
 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 2021/1. sz. Hírlevél 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési 

Intézete a 2021. év során is folyamatos tájékoztatást nyújt a 

közszolgálati rendszer aktualitásairól. Negyedévente megjelenő 

hírlevelünkben idén a hamarosan érkező 2021. évi 

Programkatalógusról, az online tréningek lebonyolításáról és a 

közigazgatási szakvizsgák hatályosításának megkezdéséről értesítjük 

Önöket. 

Mostani hírlevelünk elsősorban a képzési referensek részére szól, és a 

tervezési folyamatokat helyezi fókuszba, hiszen február 1-jétől 

Intézetünk megnyitja a tervkészítés lehetőségét a ProBono felületén.  

A képzéstervezési feladatokat, a tervezés folyamatát, újdonságait, a 

közszolgálati továbbképzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

értelmezését képzési útmutató és új kommunikációs felület segíti. 

Tovább  

 

  

  

Hírek 

 

 

 

Megkezdődött a közigazgatási vizsgák 

tananyagának hatályosítása 

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi 

változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente 

felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja. 

Tovább  

 

 

 

 

Új Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

2021 januárjától 

A pályázatok értékelése a Kollégium Elnöke által megtörtént, a 

döntésről szóló értesítést valamennyi érintett megkapta. 

Tovább  

 

  

 

 

Online tréningek a közszolgálati 
továbbképzésben 

A járványügyi védelmi intézkedések következtében a Közigazgatási 

Továbbképzési Intézete 2020. november 11-től új oktatástechnikai 

módszertant dolgozott ki a jelenlétet igénylő közszolgálati 

továbbképzések lebonyolítására. 

Tovább  

 

 

 

Tervkészítés 2021. 

A 2021. év február 1-jén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ismételten 

megnyitja a tervkészítés lehetőségét a Probono felületen. A 

képzéstervezési feladatokat útmutató és egy új interaktív 

kommunikációs felület (csatorna) segíti majd. 

Tovább  

 

 

 

Probono kisokos képzési referenseknek 

A tervezés támogatására az idei évben videós anyagok is készültek, 

melyek a Probono rendszerben zajló tervezési folyamatot mutatják be 

lépésről lépésre képernyővideók útján. A videós anyagok február első 

hetében kerülnek közzétételre a Probono rendszerben. 

„Probono kisokos képzési referenseknek” címmel egy a képzési 

referensek munkáját támogató felületet (csatorna) kezdte meg 

működését 2021. január elején, amely a képzési referensi 

feladatokhoz igazodva cikkekkel és hasznos információkkal segíti a 

napi munkát.  

Tovább  

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/02/03/megjelent-a-kti-20211-hirlevele
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/12/09/megkezdodott-a-kozigazgatasi-vizsgak-tananyaganak-hatalyositasa
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/01/12/uj-orszagos-kozigazgatasi-vizsgabizottsag-2021-januarjatol
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/01/14/online-treningek-a-kozszolgalati-tovabbkepzesben
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/01/29/tervkeszites-2021
https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/csoportok-es-csatornak/bejegyzesek/5ffc2395466b0a601a92f3aa


 
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 

 

Érkezik a 2021. évi Programkatalógus 

A 2021. évi elektronikus programkínálatunk a tisztviselői elvárásokat 

és elégedettségmérési eredményeket figyelembe véve került 

meghatározásra. A kiadvány magában foglalja azokat az ismereteket, 

szakmai tapasztalatokat, melyeket az egyetemi oktatói közösség és a 

szakértő tisztviselők egy-egy témakör mentén szintetizáltak. 

Tovább  

 

  

 

További hírek  

 

 

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/01/21/erkezik-a-2021-evi-programkatalogus
https://kti.uni-nke.hu/hirek

