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Kedves Olvasó! 

Bár a tanév véget ért, és még előttünk a nyár nagy része; a 

kikapcsolódás, a feltöltődés mellett az önfejlesztés lehetősége szintén 

nyitva áll az Önök számára ebben az időszakban is. Mivel a tanulásra 

nem kényszerként, hanem élményként tekintünk (ld. az erről készült 

igazgatói interjút), ezúttal is bátran ajánljuk szíves figyelmükbe új – 

kiberbiztonsági és vezetőképzési – programjainkat, valamint a 

ProBono-rendszer funkcióinak minél szélesebb körű megismerését, 

mely utóbbihoz egy kedvcsináló kisfilmet is készítettünk. 

Szeptembertől pedig örömmel várjuk Önöket szakirányú 

továbbképzési szakjainkon, melyeken – a digitális oktatás előnyeit 

kihasználva – nem csupán jelenléti, hanem online órákon is részt 

vehetnek. 

Kellemes olvasgatást, további eredményes munkavégzést, elsősorban 

pedig jó pihenést kívánunk! 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tovább  
 

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/07/01/megjelent-a-kti-20222-sz-hirlevele
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Igazgatói interjú az élményszerű tanulásról 

Egyetemünk Bonum Publicum című kiadványának legfrissebb 

számában interjú jelent meg Klotz Balázzsal, a Közigazgatási 

Továbbképzési Intézet igazgatójával. 

Tovább  

 

 

 

 

Jelentkezz a KTI szervezésében megvalósuló 
szakirányú továbbképzési szakokra 

Megnyílt a jelentkezési felület a Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

szervezésében megvalósuló szakirányú továbbképzési szakokra. 

Tovább  

 

  

 
 

Miért éppen szakirányú továbbképzés? 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési 

Intézete számos szakirányú továbbképzési szakon várja a 

jelentkezőket. 

Tovább  

 

 

 

 

Egy kattintásra hoztuk a tanulás élményét! 

A közszolgálati továbbképzés oktatásinformatikai rendszere, avagy 

közismert elnevezéssel a ProBono az elmúlt időszakban is jelentős 

változásokon és megújuláson ment keresztül. 

Tovább  

 

 
 

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/11/igazgatoi-interju-az-elmenyszeru-tanulasrol
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/06/24/jelentkezz-a-kti-szervezeseben-megvalosulo-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakokra
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/06/30/miert-eppen-szakiranyu-tovabbkepzes
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/23/egy-kattintasra-hoztuk-a-tanulas-elmenyet


 
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. 

 
Felkészülni! Vigyázz, kész… VEZETÉS! 

Vezetői kinevezése előtt áll? Nemrég került vezetői pozícióba? Ismerje 

meg új továbbképzési programjainkat, amelyek e speciális 

helyzetekben támogatják Önt! 

Tovább  

 

 

 
 

2022-ben az ellátási láncok elleni 
kibertámadások kerültek az EIB képzések 
fókuszába 

2021-ben szinte minden hónapra jutott egy olyan kiberbiztonsági 

incidens, mely messze túlmutatott a technológián, és a legmagasabb 

szintű politikai és diplomáciai köröknek kellett velük foglalkoznia. 

Tovább  

 

 

 

 

Egy sokszínű csapat közös küldetése 

A közigazgatási vezetők munkájának tréneri támogatása speciális 

szakértelmet kíván. A Közigazgatási Továbbképzési Intézet a legjobb 

trénerekkel működik együtt a vezetőképzési programok kifejlesztése 

és megvalósítása során. 

Tovább  

 

  

 

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/17/felkeszulni-vigyazz-kesz-vezetes
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/04/26/2022-ben-az-ellatasi-lancok-elleni-kibertamadasok-kerultek-az-eib-kepzesek-fokuszaba
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/13/egy-sokszinu-csapat-kozos-kuldetese

