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Kedves Olvasó! 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete a 2022. év során is 

folyamatos tájékoztatást nyújt a közszolgálati továbbképzési rendszer aktualitásairól. 

Az év végéhez közeledve egyrészt számot adtunk, illetve adunk a teljesített képzési programok 

statisztikáiról, és a jövő év első negyedévében megjelenő programkiadványunk elkészítésén 

dolgozunk. 

A közelmúlt kiemelt eseménye volt az Egyetemen a Közigazgatás 2022 konferencia, ahol – a 

közszolgálati továbbképzés elmúlt évtizedére is visszatekintve – állami vezetők, a szakmai közélet 

képviselői, illetve intézetünk igazgatója is méltatta a közigazgatás és különösképpen a tisztviselők 

szerepét az állami válságkezelés hatékonyságának növelésében és a közigazgatás iránti bizalom 

erősítésében. 

Néhány fontos határidőre is szeretnénk felhívni szíves figyelmüket: az országos közigazgatási 

vizsgabizottsági tagsággal kapcsolatos pályázatok benyújtására 2022. nov. 15-ig, a szakirányú 

továbbképzési szakokra történő jelentkezésre 2022. dec. 1-ig, a továbbképzések teljesítésére pedig 

2022. dec. 20-ig van lehetőség. 2022. dec. 21-től várhatóan 2023. jan. 22-ig pedig a ProBono-

rendszer technikai karbantartására kerül sor, amely a közigazgatási alapvizsga tervezési és 

szervezési folyamatait is érinti. Bővebb információért, kérjük, olvassák el a honlaphíreinkben adott 

tájékoztatásunkat. 

Az év utolsó napjaira kellemes pihenést és békés, boldog ünnepeket kívánunk! 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tovább  
 

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/11/16/megjelent-a-kti-20223-sz-hirlevele
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Megújul az Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság tagjainak névjegyzéke 

A jelenleg aktív pályázatok 2022. október 15. és 2022. november 15. 

között állnak nyitva az érdeklődők számára a ProBono felületén. 

Tovább  

 

 

 

 

Fókuszban a tisztviselők – Konferencia a 
közigazgatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről 

2022. október 14-én került megrendezésre a Közigazgatás 2022 

konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási 

Továbbképzési Intézete (NKE KTI) és a Magyar Kormánytisztviselői Kar 

(MKK) szervezésében. 

Tovább  

 

  

 

 

Rövid számadás a közelgő továbbképzési év 
zárása előtt 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 2022-ben közzétett 

közszolgálati továbbképzési programkínálat 47 féle jelenléti és tréning 

program, valamint 121 féle e-learning képzés elvégzésnek lehetőségét 

kínálja a tisztviselőknek az év végéig. 

Tovább  

 

 
 

 
Hatályosítási jegyzék készült képzéseinkhez 

Az NKE KTI felülvizsgálta a közszolgálati továbbképzési programjait a 

2022. április 3-i országgyűlési választásokat követően történt 

jogszabály-módosítások tükrében. 

Tovább  

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/10/26/megujul-az-orszagos-kozigazgatasi-vizsgabizottsag-tagjainak-nevjegyzeke
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/10/21/fokuszban-a-tisztviselok-konferencia-a-kozigazgatas-multjarol-jelenerol-es-jovojerol
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/11/03/rovid-szamadas-a-kozelgo-tovabbkepzesi-ev-zarasa-elott
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/09/26/hatalyositasi-jegyzek-keszult-kepzeseinkhez


 
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. 

 
 

Készülőben a 2023. évi továbbképzési 
programkiadvány 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is összegyűjtjük és rendszerezzük 

Intézetünk elmúlt időszakban kidolgozott, tartalmi és módszertani 

szempontból folyamatosan fejlesztett továbbképzési programjait és 

szakirányú továbbképzéseit. 

Tovább  

 

 

 

 

Újra megnyílik a jelentkezés lehetősége a 
szakirányú továbbképzési szakokra 

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet a 2022/2023-as tanévben 

keresztféléven induló szakirányú továbbképzési szakokat hirdet. 

Tovább  

 

  

 

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/10/28/keszuloben-a-2023-evi-tovabbkepzesi-programkiadvany
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2022/10/28/ujra-megnyilik-a-jelentkezes-lehetosege-a-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakokra

