket, majd a probléma feltárását a dolgozói vélemények 

kutatásával folytattam. Azt vizsgáltam, hogy a válaszadók véleménye szerint mik a képzési 

rendszer erősségei és gyengeségei, mit látnak a legnagyobb problémának, mi az, amit 

megőriznének a jelenlegi gyakorlatból, és mi az, amin változtatnának. 

A problémafeltáró kutatás eredményeire alapozva állapítottam meg a korábban bemutatott 

kutatási hipotéziseket. A hipotézisek ellenőrzéséhez, illetőleg a problémafeltáró kutatás 

eredményeinek értelmezéséhez szakértői interjúk készültek. A hipotézisek vizsgálatára a 

megkérdezéses módszert alkalmaztam. 

 

3.2. Feltáró kutatás 

Az kutatásban a kvantitatív vizsgálat során az adatgyűjtéshez on-line kérdőíves megkérdezést 

végeztem (Babbie, 2008. 274), melyhez az összeállított kérdéseket 15 fő bevonásával 

teszteltem. A kérdőívben egy újszerű (hat plusz egy fokozatú) skálatípust alkalmaztam, mely 

a páros és páratlan számú skálák előnyeit egyesíti. 

A kérdőív kidolgozásának metodikáját az 2. számú ábra szemlélteti. 
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2. ábra A kérdőíves kutatás kidolgozásának lépései 

Információszükséglet meghatározása (Mire vagyunk kíváncsiak?)

Az információgyűjtés módszertanának meghatározása (Megkérdezés vagy 
megfigyelés?)

Kérdésstruktúra meghatározása (Nyitott vagy zárt kérdések?)

A kérdéseinek tartalmi elemzése (Minden szükséges kérdést feltettünk-e?)

Válaszadói hajlandóság növelésének erősítése (Hogyan motiváljuk a 
kérdőív kitöltőjét a válaszadásra?)

Konkrét kérdések megfogalmazása (Mire, hogyan kérdezzünk rá 
pontosan?)

Kérdéskörök csoportosítása, kérdések sorrendjének meghatározása
(Milyen sorrendben kövessék egymást a kérdések?)

Kérdőív végső formába öntése (Az on-line felületen megjelenő kép úgy 
látszik-e, ahogyan szeretnénk?)

A kérdőív tesztelése, próbakérdezés (Hogyan működik a kérdőív kitöltése a 
gyakorlatban?)

Kérdőív véglegesítése

Lekérdezés
 

Forrás: Saját szerkesztés Malhotra, 2009. 352-353. alapján 

A kérdőív egy bevezető, és hat, a kutatási hipotézisek tartalmát vizsgáló témakört felölelő 

kérdéssorból áll. A tartalmi részt egy demográfiai kérdéseket tartalmazó kérdéscsoport zárja. 

A kutatás módszertani összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza. 

1. táblázat Kutatásmódszertan 

A kutatásban 

felhasznált 

módszer 

Problémafeltáró 

kutatás 
Kérdőíves lekérdezés Szakértői interjúk 

Kutatási program 

típusa 
Egyéni kutatás Egyéni kutatás Egyéni kutatás 

A kutatás ideje 
2017. szeptember 01-től 

2017. szeptember 10-ig 

2018. január 09-től 

2018. február 28-ig 

2016. január 01-jétől 

2017. december 31-ig 

A lekérdezés módja Személyesen On-line Személyes találkozás 

Célcsoport 

VMJV Polgármesteri 

Hivatalának kiválasztott 

köztisztviselői 

A képzési rendszerben 

részt vevő 

önkormányzati 

köztisztviselők 

A képzés kifejlesztésében, 

fenntartásában és 

üzemeltetésében részt vevő 

szakemberek, valamint a 

képzési rendszert használó 

köztisztviselők képviselője 

Térbeliség Helyi Országos Országos + Helyi 

Minta elemszáma 27 fő 1053 darab 3+1 fő 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3.3. Mintavétel 

A kutatás megtervezésekor teljes körű mintavételre törekedtem, az országban található 

települési önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőket minél nagyobb számban bevonva a 

kutatásba. 

 

3.4. Adatgyűjtés, -előkészítés, -elemzés 

A kvantitatív kutatás során az adatgyűjtést egy Google alapú űrlap segítségével végeztem. Az 

összegyűjtött adatokat ellenőrzés és adattisztítás után kódolva a Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) program segítségével elemeztem. 

A hipotézisek tesztelését nagyrészt egyváltozós és kereszttáblás elemzésekkel végeztem el, 

egy alkalommal regresszióelemzést is alkalmaztam. A kutatási eredményekre épülően 

elkészítettem a továbbképzési rendszer SWOT-analízisét. 

 

4. A KUTATÁS EREDMÉNYEI, A HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA 

H1 hipotézis: A képzési kínálat nem tud minden igényt kielégíteni (kínálati szűkösség 

tapasztalható). 

A versenyszférában axiómának tekinthető, hogy a XXI. században a versenyképesség egyik 

kulcseleme az optimálisan kiválasztott és megfelelően képzett munkaerő, és a szervezetek 

számára „a tanulás jelenti a legtöbb esélyt a változásra” (Rédei, 2002. 334). Tény, hogy a 

közigazgatás területén is szükség van a szakmai ismeretek, készségek, képességek 

fejlesztésére (Kiss et al., 2014). E szükségletek kielégítésére hozták létre jelen kutatás tárgyát 

képező továbbképzési rendszert. 

„Nincs professzionális, korszerű közigazgatás magas szintű továbbképzési és vezetőképzési 

rendszer nélkül. A szakismeretektől a képességek fejlesztéséig a tudást folyamatosan 

fejleszteni és frissíteni kell” – olvashatjuk a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium Elnöke 

szavait a Közszolgálati továbbképzési katalógus előszavában (Kiss et al., 2014). 

A célok (ti: a jól képzett, tudását folyamatosan frissítő köztisztviselői állomány kialakítása) 

csak jól megtervezetten, és intézményesült formában valósítható meg. A rendszer magas 

színvonalon végzett szakmai tevékenységének megvalósításáért az első képzési ciklus idején 
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felelős Vezető- és Továbbképzési Központ „törekszik arra, hogy a magyar közszolgálatban 

dolgozó tisztviselők számára olyan képzési- és vizsgáztatási rendszert működtessen, melynek 

keretein belül az érintettek kiváló minőségű tananyagokkal, felkészült oktatókkal és korszerű 

oktatási környezetben szerzik meg a munkavégzésük eredményes ellátásához szükséges 

ismereteket, képességeket és attitűdöket. … olyan továbbképzési programkínálatot biztosít, 

amelyben minden szereplő megtalálja a fejlődését és szakmai előrehaladását elősegítő képzési 

programot” (NKE, 2018). 

A kötelező közigazgatási képzési rendszer első képzési ciklusának bevezetése előtt intenzív 

tananyagfejlesztő munka folyt. Az alapvető cél, egy olyan képzési struktúra kialakítása volt, 

melyben a közigazgatási területen általánosságban használható ismeretek szerepelnek, 

melyeknek elsajátításába a tisztviselők nagy létszámban kapcsolódhatnak be (Darida, 2018.a). 

Azonban a tananyagok fejlesztésekor fontos szempont, hogy „nem szabad tovább halogatni az 

oktatási piacot eddig leginkább jellemző kínálati (supply) rendszerről a keresleti (demand) 

rendszerre való átállás által biztosított paradigmaváltást” (Mihály, 2006. 73) – ami esetünkben 

azt jelenti, hogy a speciálisabb területekre – a köztisztviselők igényének megfelelő – 

képzéseket kell kidolgozni. 

A speciális, kisebb célcsoportokat érintő tananyagok kifejlesztéséhez maguk a közigazgatási 

szervek, illetve felnőttképzései és felnőttoktatási intézmények is jogosítványt kaptak. A 

kínálatban éppen ezért jelentős szerepe van a közigazgatási szervek belső továbbképzési 

programjainak” (Princzinger, Kisfaludy, 2015). 

Maga a rendszer körülbelül 250 központilag kidolgozott képzési programot, valamint 

felnőttoktatási és felnőttképzési továbbá a munkáltató közigazgatási szervek által kidolgozott 

mintegy 1500 belső továbbképzési programot tartalmaz (Princzinger, Kisfaludy, 2015). 

E hipotézis igazolásához feltett kutatási kérdés azt vizsgálta, hogy a képzési kínálat 

mennyiben felel meg a dolgozói igényeknek, vannak-e eltérések, esetleg jellemzően 

lefedetlen területek. 

A H1 hipotézis vizsgálata során kiderült, hogy a vizsgált időszakban a köztisztviselők 69,5%-

a választott magának az általa ellátott munkakörhöz nem illeszkedő képzést. Ennek – a 

válaszadók véleménye szerint – szerint egyik meghatározó oka, hogy nincsen elegendő 

számú, a munkakörükhöz szakmailag illeszkedő képzési program a képzési kínálatban. 

Fentiekre tekintettel a H1 hipotézist elfogadom, egyúttal az alábbi tézist fogalmazom meg: 
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T1 tézis: A köztisztviselők a képzési kínálatban szereplő nagy számú képzési program ellenére 

gyakran kényszerülnek a munkaköri feladataikhoz kevésbé vagy egyáltalán nem illeszkedő 

képzések kiválasztására. 

 

H2 hipotézis: A képzésben részt vevők képzési hajlandósága – a kötelező jelleg miatt – 

alacsony szintet ér el. 

A közigazgatás akkor jó, ha a feladatokat eredményesen és hatékonyan látja el (Jó 

Közigazgatás Kódexe, 2019). A hatékony feladatellátáshoz szükség van a jól képzett 

köztisztviselői állományra. Mivel a képzést kötelező jelleggel vezették be (ld: 2011. évi 

CXCIX. törvény és 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet) óhatatlanul megfogalmazódik a 

kutatási kérdés, hogy vajon milyen mértékű a képzési rendszerbe kötelező módon 

bekapcsolódó köztisztviselők képzési hajlandósága. 

A képzési rendszer alapos tanulmányozása során megállapítható, hogy egy tudatosan 

létrehozott, a mai kor követelményeinek megfelelni akaró rendszer kialakítása történt meg. 

A kutatás során azzal az állítással kapcsolatban, mely szerint a tisztviselők szívesen szánnak 

időt a közigazgatási képzési rendszerbe való bekapcsolódásra, 74,7 % -nyi egyetértő válasz 

érkezett, azaz négyből három köztisztviselő pozitívan áll a kötelező közigazgatási képzések 

köréhez. Amennyiben nem lenne a tisztviselőknek kreditpont gyűjtési kötelezettsége (azaz a 

képzés elvégzése nem lenne kötelező), jelentős részük akkor is bekapcsolódna a továbbképzési 

rendszerbe. A tisztviselők 72,8%-a venne részt a közszolgálati képzésben, 85% venne részt az 

un. belső képzésekben, és 86,2% kapcsolódna be a vezetőképzésbe ugyanebben az esetben. 

Ugyanez az arány lecsökken, amennyiben a tisztviselők kizárólag saját költségükön 

végezhetnék el a tanfolyamokat, de a válaszadók közül még ebben az esetben is minden 

második ember bekapcsolódna a vezetőképzésbe és a belső képzések körébe, illetve majdnem 

minden harmadik személy részt venne a közszolgálati képzésekben is. Ezek az eredmények 

egyértelműen cáfolják a H2-es kutatási hipotézist, ezért azt elvetem, egyúttal a következő 

tézist fogalmazom meg: 

T2 tézis: A képzési rendszerben részt vevő köztisztviselők megszokták a képzési rendszer 

használatát. Megtaláltál benne a helyüket, miközben kialakították a kötelezően teljesítendő 

elvárásoknak való megfeleléshez szükséges egyéni stratégiáikat, igénynívójukat. 
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H3: A képzésben részt vevők motivációjában meghatározó tényező a kreditpontok 

megszerzése 

A szakirodalomban bemutatott axióma szerint motiváció nélkül nincs hatékony tanulás. 

Ahhoz, hogy a képzésben részt vevők tanulása megfelelő színvonalon valósuljon meg, nem 

csak a tanulást lehetővé tevő képességekre és kompetenciákra van szükség, hanem megfelelő 

tanulási motivációra is (Kerülő, 2006), azonban tudjuk jól, hogy a motivációs tényezők 

rendkívül sokfélék, ráadásul egyénenként változóak lehetnek, ezért a felnőttoktatás szervezői 

számára nem mellékes, hogy mi indítja a felnőtteket a szervezett tanulásban való részvételre 

(Brookfield, 1992). A fentiekre való tekintettel a kutatási kérdés a köztisztviselők 

motivációinak összetevőire, és azoknak a motivációk között elfoglalt helyére, és jelentőségére 

irányult. 

Jelen kutatásban 10 motivációs tényezőt vizsgáltam, melyek közül a kutatási eredmények 

alapján a három legjelentősebb a „szakmai tudás növelése”, a „személyes fejlődés elérése”, 

valamint a „kreditpontok megszerzése” volt. 

Ezzel az eredménnyel cseng egybe a kínálati szűkösség kérdését körüljáró vizsgálat 

eredménye is. Utalva a H1 hipotézis vizsgálatánál feltett kérdésre, melyben azt kutattam, hogy 

előfordult-e a válaszadókkal, hogy „a választott képzésnek semmi köze nem volt az Ön 

munkaköréhez”, látható volt, hogy a válaszadók közel 70%-a igennel felelt. Ennek 

legjelentősebb oka – a válaszok alapján – az, hogy „nem volt más olyan képzés, ami 

szakmailag megfelelt volna”. Ezt a választ az igennel válaszolók 55,2%-a jelölte meg, ami 

bizonyos módon összhangban áll azzal, hogy a képzések kiválasztása során a legerősebb 

motivációs tényezőt a szakmai tudás növelése jelenti. Az adatok értelmezhetőek úgy, hogy a 

tisztviselők elsősorban olyan képzések választására motiváltak leginkább, melyek a szakmai 

tudásukat növelik. 

A másik jelentős ok, ami miatt a köztisztviselők a munkaköri feladataiktól eltérő képzéseket 

választottak (a fenti kérdésre igennel válaszolók 47,9%-a jelölte meg), hogy a választott 

képzés „sok pontot ért”. Tehát amennyiben a tisztviselő nem talál magának olyan képzést a 

képzési kínálatban, melyet szakmailag megfelelőnek ítél meg, a kreditpontok mértéke lesz az 

a következő fontos szempont, ami alapján a tisztviselők jelentős hányada képzést választ 

magának, ezért a H2-es hipotézist azzal a kiegészítéssel, mely megjelöli a „szakmai tudás 

növelése” és a „személyes fejlődés elérése” tényezők elsőbbségét, elfogadom. A vizsgálat 

eredményeire épülve az alábbi tézist fogalmazom meg: 
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T3 tézis: A képzésben részt vevő köztisztviselők három legfontosabb motivációs tényezője 

sorrendben (a legfontosabbal kezdve): a szakmai tudás növelése, a személyes fejlődés elérése 

és a kreditpontok megszerzése. 

 

H4 hipotézis: A képzésben való részvétel alkalmanként munkaidőn kívüli elfoglaltságot is 

ad – ezáltal terhet ró a családi- és magánéletre. 

A képzések kialakításakor fontos szempont volt a képzések időkeretének megtervezése (Kiss, 

2015). A kutatási kérdés arra irányul, hogy a képzési rendszer megalkotásakor hozott 

szabályozás – mely előírja a közigazgatási szervek számára a képzés elvégzéséhez szükséges 

szabadidő biztosítását –, milyen mértékben valósul meg. 

Az eredmények egyértelműen utalnak arra, hogy a köztisztviselők a képzések jelentős részét a 

munkaidejükben végzik, ám a tananyagok elsajátítására, a vizsgákra való felkészülésre, és 

magukra a vizsgákra már nagyobb valószínűségükkel készülnek a munkaidőn túlnyúló 

időszakokban. A szabadidejüket a köztisztviselők egy része önként, saját elhatározásból 

áldozza fel a képzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében, azonban a 

tisztviselők egy másik része inkább kötelezően teljesítendő feladatnak érzi ugyanezt. 

A képzések nagyobb része (mintegy háromnegyede) ugyan munkaidőben zajlott, ugyanakkor 

jelentős számú példa bizonyítja, hogy a köztisztviselők a munkaidejüket követően, délután, 

este, vagy akár az éjszakába nyúlóan is foglalkoztak a tananyagokkal, annak érdekében, hogy 

törvényi kötelezettségeiknek eleget tehessenek, ezért a H4-es hipotézist elfogadom, és a 

következő tézist alkotom: 

T4 tézis: A munkáltató önkormányzatok jogszabályi előírása lapján kötelesek biztosítani 

köztisztviselőik számára a kötelező közigazgatási továbbképzésben való részvételhez 

szükséges szabadidőt. Ennek ellenére a köztisztviselők egy jelentős hányada a munkaidején 

kívüli időben is tanul, részt vesz a képzési programokon és a vizsgákon, ami terhet ró a 

köztisztviselők családi- és magánéletére. 
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H5 hipotézis: A tréning jellegű képzésekben részt vevők elégedettsége a legmagasabb 

szintű, az e-learning típusú képzésekben résztvevőké a legalacsonyabb. 

A marketing szakirodalomban foglaltak alapján elmondható, hogy a fogyasztói 

elégedettségmérés eredményei a stratégiai tervezésbe megfelelően visszacsatolva 

eredményesebbé tehetik a szervezet működését (Kotler, Keller, 2016). Ezalapján 

megállapítható, hogy stratégiai szempontból jelentőséggel bír a képzések fogyasztói (jelen 

esetben a köztisztviselők) elégedettségének vizsgálata. 

A kutatás záró szakaszában a kutatási kérdés arra kereste a választ, hogy van-e 

elégedettségbeli különbség az eltérő képzési formák (H5) és eltérő képzési típusok (H6) 

között. 

Egy korábbi kutatási eredmény alapján elmondható, hogy a kiscsoportos formában zajló, 

élmény alapú oktatás sokkal magasabb elégedettséget nyújt, mint az elektronikus tananyagok 

segítségével történő oktatás (Kiss, 2015). E hipotézis vizsgálatakor azt kutattam, hogy e 

megállapítás érvényes-e a közigazgatási képzési rendszeren belül is. A közigazgatási képzési 

rendszeren belül 3+1 képzési formában lehet tanulni. 

A vizsgált képzési formákban a részvételi arány az alábbiak szerint alakult: e-learning 

(97,7%), jelenléti oktatás/képzés (45,0%), tréning típusú jelenléti képzés (9,5%). (A blended 

képzési forma vegyes mivolta miatt nem szerepel a vizsgálatban.) 

A köztisztviselői elégedettséget mindhárom képzési formánál külön-külön vizsgáltam 

ugyanazon 11 tényező mentén. A kérdőív adott képzési formára vonatkozó kérdéssorának 

kitöltésére azoknak a személyeknek volt lehetősége, akik legalább egyszer részt vettek az 

adott képzésben. A visszaérkezett válaszok alapján elmondható, hogy az 1053 fős mintából 

mindössze 61 olyan személy van (a vizsgált minta mindössze 5,8%-a), aki mindegyik képzési 

formában részt vett. A rendkívül alacsony elemszám miatt az adatok nem alkalmasak az eltérő 

képzési formákra vonatkozó összefüggéseknek a teljes mintára való általánosítására, emiatt a 

H5 hipotézis – a szükséges minta alacsony elemszáma miatt – statisztikai módszerekkel nem 

igazolható. 

Amennyiben az eredmények vizsgálatakor nem a három képzési formával kapcsolatos 

elégedettségi mutatók közötti összefüggések állnak a középpontban, hanem az adott képzési 

formán belül vizsgált tényezőkkel való elégedettség, akkor az alábbi trendek, tendenciák 

rajzolódnak ki. 
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Trendek, tendenciák 1: 

A kötelező közigazgatási képzési rendszerben részt vevő köztisztviselők elégedettségi mutatói 

jellemzően pozitívak. 

A közigazgatási képzési rendszerben alkalmazott képzési formák közül az e-learninges 

képzések esetében a tananyag elérhetőségével, a jelenléti képzések esetén a vizsgának a 

tananyagra épülésével, a vezetői tréningek esetén a tananyag érthetőségével elégedettek a 

leginkább a résztvevők. 

 

H6: A vezetőképzésben és a szakmai képzésben részt vevők elégedettebbek, mint a 

közszolgálati képzésben részt vevők 

A kötelező közigazgatási továbbképzési rendszer három képzési típusra épül: közszolgálati 

továbbképzési program, szakmai program, vezetőképzés. 

A közszolgálati képzés általános közigazgatási ismereteket, szakmai és vezetői ismereteket, a 

közigazgatási szakvizsgára való felkészítésére szolgáló képzési modulokat, és a 

jogalkalmazás javítására szolgáló képzéseket tartalmaz. Elvileg bármely munkakörben 

dolgozó köztisztviselő – függetlenül attól, hogy vezető vagy beosztott – találhat e körben a 

saját maga számára szükséges, hasznos vagy fontos ismereteket tartalmazó képzéseket. 

A szakmai programokat vagy maguk a munkáltató közigazgatási szervek, vagy a felsőoktatási 

és felnőttképzési intézmények dolgozzák ki és valósítják meg. Ezek a képzések olyan 

speciális intézményi vagy munkaköri tudást, ismereteket vagy képességeket közvetítenek, 

melyek csak adott munkaköröket ellátó személyek számára nyújtanak jól hasznosítható 

információkat. 

A vezetőképzés a képzési rendszernek egy speciális szelete, mely magába foglalja a 

köztisztviselők vezetői utánpótlás képzését, a vezetők rendszeres továbbképzését, valamint a 

vezetők magas szintű kiválósági képzését. 

A problémafeltáró kutatás eredményeivel egybecseng az a megállapítás, mely szerint a 

felnőttképzésben részt vevő dolgozók számára fontos szempont, hogy „a tanultakat 

alkalmazni tudják mindennapi munkavégzésük során” (Bokor et al., 2014. 202), illetőleg, 

hogy a megszerzett tudás segítse őket feladataik ellátásában, akár a munkahelyi, akár a 

személyes életük területén (Bakacsi, 2010). 
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A vizsgálat jelen szakaszának kutatási kérdése arra irányul, hogy valóban van-e 

elégedettségbeli különbség az eltérő képzési típusok között, és ha igen, akkor melyik itemhez 

milyen elégedettségi szint kapcsolódik. 

A vizsgált képzési típusokban való részvételi arány az alábbiak szerint alakult: közszolgálati 

képzés (86,7%), szakmai vagy belső képzés (68,3%) és vezetőképzés (17,7%). 

A köztisztviselői elégedettséget mindhárom képzési típusnál külön-külön elemeztem a 

képzési formákkal való elégedettség vizsgálatánál is alkalmazott módszer felhasználásával. 

A kérdőív adott képzési típusra vonatkozó kérdéssorának kitöltésére kizárólag azoknak a 

személyeknek volt lehetősége, akik legalább egyszer részt vettek az adott képzésben. A 

visszaérkezett válaszok alapján elmondható, hogy összesen 119 személy, azaz a vizsgálati 

minta 11,3%-a vett részt mindegyik képzési típusban Ezért a H5 hipotézishez hasonlóan 

megállapítható, hogy a H6 hipotézis – a vizsgálati mintában az összehasonlítást megalapozó 

alacsony elemszám miatt – statisztikai módszerekkel nem igazolható. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a H6 kutatási hipotézis vizsgálata során külön elemzést 

végeztem a vezetőképzéssel összefüggésben álló elégedettség kapcsán, többváltozós 

regresszióanalízis segítségével. Ezen elemzés alapján az alábbi trendek, tendenciák 

rajzolódnak ki. 

Trendek, tendenciák 2: 

A vezetői elégedettség három legfontosabb tényezője: a képzés előzetes elvárásoknak való 

megfelelése, a mindennapi tevékenység során használható tudás megszerzése és az, hogy a 

képzésben részt vevő vezetőt jó érzésekkel töltse el a képzésben való részvétel. 
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5. A DISSZERTÁCIÓ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

Disszertációm – a kutatási eredmények alapján megfogalmazott téziseken túl – a 

következőkben bemutatott további újdonságokat, és újszerű eredményeket tartalmazza 

1.) A kutatás módszertanával kapcsolatban 

 a módszerek egymásra épülése, szerves összekapcsolódása (szakirodalmi elemzés, 

probléma feltáró kutatás, mélyinterjúk, célzott kutatás) 

 a válaszadók kitöltési hajlandóságát pozitív irányban befolyásoló újfajta kérdőív-

szerkesztési technika: a kérdőívben elhelyezett, nem közvetlenül a kutatás tárgyához 

tartozó személyes megerősítő üzenetek technikája 

 az anonimitás teljes biztonságát nyújtó adatfelvétel 

 nemzetközi gyakorlat ismertetése a Magyarországon alkalmazott gyakorlat jobb 

pozicionálása érdekében 

2.) Fogalmak és eredmények rendszerezése 

3.) Különböző szakterületek (közigazgatás-tudomány, marketing- és a menedzsment 

tudományok, pedagógia, andragógia, pszichológia, szociológia) összecsatolása, integrált 

alkalmazása, mely újfajta szemlélettel támogatja a jövő kutatásait 

4.) Komplex eredmények, melyek segítségével visszajelzés nyújtható a képzés üzemeltetői 

számára, további kérdések felvetésére ösztönözve őket, mely esetben jelen eredmények alapot 

szolgáltatnak a további kutatásokhoz, és a képzési rendszer esetleges továbbfejlesztéséhez 

5.) Keretrendszer megalkotása 

 szűkebb értelemben a képzési rendszer erősségeinek és gyengeségeinek feltárása, a 

rendszer további üzemeltetésében rejlő lehetőségek és veszélyek összefoglalása 

(SWOT analízis) 

 tágabb értelemben vett keretrendszerbe illesztés (életpálya modell, egyéb közszolgálati 

HR rendszerek) 
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1. INTRODUCTION 

The premise that organisations can only be successful if they can use effectively people as the 

workforce is considered as a starting point. For organisations to be successful, the candidates 

best suited for jobs should be hired. Therefore, ‘the competition for talented young people has 

become strained between economic organisations,’ Hollósy-Vadász and Szabó (2016, p. 139) 

focus on the presentation of public sector talent-recruiting in their paper, arguing that ‘it is no 

longer enough to find talented people but a need has emerged to train them, while 

organisations should also be able to retain their employees’. 

Employees are today considered to be the most important asset of a company, the key to its 

success, and one of the major sources of sustainable competitive advantage (Borgulya et al. 

2006; Danka 2012). The proper strategic approach considers the workforce and employee 

training as an investment. ‘In the knowledge-based economy the only thing that . . . keeps us 

competitive is learning itself’ (Princzinger and Kisfaludy 2015, p. 135).  

‘The lifelong training of public officials is imperative for the operation of a modern 

administration in the 21st century . . . and as other countries, Hungary too, has put a significant 

amount of resources into this programme’ (Gregor and Pallai 2016, p. 6). A large portion of 

this investment financed an overall training system which—following a six-month period of 

testing—was introduced on 1 January 2014 (Darida 2018b). 

The aims of the research were to assess the newly introduced system of further training, to 

obtain the opinions of local government officials participating in training, and, against this 

background, to monitor the system and to provide an accurate description of its functioning. 

I chose my research topic because I, as a practicing professional in local government 

administration, am clearly aware of the outcomes of further training in daily practice, as well 

as its inherent difficulties and opportunities. Professional curiosity has obliged me to learn 

how the particularities at local level apply at national level. 
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2. RESEARCH HYPOTHESES 

2.1. Description of research hypotheses 

After having read and reviewed the literature on the history of the administrative system, as 

well as on the basis of the results of exploratory research and more than two decades of 

professional experience gained as a human resources manager in public administration, it is 

concluded that the significance of training and further training has increased in public 

administration in recent decades. Proper employee selection and the continuous education and 

training of the workforce tailored to relevant work tasks have become issues of high priority 

in the management of human resources. The public administration training system introduced 

in early 2014 is therefore a response to the challenges of the age. 

According to the Memorandum on Lifelong Learning published by the European 

Commission, the aim of lifelong learning is to improve knowledge, skills and competence. 

The literature on public administration (see the employment of appropriately qualified 

employees) and on adult education lists the same aims. It can be stated that continuously 

updated and extended sets of learning materials are needed to attain the aims. In addition to 

increasing training supply, there is also a need to stimulate the learning demand of employees, 

as ‘active learning presupposes the motivation to learn’ (Memorandum, 2000. 16). 

In order to increase the need for training, education and training systems should adapt to 

individual needs and demands (Memorandum, 2000. 9), and, in order to enable employees to 

take part in lifelong learning, they should be allowed to reconcile work, private and family 

life. 

 

In relation to the above, the research hypotheses concern the following areas: 

• Adequacy of the supply of well-structured training programmes (H1: supply shortage) 

• Composition and orientation of learning demand (H2: willingness to undertake 

training; H3: motivation factors) 

• Reconciliation of family life and work responsibilities (H4: timeframes) 

• Adaptation of training to individual needs and demands (survey of participant 

satisfaction with H5: forms of training and H6: types of training) 
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Before commencing the research, the hypotheses H1-H6 were so formulated 

H.1. Training supply cannot meet all demands (there is a supply shortage). 

H.2. The willingness of training participants to undertake training is low due to the 

compulsory nature of training. 

H.3. A main motivation factor for training participants is their obligation to earn credits. 

H.4. Attendance is sometimes outside regular working hours, which impairs family and 

private life. 

H.5. Public officials are most satisfied with training programmes divided into session 

blocks and least satisfied with e-learning courses. 

H.6. Public officials taking part in executive training and professional development 

training are more satisfied than officials following public service training. 

 

2.2. Model of the research hypotheses 

The research hypotheses constitute the following system. The key elements of the system 

include public officials, professional knowledge of public officials, duties performed by them, 

and the system of further training. 
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Figure 1. Model of the hypotheses 

 

Source: own construction 

The elements included in the model were examined in the research conducted for the present 

dissertation. 

3. METHODOLOGY OF THE RESEARCH 

The exploratory research described in this dissertation was mainly structured around two 

pillars, i.e. included both secondary and primary research methods. 

The Hungarian and international academic literature in many related disciplines (public 

administration, marketing and management science, pedagogy, andragogy, psychology and 

sociology) and the Hungarian legislation were reviewed in the secondary data collection. In 
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order to thoroughly examine the research topic, primary research was carried out with the use 

of qualitative and quantitative methods as follows. 

 

3.1. Identification of the research problem 

The first step of the research process is the proper specification of the research problem, 

exploratory research was thus conducted to this end. The exploratory research consisted of 

two main parts: an employee questionnaire survey and interviewing of experts. 

In the exploratory research, projective techniques were used in combination with the 

systematic random sampling method. The employee questionnaire was administered by face-

to-face. 

First, employees’ attitudes towards training were explored with the use of the word 

association projective technique (Malhotra 2009, p. 197), then the next step in the 

identification of the research problem was the research of employees’ opinions. It was 

surveyed what the respondents considered to be the strengths and weaknesses of the training 

system, what they saw as the greatest problem, what should be kept and what should be 

improved. 

The research hypotheses described above were formulated on the basis of the results of the 

exploratory research. Expert interviews were conducted to test the hypotheses and to interpret 

the results of the exploratory research. A survey was conducted as a research method to test 

the hypotheses. 

 

3.2. Exploratory research 

An online questionnaire survey (Babbie 2008, p. 274) was conducted to collect data in the 

quantitative research, and the formulated questions were tested with the involvement of 15 

people. An innovative type of scale (six-plus-one point) was used in the questionnaire to bring 

together the advantages of balanced and unbalanced scales. 

The methodology of the questionnaire development is provided by Figure 2. 
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Figure 3. Steps in developing the questionnaire survey 

 

Source: own construction based on Malhotra 2009, pp. 352-353. 

The questionnaire consisted of an introductory question and six sets of questions on the issues 

relating to the research hypotheses. The questionnaire concluded with a set of demographic 

questions. The methodological summary of the research is given in the table below. 

Table 1. Research methodology 

Employed research 

method 
Exploratory research Questionnaire survey Expert interviews 

Type of research 

project 
Individual research Individual research Individual research 

Time period of the 

research 

from 1 September 2017 

to 10 September 2017 

from 9 January 2018 

to 28 February 2018 

from 1 January 2016 

to 31 December 2017 

Administration 

mode 
Face-to-face Online Face-to-face 

Target respondents 

Selected public officials 

at the Municipality of 

Veszprém Town of 

County Rank 

Local government 

officials who had 

participated in training 

Experts taking part in the 

development, maintenance and 

provision of training, and the 

representative of the public 

officials using the training 

system 

Place of data 

collectiong 
At local level At national level At national and local level 

Sample size 27 people 1053 respondents 3 plus 1 people 

Source: own construction 
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3.3. Sampling 

Judgement sampling was sought at the research planning phase, i.e. the largest possible 

number of public officials working at local government offices were targeted for sampling. 

 

3.4. Data collection, preparation and analysis 

In the quantitative research, data were gathered through a Google Form. After being checked 

and purified, the collected data were analysed in encrypted form with the use of the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) software. 

The hypotheses were tested mainly using univariate and cross-tabulation analyses and, once, 

regression analysis. Building on the research results, SWOT analysis of the further training 

system was conducted. 

 

4. RESULTS OF THE RESEARCH AND CONFIRMATION OF THE 

HYPOTHESES 

Hypothesis H1: Training supply cannot meet all demands (there is a supply shortage). 

It can be regarded as an axiom in the competitive sector that, in the 21st century, a key 

element of competitiveness is the deployment of a suitably skilled and qualified workforce, 

and ‘learning gives organisations the best chance to change’ (Rédei 2002, p. 334). It is a fact 

that the development of professional knowledge, skills and competence is also needed in 

public administration (Kiss et al. 2014). The system of further training under examination was 

created to meet such needs and demands. 

‘There is no professional and modern public administration without high-quality further 

training and executive training system. From specific knowledge to the improvement of 

competence, knowledge should be constantly developed and updated,’ Head of the Hungarian 

College of Further Public Administration Training says in the foreword of ‘Közszolgálati 

továbbképzési katalógus’ (‘Catalogue of Further Training in Public Service’; Kiss et al. 

2014). 

The purpose of having public officials who are well-trained and keep their knowledge up-to-

date can only be achieved with a well-designed and institutionalised form. The Centre for 
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Executive Training and Continuing Education responsible for ensuring the high quality of 

professional activities pursued by the system in the first training cycle ‘endeavours to operate 

a training and examination system for Hungarian public sector workers which enables them to 

acquire the knowledge, competence and attitudes necessary for the performance of their work 

through high-quality learning materials and well-prepared trainers in a modern educational 

environment . . . and offers a wide choice of further training programmes to ensure that each 

public official can find a training programme most suitable for contributing to his or her 

professional development and advancement’ (National University of Public Service 2018). 

Before commencing the first training cycle of the compulsory public administration training 

system, learning materials were first intensively developed. The fundamental purpose was to 

set up a training structure which would enable a large number of officials to acquire general 

knowledge that can be used in the area of public administration (Darida 2018a). However, an 

important aspect in developing learning materials is that ‘a paradigm shift towards demand 

orientation and away from supply orientation that has characterised the education market so 

far should not be further delayed’ (Mihály 2006, p. 73), meaning, in the particular case, that 

training should be developed in relation to more specific areas to meet the needs of public 

officials. 

'Public administrative bodies, adult training and adult education institutions have also been 

authorised to develop specialised learning materials for small target groups. The internal 

further training programmes of public administrative bodies have an important role in supply’ 

(Princzinger and Kisfaludy 2015). 

The system currently includes approximately 250 training programmes developed centrally, 

adult education and adult training programmes, and nearly 1500 internal further training 

programmes developed by public administrative bodies as employers (Princzinger and 

Kisfaludy 2015). 

The purpose of the research question was to enquire to what extent training supply met the 

demands and needs of employees, whether there was an imbalance between demand and 

supply, and whether there were areas left uncovered. 

The testing of the hypothesis H1 revealed that 69.5% of the public officials surveyed could 

not choose job-related training courses during the survey period. They believed that one of the 

main reasons for this was the lack of a sufficient number of job-related training programmes 
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on offer. In view of the above, the hypothesis H1 is accepted, and the following thesis is 

formulated:  

Thesis T1: 

In spite of the numerous training programmes on offer, public officials often have no choice 

but to choose and follow training courses less related or unrelated to their work duties. 

 

Hypothesis H2: The willingness of training participants to undertake training is low due to 

the compulsory nature of training. 

Good public administration effectively and efficiently performs its tasks (A jó közigazgatás 

kódexe [Code of Good Public Administration] 2019). High-skilled and well-trained public 

officials are needed to ensure effective performance of administrative tasks. Since taking part 

in training is an obligation (see Act CXCIX of 2011 on public service officials and 

Government Decree 273/2012 [28 September]), the research question as to how willing the 

public officials obliged to take part in training were to undertake training inevitably arose. 

After thoroughly studying the training system, it is considered that a training system seeking 

to meet today’s requirements was created. 

In the research, 74.7% of the respondents agreed that officials were keen to receive training in 

public administration, i.e. three out of four public officials had a positive attitude toward 

compulsory training in public administration. If civil servants were not obliged to earn credits 

(i.e. if the completion of training courses was not compulsory), the majority of them would 

still take part in further training. 72.8% of the officials surveyed said that they would follow 

public service training, 85% of the respondents said that they would take part in so-called 

internal training, and 86.2% of them would undertake executive training. 

However, the willingness of the officials to undertake training was lower if they could only 

attend training at their own expense, but even in this case half of the respondents would 

participate in executive training and internal training and one in three respondents would take 

part in public service training. The results of the survey thus clearly disprove the research 

hypothesis H2, which should therefore be rejected, and the following thesis is formulated on 

the basis of the results: 
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Thesis T2: 

The public officials involved in training have become used to taking part in training 

programmes. They consider training participation useful and have developed their individual 

strategies and level of aspiration to meet obligatory expectations. 

 

H3: A main motivation factor for training participants is their obligation to earn credits. 

The axiom outlined in the literature review says that effective learning is impossible without 

motivation. Training participants should have not only learning skills and competence but 

also proper motivation to learn in order to ensure quality learning outcomes (Kerülő 2006), 

but we all know that motivation factors are highly varied and can furthermore vary 

considerably from person to person, it is thus far from being a minor detail to providers 

involved in adult education what drives adults to take part in organised learning (Brookfield 

1992). In view of the above, the research question concerned the components of motivation 

and the importance of various motivational drivers among public officials. 

In the research, ten motivation factors were examined, the three major factors of which are 

‘increasing professional knowledge’, ‘achieving personal development’ and ‘earning credits’ 

on the basis of the survey results. 

The above result is in line with the result of the survey question concerning the issue of 

supply shortage. Referring to the question related to the testing of the hypothesis H1, 70% of 

the respondents had no choice but to attend training completely unrelated to their job. On the 

basis of the responses received, the main reason for this was the lack of job-related training on 

offer. 55.2% of the respondents providing a positive answer to the question opted for this 

response option, which is in line to a certain extent with the statement that the strongest 

motivator in the choice of training was ‘increasing professional knowledge’. The data may be 

interpreted as meaning that the main motivation of officials in choosing training courses is to 

increase their professional knowledge. 

Another important reason for participating in training unrelated to their job functions was the 

high credit value of the chosen training courses (as indicated by 47.9% of the respondents 

providing a positive answer to the question). Consequently, if officials could not find job-

related training on offer, the second most important aspect influencing their choice was the 
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number of credits, the hypothesis H2 is therefore accepted, with the addition that greater 

weight should be attached to the factors ‘increasing professional knowledge’ and ‘achieving 

personal development’. The following thesis is formulated on the basis of the results of the 

survey: 

Thesis T3: 

The three most important motivation factors of the public officials taking part in training are, 

in decreasing order of importance, enhancing professional knowledge, achieving personal 

development and earning credits. 

 

Hypothesis H4: Attendance is sometimes outside regular working hours, which impairs 

family and private life. 

An important aspect in developing training courses has been the setting of timeframes for 

training courses (Kiss 2015). The research question was aimed at ascertaining whether the 

regulation in relation to the training system, in particular the obligation of public 

administrative bodies to grant time off necessary to complete training, was respected. 

The responses received clearly suggest that most training courses attended by public officials 

took place during working hours, but they were more likely to learn training materials and 

prepare for exams outside their working hours. Some of the public officials voluntarily, upon 

their own decision, sacrificed their free time to fulfil their training obligation, while other 

officials regarded the obligation as an obligatory task. 

The respondents reported that although the greater part (about three quarters) of training 

courses took place during working hours, they often spent their afternoons, evenings or even 

late nights learning, i.e. outside normal working hours, to comply with their legal obligations; 

the hypothesis H4 is therefore accepted, and the following thesis is formulated: 

Thesis T4: 

Local governments as employers are obliged by legislation to grant sufficient time off for 

public officials employed by them to participate in compulsory further training in public 

administration. Despite that, a significant number of public officials learn, follow training 

programmes and take training exams outside normal working hours, which impair their 

family and private life. 



 31 

 

Hypothesis H5: Public officials are most satisfied with training programmes divided into 

session blocks and least satisfied with e-learning courses. 

It may be considered on the basis of the marketing literature that the results of consumer 

satisfaction surveys properly fed into strategic planning can increase organisational 

effectiveness (Kotler and Keller 2016). On these grounds, it is concluded that surveys on 

consumer (in this context: public official) satisfaction with training courses are of strategical 

importance. 

In the closing phase of the research, the research question was aimed at ascertaining whether 

satisfaction levels among public officials differed in terms of different forms (H5) and types 

(H6) of training. 

Findings from previous research show that consumer satisfaction with small group and 

experience-based learning is much higher than with online learning (Kiss 2015). The testing 

of the hypothesis was aimed at ascertaining whether the conclusion also applies as regards the 

training system in public administration. There are three plus one forms of training available 

in the training system in public administration. 

Participation rates in training by form of training were as follows: 97.7% participated in e-

learning courses, 45% in face-to-face education/training and 9.5% in face-to-face training 

divided into session blocks (the blended form of training was not included in the survey). 

Satisfaction of public officials with the three forms of training was surveyed using the same 

eleven factors. Only those participants were allowed to fill in the questionnaire relating to a 

form of training, who had already taken part in the given form of training at least once. It may 

be asserted based on the answers received that only 61 (5.8% of the surveyed sample) of the 

public officials surveyed, i.e. out of a total of 1053 people, had completed all three forms of 

training. Due to the small sample size, the data are not adequate to generalise the conclusions 

on different forms of training to the full sample. The hypothesis H5 cannot thus be confirmed 

using statistical methods due to the small sample size. 

In the focus of examination is shifted from the relation between the satisfaction rates for the 

three forms of training to satisfaction with the examined factors in terms of a given form of  

training the following trend or tendency can be considered: 
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Trend or tendency 1: 

The satisfaction rate among public officials with compulsory public administration training is 

mostly high. 

Regarding the forms of training available in the training system in public administration, 

participants in training are most satisfied with the accessibility of learning materials in the 

case of online training, with learning material-based exams in the case of face-to-face 

training, and with the intelligibility of learning materials in the case of executive training. 

 

H6: Public officials taking part in executive training and professional development training 

are more satisfied than officials following public service training. 

The system of compulsory further training in public administration distinguishes three 

training types: public service training programme, professional development programme and 

executive training. 

Public service training is aimed at the acquisition of general administrative knowledge, 

professional knowledge and leadership skills, preparation for the administrative special 

examination in a modular system, and improvement of law enforcement training. In principle, 

each public official, regardless of his or her position, can choose from a wide selection of 

training courses providing required, useful or critical knowledge. 

Professional development programmes are being developed and provided by public 

administrative bodies as employers or by higher education and adult education institutions. 

Professional development training is aimed at the acquisition of specific institutional or job-

related knowledge and skills for jobs within the administration. 

Executive training is a special programme in the training system and includes the training of 

future senior public officials, the regular further training of senior officials, and training for 

public service excellence. 

The results of the exploratory research are in line with the finding that it is important for the 

employees participating in adult training to be able to ‘apply new knowledge and skills in 

their day-to-day work’ (Bokor et al. 2014, p. 202) and that acquired knowledge facilitates the 

performance of their duties both in the workplace and in their everyday lives (Bakacsi 2010). 
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At this stage of the examination, the research question aimed at ascertaining whether 

satisfaction levels among public officials actually differed in terms of different types of 

training and, if so, how satisfied they were with such training types. 

Participation rates in training by type of training were as follows: 86.7% took part in public 

service training, 68.3% in professional development or internal training and 17.7% in 

executive training. 

Satisfaction among public officials with the three types of training was surveyed separately 

using the method previously employed for surveying satisfaction with different forms of 

training. 

Only those participants were allowed to fill in the questionnaire relating to a training type, 

who had already taken part in the given training at least once. It can be concluded on the basis 

of the responses received that a total of 119 people, i.e. 11.3% of the sample, took part in all 

three types of training. Therefore, as in the case of the hypothesis H5, it is considered that the 

hypothesis H6 cannot be confirmed using statistical methods due to the small sample size that 

serves as the basis for comparison. 

It should be noted that, in testing the research hypothesis H6, a separate analysis with regard 

to satisfaction with executive training was conducted using multivariate regression analysis. 

Based on this analysis, the following trend or tendency emerges: 

Trend or tendency 2: 

The three most important factors affecting satisfaction among senior public officials are the 

extent to which training meets ex-ante expectations, acquisition of usable knowledge for day-

to-day activities, and feeling good about the participation in executive training. 
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5. SUMMARY OF THE NEW DISSERTATION FINDINGS 

The present dissertation, in addition to the theses formulated on the basis of the research 

results, includes further conclusions and new findings presented below. 

1.) Regarding the research methodology: 

 Building method upon method and the interconnection of the methods employed 

(review of the relevant literature, exploratory research, in-depth interviews and 

targeted research) 

 Using an innovative questionnaire design technique with the aim of increasing 

response rate: using confirming messages that are not directly relevant to the research 

subject in the questionnaire 

 Completely anonymous survey 

 Describing international practice with the aim of better positioning the practice 

applied in Hungary 

2.) Systemising concepts and results 

3.) Covering various disciplines (public administration, marketing and management science, 

pedagogy, andragogy, psychology and sociology) to bring a new perspective on future 

research 

4.) Complex research findings which, as feedback provided to training providers, can 

encourage them to raise further issues; in this case, the dissertation findings will provide a 

basis for further research 

5.) Creating a framework 

 In the narrow context, identifying strengths and weaknesses of the training system and 

providing a summary of opportunities and threats of the operation of the system 

(SWOT analysis) 

 Putting them into a framework in a broader sense (career path model and other HR 

systems in public service) 
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