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Kedves Olvasó! 

Negyedévente megjelenő hírlevelünkben számos újdonságról és 

sikerről tudunk beszámolni. 

Örömmel adunk hírt arról, hogy az Elektronikus információbiztonsági 

továbbképzéseinket például ez évtől frissített tartalommal, új képzési 

módszertanra alapozva, a Microsoft Teams platformján tartjuk. 

A tisztviselők figyelmébe ajánljuk két új szakmai csatornánkat a 

Közszolgálati HR szakmai fórumot, és a Csináljunk jó közbeszerzést! 

című szakmai csatornát. Mindkét tématerület szakmai diskurzusaiba a 

ProBono-rendszer önfejlesztő oldalán kapcsolódhatnak be. 

Hasznos segítségként szolgálhat a mindennapi munkában a 

nemrégiben megjelent Kit.-kommentár, amely – a többi anyagunkhoz 

hasonlóan – ingyenesen elérhető és letölthető a Közszolgálati 

Tudásportálról. 

A napokban kerül sor a Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

szakirányú továbbképzési szakokon végzett 386 hallgató 

oklevélkibocsátó-ünnepségére. Gratulálunk a sikeres záróvizsgát tett 

hallgatóknak, akiket egyéb képzéseinken is szívesen látunk viszont. 

Végül pedig hírt adunk arról is, hogy Egyetemünk Szenátusának 

határozata alapján 2021. május 1-től a közszolgálati továbbképzés 

digitális tartalmakkal és módszertannal kapcsolatos fejlesztési, 

valamint a központi továbbképzési informatikai rendszer 

működtetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására a 

Közigazgatási Továbbképzési Intézeten belüli szervezeti egységként 

létrejött a Digitális Továbbképzési Szolgáltatások Iroda. 

Kellemes böngészést és jó olvasgatást kívánunk a hírlevelünkben! 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 

Tovább  
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 Újabb szakmai csatorna a ProBono Önfejlesztés 
oldalán 

Új szakmai csatornával bővült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 

indított és fenntartott tematikus csatornák listája. 

Tovább  

 

 

 

 

Közszolgálati HR szakmai fórum indul 

A Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai 

támogatása c. KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 kódszámú kiemelt projekt 

keretében „Közszolgálati HR szakmai fórum” indul. 

Tovább  

 

  

 
 

Információbiztonság 2021: milyen veszélyeket 
rejthet a digitalizáció? 

Az új évtized legfontosabb kiberbiztonsági kihívásait járják körül ebben 

az évben az Elektronikus információbiztonsági továbbképzések. 

A 2021. évi képzések lefedik mindazokat a jelentős változásokat, 

melyeket a COVID-19 pandémia által is felgyorsított digitális 

transzformáció hozott a közszolgálat életébe – elsősorban a távmunka 

területén. 

Tovább  

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/07/07/megjelent-a-kti-20213-sz-hirlevele
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/08/ujabb-szakmai-csatorna-a-probono-onfejlesztes-oldalan
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/05/31/kozszolgalati-hr-szakmai-forum-indul
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/07/05/informaciobiztonsag-2021-milyen-veszelyeket-rejthet-a-digitalizacio


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 

 

 

Sikeres záróvizsgát tettek a szakirányú 
továbbképzési szakok hallgatói 

A Közigazgatási Továbbképzési Intézetben a 2020/2021-es tanév 

tavaszi szemeszterében 16 szakirányú továbbképzési szakon összesen 

337 hallgató tett sikeres záróvizsgát. 

A szakirányú továbbképzési szakokon a járványügyi helyzetre 

tekintettel a 2020/2021-es tanév II. félévében távoktatás keretében 

zajlott az oktatás és a vizsgáztatás, a záróvizsgák azonban már 

jelenléti formában zajlottak. 

Tovább  

 

 

 

 

Elkészült a kormányzati igazgatásról szóló 
törvény kommentárja! 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény előkészítésében közreműködő jogászokkal 

együttműködve – figyelemmel a hatályba lépés óta eltelt gyakorlati 

kérdésekre – elkészítette a törvény magyarázatát.  

Tovább  

 

 

 

 

Új szervezeti egységgel bővült a Közigazgatási 
Továbbképzési Intézet 

A módosítás értelmében a Közigazgatási Továbbképzési Intézeten 

belül 2021.május 1-jével a közszolgálati továbbképzés digitális 

tartalmakkal és módszertannal kapcsolatos fejlesztési, valamint a 

központi továbbképzési informatikai rendszer működtetésével és 

fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására Digitális Továbbképzési 

Szolgáltatások Iroda jön létre. 

Tovább  

 

  

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/07/05/sikeres-zarovizsgat-tettek-a-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok-hallgatoi
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/06/22/elkeszult-a-kormanyzati-igazgatasrol-szolo-torveny-kommentarja
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/04/30/uj-szervezeti-egyseggel-bovult-a-kozigazgatasi-tovabbkepzesi-intezet

