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Kedves Olvasó! 

2021. évi ötödik, egyben utolsó hírlevelünkkel ezúton szeretnénk 

összefoglalni az elmúlt hetek legfontosabb eseményeit. 

Intézetünkben a személyi változások mellett is gördülékenyen zajlott 

a fejlesztéspolitikai képzések és a „Bemutatkozik az EESZT – az 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér” című program 

fejlesztése, a vizsgakérdések felülvizsgálata és az Önök visszajelzésein 

alapuló monitoringelemzés elkészítése. 

A 2021. év végéhez közeledve, már a következő évre is tervezünk: 

2022-es továbbképzési portfóliónk reményeink szerint teljes 

mértékben megfelel mind a tisztviselők, mind pedig a munkáltatók 

képzési igényeinek. 

Békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánva jövőre is visszavárjuk 

Önöket! 

Addig is szemezgessenek alábbi híreink közül! 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tovább  

 

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/12/20/megjelent-a-kti-20215-sz-hirlevele


 

Hírek 

 

 

Személyügyi hírek a Közigazgatási 
Továbbképzési Intézetben 

Meghosszabbításra került a Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

igazgatójának kinevezése. A TSZI Ügyfélszolgálati Osztályának vezetői 

pozíciójára szintén pályázat került kiírásra. Új irodavezető került a 

Digitális Továbbképzési Szolgáltatások Iroda élére. 

Tovább  

 

 

 

 

A felhőalapú technológia és a modern 
egészségügy találkozása: az EESZT 

Elkészült az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér-t (a 

továbbiakban: EESZT) bemutató tananyaga, amely a Probono 

rendszerben érhető el. 

Tovább  

 

  

 
 

Fejlesztéspolitika 2021-2027 – elkészültek az új 
programozási időszak szabályait feldolgozó 
közszolgálati továbbképzési programok 

Fejlesztéspolitika témakörben bővült a közszolgálati továbbképzési 

programok portfóliója, az új tananyagok a ProBono-rendszerben 

érhetők el. 

Tovább  

 

 

 

 

Közeleg a továbbképzési év zárása 

Az NKE az évek óta tartó tudatos építkezés eredményeként egy olyan 

távoktatási rendszert fejlesztett, amely évente közel 80.000 tisztviselő 

továbbképzését és több millió oktatási és tanulási óra menedzsmentjét 

bonyolítja. 

Tovább  

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/12/03/szemelyugyi-hirek-a-kozigazgatasi-tovabbkepzesi-intezetben
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/11/04/a-felhoalapu-technologia-es-a-modern-egeszsegugy-talalkozasa-az-eeszt
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/11/24/fejlesztespolitika-2021-2027-elkeszultek-az-uj-programozasi-idoszak-szabalyait-feldolgozo-kozszolgalati-tovabbkepzesi-programok
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/12/08/kozeleg-a-tovabbkepzesi-ev-zarasa


 
Ezt a hírlevelet azért küldtük meg Önnek, mert tisztviselői szerepkörrel tartjuk nyilván a közszolgálati továbbképzés oktatásinformatikai 

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. 

 

Megkezdődött a közigazgatási vizsgák 
tananyagának hatályosítása 

Megkezdődött a közigazgatási vizsgák tananyagainak felülvizsgálata. 

Az érintett tananyagrészek várhatóan 2022. március 1-ig publikálásra 

kerülnek. 2022. március 15-ét követően a felkészítés és a 

számonkérés a hatályosított tananyag. 

Tovább  

 

 

 
 

Érkezik a 2022. évi Programkatalógus 

Örömmel adjuk hírül, hogy a 2022. évre is összegyűjtjük és 

rendszerezzük Egyetemünk elmúlt években kidolgozott, tartalmi és 

módszertani szempontból folyamatosan fejlesztett továbbképzési 

programjait. 

Tovább  

 

 

 

 

Véleménybörze – Hogy állunk most? Rövidhír a 
továbbképzési monitoringról 

Célegyenesbe érkezett a továbbképzési rendszer idei éve, mely során 

számtalan, a közszolgálati továbbképzési programokra vonatkozó 

informatív visszajelzést kaptunk a tisztviselőktől. 

Monitoringelemzésünk következik. 

Tovább  

 

  

 

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/12/09/megkezdodott-a-kozigazgatasi-vizsgak-tananyaganak-hatalyositasa
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/12/10/erkezik-a-2022-evi-programkatalogus
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/12/01/velemenyborze-hogy-allunk-most-rovidhir-a-tovabbkepzesi-monitoringrol

