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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési 

Intézete a 2021. év során is folyamatos tájékoztatást nyújt a 

közszolgálati rendszer aktualitásairól. Negyedévente megjelenő 

hírlevelünkben bemutatjuk a 2021. évi Programkatalógusunkat, 

kitérünk a tervezési feladatokkal kapcsolatos aktualitásokra, továbbá 

örömmel adunk hírt a képzések indításáról. 

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet törekszik a tananyagok 

hatályosítására, illetve videóprezentációk keretében biztosítjuk a 

járványügyi veszélyhelyzet idején a vizsgákra történő önálló 

felkészülés lehetőségét. 

Örömmel számolunk be a Nemzetek Európája Program és a Magyar 

Diplomáciai Akadémia aktualitásairól. 

Tovább  
 

  

  

Hírek 

 

 

Megjelent a 2021. évi továbbképzési portfólió 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is külön kiadványban mutatja 

be a közszolgálati továbbképzési és szakirányú továbbképzési 

programkínálatát, amely a tavalyi évhez képest tovább bővült. 

Tovább  

 

 

  

Szakirányú továbbképzési szakokon 
keresztféléves képzések indultak 

A 2020/2021-es tanév II. félévében összesen 16 szakon, 19 

csoportban, közel 470 hallgató folytat tanulmányokat a Közigazgatási 

Továbbképzési Intézetben. 

Tovább  

 

  

 

 

A 2021. évi továbbképzések tervezése 

A tervkészítők az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítását 

2021-ben is igényalapú tervezési módszerrel, vagy előíró típusú 

tervezési módszerrel végezték el. 

Az NKE által kínált közszolgálati továbbképzési programok 

tekintetében 2021. március 25-ig 163 db képzési programra 

mindösszesen 140.010 db egyéni programterv készült. 

Tovább  

 

 

 

Megkezdődött a 2021. évi közszolgálati 
továbbképzési programkurzusok meghirdetése 

2021. márciusától folyamatosan hirdetjük meg a közszolgálati 

továbbképzési programokat a ProBono rendszerben. 

2021. március végéig 46 db e-learning módszertanon alapuló képzés 

esetében több mint 100.000 helyre nyitottuk meg a jelentkezés 

lehetőségét a tisztviselők számára. 

Tovább  

 

 

 

Frissítésre kerültek a közigazgatási vizsgákra 
történő önálló felkészülést támogató 
videoprezentációs előadások 

Az NKE aktualizálta a közigazgatási szakvizsgára és alapvizsgára 

készülő tisztviselők önálló felkészülését támogató, 2020-ban készült 

videoprezentációs előadásokat.  

Tovább  

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/08/megjelent-a-kti-20212-sz-hirlevele
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/03/17/megjelent-a-2021-evi-tovabbkepzesi-portfolio
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/02/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakokon-keresztfeleves-kepzesek-indultak
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/05/a-2021-evi-tovabbkepzesek-tervezese
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/06/megkezdodott-a-2021-evi-kozszolgalati-tovabbkepzesi-programkurzusok-meghirdetese
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/01/frissitesre-kerultek-a-kozigazgatasi-vizsgakra-torteno-onallo-felkeszulest-tamogato-videoprezentacios-eloadasok


 
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 

 

Online közigazgatási szakvizsgafelkészítők az 
NKE szervezésében 

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 2020. évben 

egyes közszolgálati továbbképzések tekintetében már sikeresen 

kipróbált MS Teams-platformon szervezett online képzések pozitív 

tapasztalatai alapján, az NKE a 2021. évi I. félévi vizsgaidőszakra 

tervezett közigazgatási szakvizsga felkészítők esetében is a képzések 

online megvalósítása mellett döntött. 

Tovább  

 

  

 

 

Megjelent a közigazgatási szakvizsga módosított 
követelményrendszere 

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium módosította a közigazgatási 

szakvizsga követelményrendszerét, mely elérhető a Közigazgatási 

Továbbképzési Intézet honlapján. 

A közigazgatási szakvizsga módosított követelményrendszere a 

Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 2021. évi 12. számában került 

közzétételre. 

Tovább  

 

 

 

Közigazgatási vizsgák tananyagainak 2021. évi 
hatályosítása 

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

valamint a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében megtörtént a 

közigazgatási vizsgák tananyagainak 2021. évi hatályosítása. 

Tovább  

 

 

  

Szakirányú továbbképzésként folytatódik a 
diplomáciai vezetőképzés 

2020 szeptemberében indult el a Magyar Diplomáciai Akadémia 

Diplomataképző Programja és Diplomáciai Vezetőképző Programja a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem szakmai együttműködésében. Az együttműködő 

intézmények szándéka szerint a Diplomáciai Vezetőképző Program 

keretében megvalósuló képzési program szakirányú továbbképzési 

szakként folytatódik 2021 elejétől.  

Tovább  

 

 

 

Tanévet zárt a Nemzetek Európája 
Karrierprogram 

Összesen 47 hallgató tett sikeres vizsgát a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében 

megvalósult Nemzetek Európája Karrierprogram első évfolyamán. A 

képzés célja, hogy Magyarország az eddiginél több, az európai uniós 

intézményeknél sikeresen pályázó és ott elhelyezkedő szakemberrel 

rendelkezzen. 

Tovább  

 

 

 

Elindult a Diplomataképző Program második 
évfolyamának jelentkezési időszaka 

Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár, a Magyar Diplomáciai 

Akadémia elnöke és Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

rektora online videóban jelentette be az Akadémia Facebook-oldalán, 

hogy április 6-án elindult a Diplomataképző Program második 

évfolyamának jelentkezési időszaka. 

Tovább  

 

  

 

 
 

További hírek a KTI honlapján 

A közigazgatási szakvizsgák, a szakirányú továbbképzések és a KTI 

életének legfontosabb aktualitásairól a KTI honlapján tájékozódhat. 

Tovább hírek  

 

  

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/03/30/online-kozigazgatasi-szakvizsgafelkeszitok-az-nke-szervezeseben
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/03/18/megjelent-a-kozigazgatasi-szakvizsga-modositott-kovetelmenyrendszere
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/03/29/kozigazgatasi-vizsgak-tananyagainak-2021-evi-hatalyositasa
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/02/18/szakiranyu-tovabbkepzeskent-folytatodik-a-diplomaciai-vezetokepzes
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/03/26/tanevet-zart-a-nemzetek-europaja-karrierprogram
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/04/06/elindult-a-diplomatakepzo-program-masodik-evfolyamanak-jelentkezesi-idoszaka
https://kti.uni-nke.hu/hirek

