
  

 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 2022/1. sz. hírlevél 

 

 

Kedves Olvasó! 

2021-ben számos újdonság előkészítésén dolgoztunk. Munkánk 

eredményeit az idei év első hónapjaiban tártuk Önök elé. 

Örömmel számolhattunk be a 2022. évi továbbképzési portfóliónk 

megjelenéséről, programjaink vizsgamoduljának szakmai-módszertani 

reformjáról, és tájékoztatást adtunk képzéseink tervezhetőségéről, 

illetve meghirdetéséről. 

Mindezek mellett új e-tananyagokkal és egy rövidfilmmel is készültünk 

Önöknek, amelyben a közszolgálati továbbképzési rendszer elemeit 

mutattuk be. 

Kérjük, tekintsék át az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit! 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tovább  

 

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/04/25/megjelent-a-kti-20221-sz-hirlevele


 

Hírek 

 

 

A 2022. évi egyéni továbbképzési tervek 
készítése 

Lezárult a 2022. évi továbbképzési tervek elkészítése a ProBono-

rendszerben. A tervkészítők az éves egyéni továbbképzési tervek 

összeállítását 2022-ben is igényalapú tervezési módszerrel vagy előíró 

típusú tervezési módszerrel végezték el. 

Tovább  

 

 

 

 

Megjelent a 2022. évi programkiadvány 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is külön kiadványban mutatja 

be a közszolgálati továbbképzési és szakirányú továbbképzési 

programkínálatát, mely a tavalyi évhez képest ismét bővült. 

Tovább  

 

  

 
 

A 2022. évi közszolgálati jelenléti továbbképzési 
programok meghirdetése 

2022. április 4-től elkezdődött a közszolgálati jelenléti továbbképzési 

programok meghirdetése a ProBono-rendszerben. A meghirdetésekről 

a tervvel rendelkező tisztviselők és referenseik e-mail üzenetben 

kapnak tájékoztatást. 

Tovább  

 

 

 

 

Meghirdetésre kerültek a 2022. évi közszolgálati 
továbbképzési programok első kurzusai 

A közszolgálati továbbképzési programok jelentős részének 

hatályosítása 2022. első negyedévében lezárult, ezért képzési 

kínálatunk egy jelentős részére már jelentkezhetnek a tisztviselők. 

Tovább  

 

 

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/03/29/a-2022-evi-egyeni-tovabbkepzesi-tervek-keszitese
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/03/07/megjelent-a-2022-evi-programkiadvany
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/04/05/a-2022-evi-kozszolgalati-jelenleti-tovabbkepzesi-programok-meghirdetese
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/03/31/meghirdetesre-kerultek-a-2022-evi-kozszolgalati-tovabbkepzesi-programok-elso-kurzusai


 

Legyen élmény és öröm a tanulás! 

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet vezető munkatársai 

rövidfilmben mutatják be a közszolgálati továbbképzési rendszer főbb 

elemeit. 

Tovább  

 

 

 
 

Az eredményes vezető titkai 

Változó világ, változatos személyiségű emberek – a közigazgatási 

vezetőnek ebben a közegben kell helytállnia, eredményeket elérnie. 

Mitől megy ez a helytállás egyeseknek könnyen, és miért jelent 

kihívást más, a szakmájukban egyébként kiváló vezetőknek? 

Tovább  

 

 

 

 

Tananyag – nem csak betegeknek – 
Bemutatkozik az EESZT 

Az EESZT egyszerűbbé teszi az életünket magánemberként és 

tisztviselőként egyaránt, hiszen nyilvántartja az egészségügyi 

ellátásainkat, követi a betegéletutat, felhőalapú egészségügyi 

szolgáltatásokat nyújt az adataink védelmének biztosítása mellett. 

Tovább  

 

 

 

 

Számonkérés helyett ismeret-ellenőrzés – a 
vizsgamodulok módszertani megújítása a 
közszolgálati továbbképzési programok 
esetében 

2022 tavaszán a vizsgamodult is tartalmazó közszolgálati 

továbbképzési programok jelentős részének kérdésbankjai szakmai-

módszertani megújításon estek át. 

Tovább  

 

 

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/03/03/legyen-elmeny-es-orom-a-tanulas
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/03/16/az-eredmenyes-vezeto-titkai
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/04/11/tananyag-nem-csak-betegeknek-bemutatkozik-az-eeszt
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/04/08/szamonkeres-helyett-ismeretellenorzes-a-vizsgamodulok-modszertani-megujitasa-a-kozszolgalati-tovabbkepzesi-programok-eseteben


 
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. 

A jegyző mint adóhatóság és az adózó ügyfél 
szempontjai egy helyen? 

Hiánypótló tananyag készült az önkormányzati közigazgatásban 

dolgozó tisztviselők számára a jegyzői hatáskörben jelentkező 

speciális ügytípusokkal kapcsolatban. 

Tovább  

 

  

 

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/04/01/a-jegyzo-mint-adohatosag-es-az-adozo-ugyfel-szempontjai-egy-helyen

