
 

Hírlevelet indít a Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

 

 

Első hírlevelünkben az aktuális programkínálatunkra való 

felhívás mellett a ProBono rendszer önfejlesztési felületére 

szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Az Önfejlesztési felületen 

összpontosított szolgáltatások célja a tisztviselők tanulási 

motivációjának felébresztése, a statikus ismeretek közvetítése 

helyett a szemléletformálás előtérbe állítása. 

Tovább  
 

  

  

  

ProBono 

Az NKE a továbbképzési rendszer 2012-es új alapokra helyezése óta folyamatos 

fejlesztésekkel igyekszik a tisztviselők és a közigazgatási szervek számára is hasznosabbá és 

élményszerűbbé tenni képzési szolgáltatásait. E folyamatba illeszkedik a ProBono 

rendszerben elérhető új lehetőségek bevezetése is. Hírlevelünk célja, ezen új lehetőségek 

megismertetése. Ezen fejlesztések egy olyan, merőben új szemlélet első lépéseinek is 

tekinthetők, amely igyekszik kilépni a kizárólag kötelező képzések köréből, és lehetőséget 

kíván biztosítani a tisztviselők folyamatosan szakmai, digitális, vezetői tudásának és 

képességeinek, valamint a személyes készségeinek fejlesztéséhez is.  

Tegyen egy kísérletet, próbálja ki új megoldásainkat!  

*A ProBono rendszer hivatkozásai a felületen történő bejelentkezést követően érhetők el.  

 

 

Önfejlesztés 

Az önfejlesztés egy olyan szolgáltatási felület, amelyen 

keresztül a tisztviselők 

 szakmai közösségekhez csatlakozhatnak;  

 megtekinthetik és szabad szöveges kereséseket 

végezhetnek a közszolgálati programkínálatban;  

 próbára tehetik vezetői kvalitásaikat, és fejleszthetik 

is azokat: interaktív, filmes szimulációkkal, amelyek 

segítségével a vezető szerepébe képzelve magukat 

olyan kihívásokkal szembesülhetnek, amelyek 

komolyan megdolgoztatják vezetői képességeiket!  

Bővebb információk az alábbi linkekre kattintva, a 

ProBono felületen érhetők el:  

 Szabadon elérhető programok  

 Csoportok-csatornák – Közigazgatási szakmai 

közösségek  

 Önfejlesztő szimulációk  
  

 

Kompetenciamérés 

Gyakorló közigazgatási szakemberek bevonásával készült 

kompetenciakataszter szolgálja a kompetenciamérés alapját. 

Tovább  

 

  

 

Programajánló 

Programkínálatunk széles, mintegy 200 továbbképzési 

programból áll. 

Tovább  

A választás megkönnyítése céljából javaslunk néhányat 

legújabb képzéseink közül, melyek az alábbi linkekre kattintva 

érhetők el:  

 A „digitális hivatal” jelentése és jövője 

 Társadalmi felelősségvállalás a közszférában  

 A jó vezető ideálja  

 Életünk része: az adók 

  

  

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/10/04/hirlevelet-indit-a-kti
https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning
https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/csoportok-es-csatornak/felfedezes
https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/csoportok-es-csatornak/felfedezes
https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/
https://probono.uni-nke.hu/tanulasi-portal/kompetenciameres/
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/03/27/megjelent-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-2020-evi-tavaszi-kozszolgalati-tovabbkepzesi-programkinalata
https://probono.uni-nke.hu/magazin/#/Kell%20okm%C3%A1nyb%C3%A9lyeg%20a%20mesters%C3%A9ges%20intelligenci%C3%A1nak/3107
https://probono.uni-nke.hu/magazin/#/V%C3%A1llalhat%20t%C3%A1rsadalmi%20felel%C5%91ss%C3%A9get%20a%20k%C3%B6zszf%C3%A9ra/3169
https://probono.uni-nke.hu/magazin/#/A%20zsenik%20kevesen%20vannak%20%C3%A9s%20megb%C3%ADzhatatlanok/3097
https://probono.uni-nke.hu/magazin/#/Magyar%20ad%C3%B3sztori%20a%20tizedt%C5%91l%20a%20f%C3%A9ny%C5%B1z%C3%A9si%20ad%C3%B3ig/3094


  

Nyelvvizsga Központ 

 

 

Idegen nyelvtanulás támogatása – 

Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpont 

Egyetemünk elhivatott a tisztviselők nyelvtudásának 

fejlesztése és nyelvvizsgájuk sikere iránt. A tisztviselők a 

közszolgálati továbbképzési rendszer keretében ingyenesen 

érhetnek el szókincsfejlesztő angol és német szaknyelvi 

képzéseket, amelyek megkönnyítik a tanulást, illetve szinten 

tartják a megszerzett tudást. 

A nyelvvizsgáról bővebb információ honlapunkon, a 

https://kszv.uni-nke.hu aloldalon található.  

A honlapon a meghirdetett felkészítő tanfolyamok és vizsgák 

időpontjáról is tájékozódhatnak, illetve egyéni képzési 

ajánlatait a +36 1 432 9000 / 20742 telefonszámon és a 

kszv@uni-nke.hu e-mailcímen várjuk. 

Tovább  

Kiemelt nyelvi képzéseink:  

 Alapfokú angol nyelvi képzés – Kommunikáció 

külföldi partnerekkel  

 Alapfokú angol nyelvi képzés – Ügyintézői 

feladatok 

Kiemelt szaknyelvi képzéseink:  

 Európai uniós angol szaknyelv középfokon 

 Középfokú angol nyelvi képzés – Jogi szaknyelv 

 Felsőfokú angol nyelvi képzés – 21. századi 

társadalmi problémák és emberi jogok 

  

  

Közigazgatási vizsgák 

 

 

Távoktatással támogatjuk a közigazgatási 

vizsgákra való felkészülést 

A tisztviselők közigazgatási alap- és szakvizsgára történő 

önálló felkészülésének támogatása érdekében az NKE online 

tananyagokat tett díjmentesen elérhetővé a ProBono felületen, 

amelyek video-prezentációk formájában dolgozzák fel a 

közigazgatási alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga 

kötelező és választott tárgyainak tananyagait. 

Tovább  

 

  

 

 

Új belépők felkészítésének támogatása 

A közigazgatási alapvizsgára nem kötelezett 

kormánytisztviselők számára közszolgálati továbbképzési 

program fejlesztésével biztosítjuk a közigazgatási 

alapismeretek elsajátítását. A „Közigazgatási iránytű – 

alapismeretek új belépők számára” című közszolgálati 

továbbképzési programmal (PN-0635-1912-MK) segíteni 

kívánjuk  a közigazgatási szerveket abban, hogy az újonnan 

belépő tisztviselőket támogathassák az új szervezetbe történő 

beilleszkedésben, a közigazgatási alapfogalmak 

elsajátításában és a közigazgatás sajátos működési elveinek 

megismerésében. 

Tovább  

 

  

  

Hírek 

 

 

Tudásportál – Biztos kiindulási pont a 
közigazgatási fogalmak, alapismeretek 
elsajátításában 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati kutatásai, 

képzései során létrehozott, gyűjtött és rendszerezett 

tudásanyaggal a tisztviselőket, közigazgatás iránt 

érdeklődőket kívánjuk támogatni abban, hogy a gyakorlatban 

használható elméleti és praktikus támogatást adjanak a 

mindennapi közigazgatási munka és a közszolgálat-fejlesztés 

teljes területén. 

Tovább  

 

  

https://kszv.uni-nke.hu/
mailto:kszv@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/kozigazgatasi-nyelvvizsgakozpont-alakult
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0536-1904-MS-C1
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0536-1904-MS-C1
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0537-1904-MS-C1
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0537-1904-MS-C1
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0600-1912-MS
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0528-1904-MS-C1
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0535-1904-MS-C1
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0535-1904-MS-C1
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/08/26/az-egyetem-online-tananyagokkal-tamogatja-a-kozigazgatasi-alapvizsgazok-onallo-felkeszuleset
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/katalogus-elem/PN-0635-1912-MK
https://tudasportal.uni-nke.hu/


 

 
Ezt a hírlevelet azért küldtük meg az Ön részére, mert tisztviselői szerepkörrel tartjuk nyilván a közszolgálati továbbképzés 
oktatás-informatikai rendszerében (ProBono), és szeretnénk a közszolgálati továbbképzésekkel összefüggő aktualitásokat a 

tisztviselők számára, így az Ön számára is, közvetlenül eljuttatni. 
A hírlevélről történő leiratkozási szándékát a tovabbkepzes@uni-nke.hu címre küldött üzenettel jelezheti, így a KTI a jövőben már 

nem küld hírlevelet az Ön részére.Kérjük, hogy az üzenet tárgyaként a „Leiratkozás”-t szíveskedjen megadni 

 

Új helyre költözött a Közigazgatási 
Továbbképzési Intézet 

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet augusztus hónapban a 

Ludovika Campus felújított Szárnyépületébe költözött, ezzel 

címe és postafiókja is megváltozott. 

Tovább  

 

  

  
 

 

 

További hírek  

 

 

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/07/13/2020-szeptemberetol-uj-kepzesi-helyszinen-inditja-kepzeseit-a-kozigazgatasi-tovabbkepzesi-intezet
https://kti.uni-nke.hu/hirek

