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ÚTMUTATÓ 

A 2018. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERVEZÉSHEZ 

Az útmutató célja a képzési referensek munkájának támogatása a 2018. évi intézményi 

továbbképzési tervek elkészítésében. Az útmutató összefoglalja a 2018. évi tervezési 

sajátosságokat, a tervezésre, a továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó jogszabályi 

előírásokat, bemutatja a továbbképzési programtípusokat, a tervezés lépéseit és a 

továbbképzési kötelezettség teljesítésének rendjét. Az útmutatóban leírtakat szemlélteti a 

„2018. évi továbbképzési tervezés” című prezentáció, amely a Probono-rendszer felületén – 

képernyőképekkel támogatva – vezeti végig a képzési referenseket a tervezés folyamatán. 

1. A 2018. évi tervkészítési feladatok sajátosságai 

A 2018. évi egyéni továbbképzési tervek összeállítása a Probono-rendszer felületén valósul 

meg. Az egyéni képzési tervek összeállításának sajátosságait az alábbiakban mutatjuk be. 

1.1. A tisztviselői igényekre alapozott éves egyéni képzési terv összeállítása 

Az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítása az alábbi módszerek mentén lehetséges: 

- kompetencialapú programkereséssel támogatott tervezés, 

- a programjegyzékről történő választással. 

1.1.1. Kompetenciaalapú programkereséssel megvalósuló tervezés 

A közszolgálati továbbképzési programok szakmai kompetenciák fejlesztésére való 

alkalmasságuk szerint kerültek csoportosításra, így a Probono-rendszerben kialakított 

kompetenciaalapú programkereső felület megteremti annak lehetőségét, hogy a tisztviselők 

célirányosan közszolgálat-specifikus szakmai és/vagy vezetői kompetenciákat fejlesztő 

képzési programokat válasszanak egyéni fejlesztési tervük elkészítése során. 

1.1.2. A programjegyzékről történő választással 

Amennyiben a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervének elkészítésekor nem kívánja 

igénybe venni a kompetenciaalapon rendezett továbbképzési programkínálatból történő 

választás lehetőségét, a képzési referens a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervét a 

korábbi évek gyakorlata szerint – a programkereső rendszerben szereplő továbbképzési 

programok tisztviselőhöz rendelésével – állíthatja össze. 

(A tervezés kompetencialapú programválasztással összefüggő szakaszának részletes leírását 

az útmutató 4.5. alfejezete tartalmazza, illetve az útmutató 6-7. számú mellékleteként csatolt 

leírás nyújt segítséget a tisztviselők és képzési referensek számára.) 

1.2. A továbbképzési programkínálatának bővítése a KÖFOP projekt keretében 

Az NKE a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program” (a továbbiakban: 

KÖFOP) keretében már 2017. évben is bővítette a közszolgálati továbbképzési 

programkínálatát és ez a programkínálat 2018. évben is számos képzéssel bővül. 

 

A képzési kínálat fejlesztésének fókuszában a közszolgálat-specifikus ismeret és kompetencia 

igényeket kiszolgáló, elméleti és gyakorlati elemeket megfelelő súllyal tartalmazó képzési 

tartalmak kidolgozása áll.  

 

A KÖFOP keretében fejlesztett képzések éves egyéni továbbképzési tervben történő 

szerepeltetésének sajátossága, hogy teljesítésükkel a tisztviselők tanulmányi pontokat 

szerezhetnek, azonban az éves egyéni továbbképzési tervbe történő felvételkor az intézmény 

éves tanulmányi pontszámkerete nem csökken. (Ennek magyarázata, hogy az intézményi 
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tanulmányi pontkeret terhére teljesítendő képzések finanszírozására a normatív hozzájárulás 

szolgál, a KÖFOP projektben fejlesztett képzések megvalósítása pedig uniós forrás 

bevonásával történik.) 

 

A KÖFOP keretében fejlesztett új képzések publikálásáról és tervezhetőségéről a képzési 

referensek számára küldött hírlevelekben folyamatos tájékoztatást nyújtunk. (A tervezési 

időszak kezdetén rendelkezésre álló programokról, valamint a 2018. évben kifejlesztésre 

kerülő KÖFOP programok listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.) 

1.3. Kötelezően teljesítendő továbbképzési programok 

Jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően teljesítendő programok:  

- az Alaptörvény értékeit bemutató közszolgálati továbbképzési program: azon 

tisztviselő számára kötelező 2018. december 31-ig teljesíteni, aki a 2014. – 2017. 

továbbképzési időszakban az Alaptörvény értékeit bemutató témakörben közszolgálati 

továbbképzést nem teljesített [ld. 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 29.§];  

- a korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzési program: azon 

tisztviselő számára kötelező 2019. december 31-ig teljesíteni, aki a 2014. január 1. és 

2017. december 31. közötti továbbképzési időszakban korrupció-megelőzés témakörét 

érintő továbbképzési programot nem teljesített [ld. 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 

28.§].  

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium döntése értelmében kötelező a tervezés az alábbi 

KÖFOP forrásból fejlesztett továbbképzési programcsomag esetében: 

- Önszervező önkormányzat modulrendszerű programcsomag a helyi 

önkormányzatok hivatali szervezetében foglalkoztatott köztisztviselők számára 

kötelező tervezni. A helyi önkormányzatok intézményi képzési terve nem 

menthető mindaddig, ameddig a tisztviselők számára a programcsomag legalább 

egy eleme nem kerül tervezésre. 

Az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium döntése értelmében a munkáltatóknak 

gondoskodnia kell az alábbi KÖFOP forrásból fejlesztett továbbképzési program tervezéséről: 

- Fejlesztéspolitikai modulrendszerű programcsomag kötelező azon tisztviselő 

számára, aki az EU strukturális és beruházási alapok (2014 - 2020) felhasználásával 

kapcsolatos feladatok ellátásában vesz részt; 

 

(A kötelezően teljesítendő programok részletes bemutatását és leírását az útmutató 5. számú 

melléklete tartalmazza.) 

1.4. Tanulmányi többletpontok átvitele a 2018 - 2021. továbbképzési időszakra 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 9. § (4) bekezdése értelmében a kormánytisztviselő, a köztisztviselő 

a munkáltató egyetértésével és támogatásával a minimálisan előírtnál több pontot is teljesíthet 

a továbbképzési időszakban. A következő továbbképzési időszakra a kormánytisztviselő, a 

köztisztviselő számára előírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból legfeljebb 

32 pont vihető át, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok megszerzése a továbbképzési 

időszak utolsó 12 hónapjában történt. 

A többletpontok átemelése a Probono-rendszerben 2018. január 1-ei fordulónappal 

automatikusan megtörtént. Az átvitt tanulmányi pontok száma az „Adatlap” és a „Képzéseim” 

menüpont alatt is megtekinthető.  
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A tanulmányi többletpontok átvitelekor érvényesülő rendezőelvek az alábbiak: 

- a tanulmányi többletpontok számítása a Rendelet 9. § (4) bekezdésének 2017. 

december 31-én hatályos rendelkezése alapján történik; 

- az átvitt tanulmányi többletpontok megállapításakor a közszolgálati továbbképzési 

programok teljesítésével szerzett pontok részesülnek előnyben; 

- a következő továbbképzési időszakra átvitt tanulmányi pontok száma, az intézményi 

tanulmányi pontkeretet nem csökkenti; 

- a tisztviselők 2018 - 2021. továbbképzési időszakban teljesítendő tanulmányi 

pontjainak száma az átvitt tanulmányi többletpontokkal csökken. 

(Az átvihető tanulmányi többletpontokra vonatkozó modellszámítást az útmutató 2. számú 

melléklete mutatja be.) 

1.5. A 2018. évi egyéni továbbképzési tervek elkészítésének technikai sajátosságai 

Az éves egyéni továbbképzési tervek elkészítése során az alábbi technikai jellegű 

észrevételekre hívjuk fel a képzési referensek figyelmét: 

- A vezetési ismereteket tartalmazó képzési programok a vezető beosztású tisztviselők 

fejlesztését szolgálják, ezért ezeket kizárólag vezetők számára nyújtja az NKE.  

A vezetőképzési programok kizárólag akkor tervezhetők, ha a tisztviselő „Személyes 

adatlap”-ján a „Vezető” opció alatt „I” megjelölés szerepel (ld. az útmutató 4.3. alfejezetét, 

illetve a kizárólag vezetői megbízással/kinevezéssel rendelkezők által igénybe vehető 

programok listáját a 3. sz. melléklet). 

- „A szervezet adatai” menüpont alatt az egyéb adatoknál kell kitölteni a szervezetre 

vonatkozó elérhetőségeket, ezek az adatok automatikusan átemelésre kerülnek a PDF 

formátumban generált éves intézményi továbbképzési tervbe, így ezeket a korábbi évektől 

eltérően NEM KELL a PDF dokumentumra rávezetni (ld. az útmutató 4.2. alfejezete). 

- Az éves intézményi továbbképzési terveket – a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírását 

követően – szkennelve, kizárólag elektronikus úton kell megküldeni a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem számára az alábbi e-mailcímre:  

tovabbkepzes_vtki@vtki.uni-nke.hu 

- 2016. évben hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és az 

állami tisztviselők képzéséről, továbbképzéséről szóló 321/2016. (X.27.) Korm. rendelet, 

mely az állami tisztviselők továbbképzése esetében speciális szabályokat állapít meg. Az 

állami tisztviselőkre vonatkozó – az éves továbbképzési tervek elkészítése szempontjából 

releváns – eltérő szabályokat az egyes tervezési lépések során mutatjuk be. 

2. A tervezés jogszabályi háttere 

2014. évtől kezdődően a kormánytisztviselők, köztisztviselők továbbképzése négyéves 

továbbképzési időszakokban történik. Az első továbbképzési időszak 2014. január 1-jével 

kezdődött, és 2017. december 31-én zárult, a második továbbképzési időszak 2018. január 1-

től 2021. december 31-ig tart.  

A tisztviselők továbbképzési kötelezettségüket az éves egyéni továbbképzési tervekben 

szereplő továbbképzési programok alapján teljesítik. A továbbképzési tervek elkészítésének 

folyamatát a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) és az állami 

tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Áttr.) tartalmaz az állami tisztviselők továbbképzésére vonatkozó, a 

Rendelettől eltérő szabályokat, de az állami tisztviselők továbbképzésének éves tervezési 

feladataira is fő szabályként a Rendelet szabályai érvényesek. Ha az állami tisztviselők 

esetében a Rendelettől eltérő szabályokat kell alkalmazni, ezeket az eltéréseket az egyes 

alfejezeteknél külön bemutatjuk. 

mailto:tovabbkepzes_vtki@vtki.uni-nke.hu
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2.1. A tervezésben résztvevő szervezetek és feladataik 

A továbbképzési tervezési feladatok a Belügyminisztérium, - az állami tisztviselők esetében - 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az NKE, valamint a munkáltató közigazgatási szerv 

között oszlanak meg, az alábbiak szerint: 

 

A Belügyminisztérium (Rendelet 3. §): 

- felügyeli az NKE továbbképzési tervezéssel összefüggő, valamint módszertani és 

minőségirányítási tevékenységét; 

- felügyeli – az NKE bevonásával – a közigazgatási szervek éves továbbképzési tervezési 

tevékenységét, a tervek végrehajtását. 

 

A miniszterelnökséget vezető miniszter [Áttr. 4. § (2)] az állami tisztviselők esetében: 

- felügyeli az NKE továbbképzési tervezéssel összefüggő, valamint módszertani és 

minőségirányítási tevékenységét; 

- felügyeli - az NKE bevonásával - az állami tisztviselőket foglalkoztató közigazgatási 

szervek éves továbbképzési tervezési tevékenységét, a tervek végrehajtását. 

 

Az NKE (Rendelet 6. §, 19. §, 21. §): 

- működteti a közszolgálati és az állami tisztviselők továbbképzésének országos tervezési 

rendszerét; 

- kialakítja és működteti a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását 

támogató informatikai alkalmazást; 

- kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat, 

közzéteszi a módszertani útmutatót; 

- tárgyév március 31-éig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményeit 

megküldi a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium valamint az Állami Tisztviselői 

Továbbképzési Kollégium részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos 

terveket. 

- a tervek végrehajtása alapján éves összefoglaló jelentést készít a belügyminiszter és a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter részére a tárgyévet követő év április 30-áig. 

 

A közigazgatási szerv (Rendelet 8. §, 18-21. §.): 

- elkészíti a kormánytisztviselő, a köztisztviselő, az állami tisztviselő éves egyéni 

továbbképzési tervét az éves teljesítményértékelés figyelembevételével, tárgyév február 

1. és március 15. között, az NKE által biztosított informatikai alkalmazás (Probono- 

rendszer) használatával; 

- az egyéni tervek összesítésével elkészíti az intézmény éves továbbképzési tervét, és 

megküldi azt az NKE részére tárgyév március 15-ig; 

- biztosítja a kormánytisztviselőnek, a köztisztviselőnek, az állami tisztviselőknek az éves 

továbbképzési tervvel összhangban a továbbképzésben való részvétel feltételeit; 

- a továbbképzési tervet az NKE által működtetett informatikai rendszer útján 

módosíthatja év közben felmerülő képzési igény esetén. 

 

A feladatok leírásában alkalmazott fogalmak jelentése a következő: 

- éves egyéni továbbképzési terv: a kormánytisztviselő, a köztisztviselő és az állami 

tisztviselő tárgyévre meghatározott tanulmányi kötelezettségeit tartalmazó képzési terv; 

- éves intézményi továbbképzési terv: a munkáltatónál foglalkoztatott 

kormánytisztviselők, köztisztviselők és állami tisztviselők egyéni továbbképzési 

terveinek összessége; 

- éves országos továbbképzési terv: a közigazgatási szervek éves intézményi 

továbbképzési terveinek összessége. 
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2.2. Az éves intézményi továbbképzési tervek elkészítésére vonatkozó határidő 

 

A fentieknek megfelelően az éves egyéni, illetve éves intézményi továbbképzési tervek 

elkészítése 2018. február 1. és 2018. március 15. között esedékes.  

 

A terveket a Probono-rendszerben (https://probono.uni-nke.hu) kell elkészíteni a 

„Képzéstervezés” menüpont, „Képzéstervező/programtervező” almenüpontjában, amely 

képzési referensi jogosultsággal érhető el. A képzéstervezést végző referensek munkáját az 

ügyfélszolgálat segíti. (Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit az útmutató 6. fejezete tartalmazza.)  

 

Az éves intézményi továbbképzési tervek elkészítésének és az NKE részére történő 

megküldésének határideje 2018. március 15. Az elkészített éves intézményi továbbképzési 

tervet, amely a Probono-rendszerből generálható PDF formátumú dokumentum, ki kell 

nyomtatni, majd a munkáltatói jogkört gyakorló vezető által aláírva, lepecsételve 

elektronikus levél mellékleteként, szkennelve kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: 

tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu  

Az éves intézményi továbbképzési terveket kizárólag elektronikus úton kell megküldeni! 

2.3. A kormánytisztviselő, a köztisztviselő és az állami tisztviselő jogszabályban rögzített 

továbbképzési kötelezettsége 

2.3.1. A továbbképzési kötelezettség kezdete 

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége a közigazgatási 

alapvizsga letételét követő napon kezdődik. Ha a tisztviselő mentesül a közigazgatási 

alapvizsga letételi kötelezettség alól, akkor a továbbképzési kötelezettség a próbaidő leteltét 

követő napon kezdődik. [Rendelet 10. § (1) bekezdése] 

Az állami tisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon 

kezdődik. Ha az állami szolgálati jogviszony jogviszonyváltással keletkezik és az állami 

tisztviselő továbbképzési kötelezettsége már megkezdődött, a továbbképzési időszak kezdete 

a jogviszonyváltást megelőzően a munkáltató közigazgatási szervnél jogszabály alapján 

megállapított időpont. [Áttr. 7. § (1)-(2) bekezdései] 

A kormánytisztviselő, a köztisztviselő és az állami tisztviselő továbbképzése továbbképzési 

időszakokban (továbbképzési ciklusban) történik. A továbbképzési időszak időtartama négy 

év. [Rendelet 10. § (2) bekezdése] 

2.3.2. A továbbképzési kötelezettség teljesítése 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek és állami 

tisztviselőnek a 4 éves továbbképzési időszak alatt 128 tanulmányi pont, az érettségi 

végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek 64 

tanulmányi pontot kell teljesítenie. [Rendelet 9. § (3) bekezdése] 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésébe – legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-áig – 

beszámíthatóak a kormánytisztviselő, a köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési 

programok is. [Rendelet 9. § (5) bekezdése] 

Az állami tisztviselők esetében a továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe legfeljebb az 

előírt kötelezettség 50%-áig beszámíthatóak az állami tisztviselő által teljesített belső 

továbbképzési programok. [Áttr. 7. § (3)] 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésébe a tisztviselő által az előző továbbképzési 

időszakban szerzett többletpont is beszámítható legfeljebb 32 pont értékben, feltéve, ha a 

tanulmányi többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt. 

 

https://probono.uni-nke.hu/
mailto:tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
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A megszerzett tanulmányi pontokat a tisztviselő munkáltatója tartja nyilván. E feladatot a 

Probono-rendszer (mind a tisztviselők számára egyéni, mind pedig szervezeti összesítésben 

intézményi szinten) támogatja. 

2.3.3. A továbbképzési kötelezettség alóli mentesség 

Nincs továbbképzési kötelezettsége annak a kormánytisztviselőnek és köztisztviselőnek,  

- aki nem rendelkezik közigazgatási alapvizsgával; 

- aki számára az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van 

hátra. (Abban az esetben, ha valakinek a továbbképzési időszak kezdetekor például 7 év 

van hátra az öregségi nyugdíjkorhatárig, még 2 évre áll fenn az időarányos továbbképzési 

kötelezettsége.) 

Nincs továbbképzési kötelezettsége annak az állami tisztviselőnek,   

- aki próbaidejét tölti,  

- aki számára az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra; illetve 

- akinek a továbbképzési időszaka szünetel.  

A továbbképzési kötelezettség mértéke időarányosan kevesebb annak a 

kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek és állami tisztviselőnek: 

- aki részmunkaidőben foglalkoztatott; 

- akinek a továbbképzési kötelezettsége év közben kezdődött, vagy szűnt meg; 

- csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj igénybe 

vétele miatt, vagy aki egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot 

vagy táppénz ellátást vesz igénybe; 

- aki próbaidejét tölti; 

- aki tartós külszolgálatot teljesít.  

[Rendelet 10. § (3) bekezdése, illetve a 11. § (1)-(2) bekezdései] 

 

A tisztviselő továbbképzési kötelezettség alóli teljes, vagy részleges (időarányos) mentességét 

a képzési referens rögzíti a tisztviselő „Személyes oldalam” - „Adatlap” - „Továbbképzési 

kötelezettség/Közigazgatási vizsgára jelentkezéshez szükséges adatok” felhasználói felületen. 

(ld. az útmutató 4.3. alfejezetben a tisztviselők továbbképzési kötelezettségének rögzítéséről 

szóló részt) 

A rendszer a továbbképzési kötelezettség alól mentesülő tisztviselők számára is lehetőséget 

nyújt – a munkáltató döntésétől függően – továbbképzési terv készítésére, továbbképzési 

programok teljesítésére.  

2.3.4. Állami tisztviselőkre vonatkozó speciális szabály – a továbbképzési időszak 

szünetelése 

Ha az állami tisztviselő 

a) közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzésen, 

b) kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzésen, 

c) a munkáltató által az Áttv. 5. § (3) bekezdése alapján meghatározott képzésen, 

d) a miniszter által az Áttv. 5. § (7) bekezdése alapján meghatározott képzésen, vagy 

e) az állami tisztviselő által vállalt államtudományi, közigazgatási felsőfokú képzésben vesz 

részt, a képzés megkezdése hónapjának első napjától a képzés befejezése naptári évének 

végéig a továbbképzési időszak szünetel. 

 

Az állami tisztviselők tekintetében a továbbképzési időszak szünetelése alatt a 

közigazgatási szervet nem terheli normatív hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. 

A továbbképzési időszak szünetelése alatt az állami tisztviselő részére a 4 éves továbbképzési 

időszakra előírt tanulmányi pontok száma évente 25%-kal csökken. [Áttr. 8. § (1)-(3) 

bekezdései]  
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Amennyiben az állami tisztviselő közszolgálati továbbképzésen, belső továbbképzésen kíván 

részt venni, lehetősége van a képzésekre jelentkezni, s a teljesített továbbképzési programok 

után járó tanulmányi pontok is jóváírásra kerülnek. 

 

Annak az állami tisztviselőnek, akinek szünetel a továbbképzési időszaka, nem kell éves 

egyéni továbbképzési tervet készíteni. A képzési referens a Probono-rendszer felületén a 

tisztviselő „Személyes oldalam” - „Adatlap” - „Továbbképzési kötelezettség/Közigazgatási 

vizsgára jelentkezéshez szükséges adatok” felhasználói felületen beállítja a továbbképzési 

időszak szünetelését. 

3. Továbbképzési programok 

A továbbképzési kötelezettség a továbbképzési programjegyzéken lévő továbbképzési 

programokkal teljesíthető. A továbbképzési programok kínálatát és a programok pontértékét a 

Probono-rendszerben (https://probono.uni-nke.hu, Képzéstervező menüpont/Programkereső 

almenüpontja alatt) elérhető, kereshető továbbképzési programjegyzék tartalmazza. A 

közszolgálati továbbképzési programjegyzék keretében az egyes képzések szakmai 

kompetenciák szerint kerültek csoportosításra, ezzel is elősegítve az egyéni fejlesztési igények 

szerinti választást. A Rendelet az alábbi két programtípust határozza meg:  

- közszolgálati továbbképzés: az NKE által nyújtott képzés, amely a normatív 

hozzájárulásból finanszírozható, (általános közigazgatási ismeretek, vezetőképzési 

programok, szakmai képzési programok); 

- belső továbbképzés: speciális munkaköri igényeket kielégítő továbbképzés, amelynek a 

közigazgatási szerv a tulajdonosa. 

3.1. Közszolgálati továbbképzési programok 

A közszolgálati továbbképzéseket kizárólag az NKE nyújtja. A közszolgálati 

továbbképzéseknek – tartalmuk alapján – három csoportja van: 

- általános közigazgatási ismeretek (alapvető állam- és jogtudományi, illetve alkotmányos 

ismeretek, közigazgatás-fejlesztés, horizontális és ágazati területek), 

- általános szakmai ismeretek (egy-egy, a teljes közigazgatás számára releváns szakterület 

– pl. információ-biztonság, közszolgálati etika és integritás – specifikus képzései), 

- általános vezetési ismeretek (vezető munkakörben dolgozó közszolgálati tisztviselők 

számára vezetői kompetenciák és vezetési ismeretek fejlesztése).  

 

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzésnek minősül, így a vizsgára kötelezett 

kormánytisztviselők és köztisztviselők éves egyéni továbbképzési tervében szerepeltetni kell, 

teljesítése a normatív hozzájárulás terhére történik. (A közigazgatási szakvizsga tervezési 

sajátosságait az 1. sz. melléklet mutatja be.) 

A vezetők számára a vezetőképzési programok mellett lehetőség nyílik a nem 

vezetőképzési tárgyú közszolgálati továbbképzések teljesítésére. A teljesített közszolgálati 

továbbképzéseken belül az egyes csoportok – általános ismeretek, vezetési ismeretek, szakmai 

ismeretek – arányát jogszabály nem rögzíti.  

A vezetési ismereteket tartalmazó képzési programok a vezető beosztással/kinevezéssel 

rendelkező tisztviselők fejlesztését szolgálják, ezért ezeket kizárólag vezetők számára 

nyújtja az NKE. A vezetőképzési programok kizárólag akkor tervezhetők, ha a tisztviselők 

„Személyes adatlap”-ján a „Közszolgálati jogviszony időszak(ok)” esetében a „Vezető” opció 

alatt „I” megjelölést található. (ld. az útmutató 4.3. alfejezete, illetve a kizárólag vezetői 

megbízással/kinevezéssel rendelkezők által igénybe vehető programok listáját a 3. sz. 

melléklet tartalmazza) 

https://probono.uni-nke.hu/
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3.2. Belső továbbképzési programok 

A belső továbbképzések olyan speciális munkaköri ismereteket nyújtó képzések, amelyeket a 

közigazgatási szerv, vagy – szolgáltatóként – felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmény 

nyújt. 

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a közigazgatási szerv más közigazgatási szerv 

tisztviselője számára is elérhetővé tegye saját belső továbbképzési programját. Ez minden 

esetben az érintett szervek közötti megállapodás függvénye. A Probono-rendszerben csak 

azokat a belső továbbképzéseket tudja a programtulajdonostól eltérő közigazgatási szerv 

tisztviselői éves képzési tervébe felvenni, amelyekről a programtulajdonos úgy nyilatkozott, 

hogy azok nyílt – mások által is hozzáférhető – belső továbbképzésnek minősülnek. 

Belső továbbképzést kizárólag közigazgatási szerv nyújthat be nyilvántartásba vételre. 

Ugyanakkor felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmény továbbra is részt vehet a képzések 

megvalósításában, mint a közigazgatási szerv által nyilvántartásba vételre benyújtott képzési 

program szolgáltatója. 

3.3. A közszolgálati továbbképzési programkínálat bővítése, az új típusú képzési 

programok felépítése 

Az NKE a KÖFOP projekt keretében bővítette a közszolgálati továbbképzési programok 

kínálatát. A képzési kínálat fejlesztésének fókuszában a közszolgálat-specifikus ismeret és 

kompetencia igényeket kiszolgáló, elméleti és gyakorlati elemeket megfelelő súllyal 

tartalmazó, elektronikusan elérhető képzési tartalmak létrehozása állt. 

 

A KÖFOP keretében kifejlesztett új típusú közszolgálati továbbképzési programok a 2018. 

évi tervezés során elérhetők. Az új közszolgálati továbbképzési programok jellemzőit, 

publikálásuk tervezett idejét a 4. sz. melléklet mutatja be.  

 

Az új továbbképzési programokról elmondható, hogy egy elméleti és egy gyakorlati modulból 

állnak. Az elméleti modul keretében e-learning tananyag segíti az ismeretek feldolgozását és 

elsajátítását. A gyakorlati modul során a résztvevőknek az elméleti modul keretében 

elsajátított ismeretek birtokában egy esettanulmányt/átfogó kérdést kell önállóan, vagy tutori 

támogatással feldolgozniuk.  

A KÖFOP keretében fejlesztett új típusú képzések éves egyéni továbbképzési tervben történő 

szerepeltetésének sajátossága, hogy teljesítésükkel tanulmányi pontok szerezhetők, azonban 

az egyéni éves továbbképzési tervben történő felvételkor az intézmény éves tanulmányi 

pontkerete nem csökken. (Ennek magyarázata, hogy az intézményi tanulmányi pontkeret 

terhére teljesítendő képzések finanszírozására a normatív hozzájárulás szolgál, a KÖFOP 

projektben fejlesztett képzések megvalósítása uniós forrás bevonásával történik.) 

4. Az éves továbbképzési terv elkészítésének lépései 

4.1.A képzési referens szerepe  

A közigazgatási szerv 2018. március 15-ig készíti el a tisztviselők éves egyéni továbbképzési 

tervét a Probono-rendszer felületén. Ezt kizárólag a közigazgatási szerv által kijelölt, és a 

Probono felületen regisztrált képzési referens tudja végrehajtani.  

Egy közigazgatási szerv több képzési referenst is regisztrálhat a Probono-rendszerben, ezáltal 

az egyéni képzési tervek összeállítása megoszlik az egyes ügyintézők között1.  

A referensek közül – amennyiben több referens is van – a közigazgatási szerv kijelölése 

alapján megnevezett képzési főreferens2 többlet jogosultsággal rendelkezik.  

                                                           
1 A referensek regisztrációját tartalmazó útmutató: https://probono.uni-nke.hu/gyik; Tisztviselők 

adminisztrációja c. leírásban tekinthető meg. 
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A képzési főreferens további (újabb) képzési referensek jelentkezését hagyhatja jóvá a 

rendszerben. Az intézményen belüli képzési referensek számát a közigazgatási szerv vezetője 

határozza meg. 

 

A képzési referens jogosítványai a tervkészítés során a Probono-rendszerben: 

 a regisztrációs mezők kitöltésével új tisztviselő regisztrálása (erre magának a tisztviselőnek 

is van lehetősége); 

 a tisztviselői szerepek elbírálása; 

 az adott szervezetnél szereplő tisztviselők adatainak módosítása (e-mail cím, jelszó, 

továbbképzési adatok beállítása); 

 azon tisztviselők jogviszonyának lezárása, akik már nem állnak az adott intézmény 

alkalmazásában; 

 az egyéni továbbképzési tervek elkészítése elektronikus formában. 

 

Az éves intézményi tervek elkészítésének közigazgatási referensek részére javasolt lépései az 

alábbiak: 

(1) A szervezet kiválasztása, szervezeti adatok beállítása. 

(2) A tisztviselő továbbképzési kötelezettségének meghatározása: 

a) az újonnan jogviszonyt létesítők szervezethez rendelése, 

b) a jogviszony megszűnése esetében a tisztviselő jogviszony időszakának a lezárása 

(kiléptetése), 

c) a szervezetnél foglalkoztatott tisztviselők képzési kötelezettségének ellenőrzése, 

d) a tisztviselő továbbképzési időszakának szünetelésére vonatkozó beállítások 

elvégzése. 

(3) A szervezethez rendelt tisztviselők listájának áttekintése (a tervkészítő szerv 

alkalmazásában álló valamennyi tisztviselő hozzá legyen rendelve a közigazgatási 

szervhez). 

(4) A tisztviselők éves egyéni továbbképzési terveinek elkészítése: továbbképzési programok 

kiválasztása és az éves egyéni továbbképzési tervbe történő felvétele. 

(5) Az éves intézményi továbbképzési terv megküldése az NKE részére. 

 

A tervezés lépéseit „A 2018. évi továbbképzési tervezés bemutatása” c. diasor 8-35. 

képkockái mutatják be, képernyőképekkel illusztrálva a tervkészítés egyes lépéseit. 

4.2. A tervkészítés első fázisa: A szervezeti adatok ellenőrzése 

Az éves intézményi továbbképzési tervek összeállításának első lépéseként a Probono-rendszer 

felületen a képzési referens kiválasztja azt a közigazgatási szervet, amely számára a 

tervkészítést végzi (ld. Tervezési diasor 8. képkockája). Értelemszerűen csak az a szervezet 

választható, amelynél a képzési referensi jogosultsággal rendelkezik. 

A következő lépésben a képzési referens az „Adminisztráció” menüpontra kattintva a 

„Szervezet adatai” almenüpontban ellenőrzi – szükség esetén javítja, bővíti – a kiválasztott 

szervezet adatait (ld. Tervezési diasor 9-11. képkockái), annak érdekében, hogy az éves 

intézményi továbbképzési terv generálásakor a helyes adatok szerepeljenek. 

                                                                                                                                                                                     
2 A főreferens szerepkör jóváhagyása az NKE jogkörébe tartozik, amelyre a közigazgatási szervezet írásos 

igazolásának beérkezését követően kerülhet sor. Az igazolást szkennelt formában kérjük megküldeni a 

tovabbkepzes_VTKI@uni-nke.hu címre. A dokumentum beérkezése után 24 órán belül az ügyfélszolgálat 

megadja a kért jogosultságot. 
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4.3. A tervkészítés második fázisa: A szervezethez tartozó tisztviselők képzési 

kötelezettségének meghatározása 

A képzési referens feladata, hogy az adott intézménynél foglalkoztatott tisztviselők esetében:  

- gondoskodjon a szervezettel jogviszonyt létesítő tisztviselők alapadatainak Probono-

rendszerben történő beállításáról (Tervezési diasor 13-19. képkockái), valamint a 

jogviszony megszüntetése esetén annak rögzítéséről (ld. Tervezési diasor 20. képkockája); 

- az egyes tisztviselők továbbképzési kötelezettségének fennállását, illetve a továbbképzési 

kötelezettség mértékét az „Adatrögzítés” gombra kattintva, a „Továbbképzési 

kötelezettség meghatározásához szükséges adatok” részben lévő adatmezők kitöltésével 

meghatározza (Tervezési diasor 21-23. képkockái); 

Kérjük, hogy a „Továbbképzési kötelezettség meghatározásához szükséges adatok” 

kitöltését fokozott figyelemmel kezeljék! Az e menüpontban rögzített adatok szolgálnak 

annak alapjául, hogy a tisztviselő továbbképzési kötelezettsége milyen mértékben változik 

[rendelkezik-e közigazgatási alapvizsgával, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, 

vezetői beosztás/kinevezés megléte, illetve egyéb olyan speciális jellemző, ami miatt a 

továbbképzési kötelezettsége időlegesen megszűnik, ezáltal a teljes, 4 éves továbbképzési 

kötelezettség mértéke időarányosan csökken (pl. GYES, GYED, tartós távollét, 

külszolgálat stb)]. Az itt megjelölt feltételek alapján a Probono-rendszer rendszer 

automatikusan, egyénenként állapítja meg a továbbképzési kötelezettséget. 

Felhívjuk a képzési referensek figyelmét, hogy a vezetési ismereteket tartalmazó 

képzések kizárólag a vezetői megbízással/kinevezéssel bíró tisztviselők számára 

érhetők el, így ezekre a képzésekre akkor fogad el a Probono-rendszer jelentkezést, 

ha a jelentkeztetni kívánt tisztviselő esetében a vezető beosztás/kinevezés a 

„Továbbképzési kötelezettség meghatározásához szükséges adatok” felületen 

megjelölésre került. (ld. Tervezési diasor 17. képkockája) 

- a tisztviselők személyes adatainak ellenőrzése, a hibás adatok javítása. A tisztviselők 

adatainak pontosságát fontos ellenőrizni, mert a megadott adatok alapján kerülnek 

kiállításra a képzés elvégzését igazoló dokumentumok (tanúsítvány, látogatási igazolás, 

bizonyítvány).  

 

A felület a továbbképzési kötelezettséget táblázat formájában, illetve grafikusan is 

megjeleníti. A jogszabályi rendelkezés értelmében a kötelezettség kizárólag a közszolgálati 

továbbképzésekre vonatkozik, azzal a kitétellel, hogy 25%-ig, (állami tisztviselők esetében 

50%-ig) beszámítható a kötelezettség teljesítésébe a belső továbbképzés is, továbbá 

beszámítható a korábbi időszakból átvitt pont is. (ld. Tervezési diasor 26. képkockája) 

 

Amennyiben a tisztviselő adatait már korábban kitöltötték a képzési referensek (például a 

2014-2017. évi egyéni továbbképzési tervek elkészítése során), a rendszer természetesen 

automatikusan meghatározza a továbbképzési kötelezettséget, így nincs szükség az adatok 

újbóli megadására. 

A fenti kérdések megválaszolásával a tervkészítés fontos „adminisztratív” szakasza lezárul, és 

a rendszer meghatározza, hogy  

- van-e továbbképzési kötelezettsége az adott tisztviselőnek,  

- és amennyiben van, hány tanulmányi pontot kell teljesítenie. 

4.4. A tervkészítés harmadik fázisa: A szervezethez rendelt tisztviselők listájának 

ellenőrzése – intézményi tanulmányi pontkeret meghatározása 

A tisztviselők továbbképzési kötelezettségének meghatározását követően a „Képzéstervezés” 

menüpontjában, a „Képzéstervező/Programtervező” almenüpontban továbbhaladva a felületen 

megjelenik az adott közigazgatási szervhez rendelt tisztviselők listája, mely alapján a képzési 

referens ellenőrizheti, hogy valamennyi az adott szervezetnél jogviszonnyal rendelkező 
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tisztviselő szerepel-e a Probono-rendszerben és meghatározta-e a továbbképzési 

kötelezettségét. A felületen tisztviselőnként látható a továbbképzési időszak egyes éveire 

bontva a tervezett és teljesített tanulmányi pontok száma, illetve az intézmény éves 

tanulmányi pontkerete is (ld. Tervezési diasor 30. képkockája). 

 

A 2018. évi intézményi pontkeret meghatározása a közigazgatási szerv továbbképzésre 

kötelezett tisztviselői számára 2018. évben teljesítendő tanulmányi pontértéke összegének a 

25%-al növelt értéke. A 2018. évi intézményi pontkeretet a Probono-rendszer automatikusan 

számolja ki. 

4.5. A tervkészítés negyedik fázisa: A tisztviselők éves továbbképzési terveinek 

elkészítése: továbbképzési programok kiválasztása 

Az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítása az alábbi módszerekkel történhet: 

- tervezés kompetenciaalapú programkereséssel, 

- tervezés a teljes programjegyzékről történő választással. 

4.5.1. A tisztviselői igényekre alapozott éves egyéni továbbképzési tervkészítés lépései 

4.5.1.1. Tervezés kompetenciaalapú programkereséssel 

A Probono-rendszer kompetenciaalapú programkereső felületén a tisztviselőnek lehetősége 

van egyéni preferenciái alapján kiválasztani azt/azokat a szakmai és/vagy vezetői 

témakör(öke)t, amelyhez/amelyekhez kapcsolódóan kompetenciáit szeretné fejleszteni.  

 

Az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítása a kompetenciaalapú programkereső 

alkalmazása esetén az alábbi három lépcsőben történik: 

1. A tisztviselő szabadszavas keresővel kiválasztja, hogy mely közszolgálat-specifikus 

szakmai és/vagy vezetői témakörhöz kapcsolódó kompetenciáit szeretné fejleszteni (ez 

megkönnyíti a képzési referensek munkáját a tisztviselői igények felmérése során). 

A kiválasztott témakör(ök)höz a tervezési rendszer felkínálja a programjegyzékből azokat 

a továbbképzési programokat, amelyek a kiválasztott témakör(ök)höz kapcsolódó 

kompetenciák fejlesztését szolgálják. 

2. A tisztviselő a felkínált programokból kiválasztja a számára legmegfelelőbb 

továbbképzés(eke)t, és hozzáadja egyéni fejlesztési tervéhez. 

3. A képzési referens felületén megjelennek a tisztviselő által egyéni fejlesztési tervbe 

beemelt programok és ekkor a képzési referens dönthet, hogy elfogadja és rögzíti azokat, 

vagy elutasítja, és nem veszi fel a tisztviselő egyéni továbbképzési tervébe. A képzési 

referens döntéséről a tisztviselő értesítést kap a Probono-rendszeren keresztül. 

 

A kompetencialapú programkeresés leírását a 6-7. sz. melléklet mutatja be, mind a tisztviselő, 

mind pedig a képzési referens szemszögéből. 

4.5.1.2. Tervezés a teljes programjegyzékről történő választással 

Amennyiben a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervének elkészítése során nem kívánja 

igénybe venni a kompetenciaalapon rendezett továbbképzési programkínálatból történő 

választás lehetőségét, akkor a képzési referens a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervét – 

a korábbi évek gyakorlata szerint – a programkereső rendszerben szereplő továbbképzési 

programok tisztviselőhöz rendelésével állítja össze. Ennek során a „Képzési terv” gombra 

kattintva lehet felvenni a „Programok listája” kereshető felületről kiválasztott továbbképzési 

programot. A kiválasztás a program mellett található jelölőnégyzetre kattintva és a lista alján 

lévő „Mentés” gomb megnyomásával történik. Amennyiben az adott program esetében betelik 

a képzésre tervezhető helyek száma (jelenléti és blended kurzusoknál), a rendszer nem engedi 
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felvenni az éves egyéni továbbképzési tervbe a kiválasztott programot. (A folyamatot az 

útmutató 8. sz. melléklete részletezi.) 

A kiválasztott közszolgálati továbbképzési programok pontértékével csökken a rendelkezésre 

álló – az időarányos továbbképzési kötelezettség 125%-ának megfelelő – intézményi szintű 

tanulmányi pontkeret. Ugyanezt a metódust alkalmazva a képzési referens az intézmény 

minden továbbképzésre kötelezett tisztviselője részére elkészíti az éves egyéni továbbképzési 

tervet. 

4.5.2. A továbbképzési programok kiválasztása során alkalmazott elvek 

A képzések kiválasztásakor az alábbiakban felsoroltakat szükséges figyelembe venni: 

- A tisztviselő az éves arányos tanulmányi pontszámnál (32/16 pont) magasabb pontértékű 

képzést is felvehet a tervébe, mivel a tanulmányi pontkeretet intézményi szinten kell 

vizsgálni; az aránytalanság korrigálható azzal, ha más tisztviselő az adott évben kevesebb 

pontértékkel rendelkező képzést vesz fel a továbbképzési tervébe. 

- A KÖFOP projekt keretében fejlesztett közszolgálati továbbképzési programok e-learning 

módszertanra alapozott, esetgyakorlat megoldását tutori támogatással biztosító képzések, 

melyek a Probono-rendszer felületén teljesíthetők. 

- Az általános közigazgatási ismeretek csoportba tartozó közszolgálati e-learning és blended 

learning programokat elsősorban azoknak ajánljuk, akik NEM az adott szakterület 

szakértői, csak ismerkednek a szakterülettel, vagy érdeklődnek iránta, mivel ezek az adott 

témakörről átfogó képet adnak, nem pedig részletes, mély szakmai ismertetést nyújtanak. 

- Az általános közigazgatási ismereteket nyújtó blended learning programokat 

társegyetemekkel közösen valósítjuk meg Budapesten és vidéki városokban. Amennyiben 

egy adott képzésre egy adott településen nagyon kevesen jelentkeznek, előfordulhat, hogy 

a képzés nem kerül megvalósításra, ilyen esetben e-mailben tájékoztatjuk az érintett 

tisztviselőket, javasolva másik továbbképzési program választását.  

- A jelenléti képzések időpontja csak a tervezési időszak lezárását követően kerül 

meghatározásra, mivel a jelentkezők számától függ az indítandó csoportok száma. 

- A két- vagy háromnapos, jelenléti típusú közszolgálati programok megvalósítása 

Budapesten történik (szállást, ellátást kizárólag a vezetőképzés résztvevőinek biztosítunk). 

- A vezetési ismereteket tartalmazó jelenléti, blended kurzusok kizárólag vezetők számára 

tervezhetők. (A vezetési ismerteket tartalmazó programok listáját a 3. sz. melléklet 

tartalmazza.) 

- Az egyes jelenléti típusú közszolgálati képzések esetében rögzített a létszámkeret. Ezekben 

az esetekben limitált azon tisztviselők száma, akik ezeket a képzéseket az éves képzési 

tervükbe fel tudják venni. 

- Az 1.3 fejezetben és az 5. számú mellékletben részletesen ismertetett képzések közül a 

célcsoport számára be kell tervezni egy-egy képzést; önkormányzatok esetében az 

intézmény képzési terve nem menthető mindaddig, amíg ez nem történt meg. 

4.6. A tervkészítés ötödik fázisa: az éves intézményi továbbképzési terv Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem részére történő megküldése 

Az összes továbbképzésre kötelezett tisztviselő éves egyéni képzési tervének rögzítését 

követően automatikusan előáll a közigazgatási szerv éves továbbképzési terve, amely 

kinyomtatható a felületről, és letölthető Excel formátumban is.  

A PDF formátumú tervet ki kell nyomtatni, és azt a munkáltatói jogkört gyakorló vezető által 

aláírva, bélyegzőlenyomattal ellátva, szkennelt formátumban, elektronikus úton kell eljuttatni 

a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu címre. 

A képzési referensek munkájának támogatása céljából a szervezeti adatokat már nem kell 

kézzel rögzíteni a képzési terven, mivel azt a Probono-rendszer „Adminisztráció” 

mailto:tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
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menüpontból a „Szervezet adatai” almenüben rögzített adatoknak megfelelően az éves 

intézményi terv PDF formátumú dokumentumba a Probono-rendszer automatikusan átemeli. 

4.7. Az intézményi továbbképzési terv módosítása 

Az éves intézményi továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója az év közben 

felmerülő továbbképzési igények alapján a Probono-rendszerben módosíthatja, majd a 

módosított tervet szkennelve a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu címre kell megküldeni. Az év 

közbeni módosítás során nincs lehetőség az intézmény éves tervének teljes körű, átfogó 

módosítására. 

A tisztviselők éves egyéni továbbképzési terve, s így az éves intézményi továbbképzési terv – 

a tisztviselők tanulmányi pontjait növelő, de az intézményi tanulmányi pontszámkeretet nem 

csökkentő módon – a közszolgálat-specifikus ismeret és kompetencia igényeket kiszolgáló, 

elektronikusan is hozzáférhető új közszolgálati továbbképzési programokkal módosítható. 

5. A továbbképzési kötelezettség teljesítése 

A Rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében kötelező továbbképzésnek minősül minden olyan 

képzés, ami a továbbképzési tervekben szerepel. A továbbképzési tervekben szereplő 

képzéseket a tisztviselő a képzési időszakban teljesíti, legkésőbb 2018. december 20-ig.  

Az NKE a közszolgálati képzéseket 2018. április elejétől kezdődően, folyamatosan hirdeti 

meg a Probono-rendszer felületén, melyről a képzési referensek, valamint – ha a meghirdetett 

képzés a tisztviselő éves egyéni tervében szerepel – a tisztviselők is a Probono-rendszer által 

generált automatikus értesítés útján kapnak tájékoztatást. 

5.1. Képzések meghirdetése 

A képzéseket a programtulajdonos képzésszervezője hirdeti meg azon tisztviselők számára, 

akiknek az éves továbbképzési tervében szerepel az adott továbbképzési program. Az NKE 

minden esetben a Probono-rendszer Képzések megvalósítása” menüpont „Képzésszervezés” 

almenüpontja funkcióit alkalmazva hirdeti meg képzéseit. Ez a képzésszervező felület 

természetesen minden programtulajdonos számára használható, amennyiben a megfelelő 

képzésszervezői jogosultságot előzetesen megigénylik. Az itt meghirdetett képzésekről az 

érintett tisztviselők, valamint képzési referenseik automatikus e-mail üzenetet kapnak. 

A képzések megszervezése – az infrastruktúra, oktató, tananyag stb. biztosítása – minden 

esetben a programtulajdonos szervezet feladata. 

5.2. Jelentkezés a képzésekre 

A meghirdetett képzésekre – a megfelelő képzési időpont, helyszín stb. kiválasztásával, 

amennyiben több esemény közül lehet választani – a tisztviselő jelentkezik fel a Probono-

rendszer felületén, vagy a munkáltató képzési referense jelentkezteti őt fel ugyanitt 

(„Képzések megvalósítása” menüpont, „Képzésre jelentkezés”, illetve „Képzésre 

jelentkeztetés” almenüpontok). 

5.3. A képzéseken való részvétel 

a) Közszolgálati e-learning típusú képzések, képzési részek 

Az e-learning típusú, valamint a részben e-learning típusú (de mellette jelenléti képzési részt 

is tartalmazó) közszolgálati továbbképzések esetében az e-learning tananyagrészek a 

Probono-rendszer felületéről érhetőek el. Az e-learning elemet is tartalmazó közszolgálati 

képzések sikeres teljesítését igazoló, elektronikusan aláírással hitelesített tanúsítványt a 

tisztviselő a Probono-rendszer „Személyes oldalam/Képzéseim” menüpontjából töltheti le. A 

tanúsítvány a képzés sikeres teljesítését követő naptól érhető el. 
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b) Közszolgálati jelenléti képzések, képzési részek 

Az NKE által nyújtott jelenléti képzések képzési eseményeire jelentkezett tisztviselőkkel a 

képzésszervező munkatársak tartják a kapcsolatot. Ők adnak tájékoztatást az előzetes 

tudnivalókról, illetve hozzájuk fordulhatnak a tisztviselők a felmerülő problémáikkal, 

kérdéseikkel. Az NKE jelenléti képzésekhez kapcsolódó tanúsítványait a Probono-rendszer 

generálja. 

 

c) Belső továbbképzések 

A belső továbbképzéseket a programtulajdonos közigazgatási szerv, vagy a hivatallal 

együttműködő felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény szervezi meg, és az ő felelőssége 

az érintett tisztviselők megfelelő tájékoztatása, valamint – sikeres teljesítés esetén – a pontok 

Probono-rendszer felületen történő rögzítése.  

A belső képzések esetén is a Probono-rendszer hozza létre és teszi letölthetővé az elvégzést 

igazoló tanúsítványokat. A képzésszervezők legkésőbb 2018. december 31-ig írhatják jóvá a 

Probono-rendszer felületén a belső továbbképzésekből fakadó teljesítéseket. A rendszer év 

végével lezár, így utólagos rögzítésre nincs lehetőség. 

5.4. A tanulmányi pontok jóváírása 

A továbbképzési program sikeres vagy sikertelen teljesítését követően a képzést meghirdető 

programtulajdonos szervezet feladata, hogy a Probono-rendszer „Képzésszervező” 

menüpontjában rögzítse a tisztviselők eredményeit. Kizárólag akkor kerül jóváírásra a 

teljesített tanulmányi pont, ha a programtulajdonos képzésszervezője a rögzítést végrehajtotta. 

Annak érdekében, hogy a tisztviselők mielőbb lássák a tanulmányi pontok jóváírását, 

javasoljuk, hogy a programtulajdonos szervezetek képzésszervező munkatársai a képzést 

követő napon, de legkésőbb azt követő 5 munkanapon belül rögzítsék az eredményeket. 

Amennyiben a tisztviselő a közszolgálati továbbképzési programra jelentkezik, de a képzést 

nem teljesíti (mert sikertelen a vizsgája, vagy nem vett részt a képzésen, vagy az előírt 

maximális mértéknél többet hiányzott), a tanulmányi pontot nem kerül jóváírásra, de a 

munkáltató közigazgatási szerv felhasználható intézményi pontkeretéből levonásra kerül a 

„nem teljesített” képzés pontértéke. 

Ez alól kivételt jelent, ha orvosi igazolással, vagy a munkáltató által kiállított hivatalos 

igazolással igazolja a tisztviselő, hogy önhibáján kívüli okból hiányzott a képzésről vagy 

annak egy részéről. Ebben az esetben sem kerül számára jóváírásra a tanulmányi pont (hiszen 

nem teljesítette az előírt képzési követelményeket), de a munkáltató pontkeretéből nem kerül 

levonásra a képzés pontértéke. 

6. Segítségnyújtás, tájékoztatás 

A továbbképzési tervezéssel, a képzések igénybevételével, a Probono-rendszer működésével, 

illetve bármilyen más, a továbbképzési rendszert érintő kérdéssel kapcsolatban az 

Ügyfélszolgálat készséggel áll a közigazgatási szervek referensei és a tisztviselők 

rendelkezésére munkaidőben – hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30, pénteken 8:00-14:00 között – 

az alábbi elérhetőségeken: e-mail: tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu, 

telefon: 06 (1) 432-9000/20358., 06 (1) 432-9000 20373., illetve kizárólag a tervezési 

időszakban 06 (1) 432-9000 20366 mellék (telefonok fogadása: hétfőtől csütörtökig 9:00-

12:00 és 13:00-16:00, pénteken 9:00-13:00 óra között). 
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7. A továbbképzési tervezés és megvalósítás ütemezése 

 

Feladat megnevezése A feladat felelőse A feladat határideje 

Továbbképzési hozzájárulás  

(normatív hozzájárulás)  

1. részletének befizetése 

közigazgatási szerv 2018. január 31. 

Tervezési útmutató közzététele NKE 2018. február 1. 

Képzéstervezés és az intézményi 

képzési terv megküldése  

az NKE részére 

Közigazgatási szerv 
2018. február 1. –  

2018. március 15. 

Országos képzési terv elkészítése NKE 2018. március 31. 

Képzések meghirdetése és 

lebonyolítása 

NKE  

(közszolgálati továbbképzések) 

közigazgatási szerv  

(belső képzések) 

2018. április 1. –  

2018. december 20. 

Továbbképzési hozzájárulás  

(normatív hozzájárulás)  

2. részletének befizetése 

közigazgatási szerv 2018. június 30. 

Képzések zárása 

NKE  

(közszolgálati továbbképzések) 

közigazgatási szerv  

(belső képzések) 

2018. december 20. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: A közigazgatási szakvizsga tervezési sajátosságai 

 

A közigazgatási szakvizsga olyan minősített közszolgálati továbbképzési program, amelynek 

teljesítéséhez – a jogszabályban rögzítetett előmeneteli feltételeken túl - tanulmányi 

pontszerzés kötődik. A program tulajdonosa a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

vizsgaszervezői feladatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és megyei (fővárosi) 

kormányhivatalok (a továbbiakban együttesen: vizsgaszervezők) látnak el. 
 

A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés a Probono-rendszeren keresztül történik: 

 

1. Közigazgatási szakvizsga program szerepeltetése a tisztviselők éves egyéni tervében  

A közigazgatási szakvizsgára jelentkezés feltétele a vizsgázó részére történő éves egyéni 

továbbképzési terv készítése, és az éves egyéni továbbképzési tervben a közigazgatási 

szakvizsga program szerepeltetése. Amennyiben az éves egyéni továbbképzési tervben a 

közigazgatási szakvizsga program nem szerepel, a közigazgatási szakvizsgára való 

jelentkezés nem foganatosítható. 

A közigazgatási szakvizsga programok (ezek közül a tisztviselő által kiválasztott választott 

tárgy szerinti programot kell az egyéni továbbképzési tervbe felvenni): 

- Közigazgatási szakvizsga – Államigazgatás választható tárggyal  
(ny. szám: PN-0045-1312-MK) 

- Közigazgatási szakvizsga – Önkormányzati igazgatás választható tárggyal  
(ny. szám: PN-0048-1312-MK) 

- Közigazgatási szakvizsga – Pénzügyi és költségvetési igazgatás választható tárggyal  
(ny. szám: PN-0049-1312-MK) 

- Közigazgatási szakvizsga – Kül- és biztonságpolitikai ágazat választható tárggyal  
(ny. szám: PN-0047-1312-MK) 

- Közigazgatási szakvizsga – Gazdasági igazgatás választható tárggyal  
(ny. szám: PN-0046-1312-MK) 

 

2. Közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés 

A közigazgatási szakvizsgára való jelentkezés a Probono-rendszeren keresztül történik: a 

képzési referens a vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra jelentkezteti a 

tisztviselőt. (A jelentkezéshez további segítséget nyújt az alábbi oldalon https://cmsadmin-

pub.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/felhasznaloi-

utmutato_probono_szakvizsgaszervezes_v3-1.original.pdf elérhető „Felhasználói útmutató a 

Probono szakvizsgaszervező felülethez” c. útmutató) 

 

3. Közigazgatási szakvizsga eredményrögzítése 

 

A közigazgatási szakvizsga eredményét (sikeres vagy sikertelen teljesítését) a vizsgaszervező 

rögzíti a Probono-rendszerben.  
 

A közigazgatási szakvizsga akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vizsgázó mind a kötelező, 

mind a választott tárgyból eredményes vizsgát tett. A közigazgatási szakvizsga sikeres 

teljesítését követően történik meg a tanulmányi pontok jóváírása és a sikeres teljesítést 

igazoló bizonyítvány generálása. 

 

Amennyiben a tisztviselő vizsgája sikertelen (akár a kötelező, akár a választott tárgy, vagy 

mindkettő esetében), úgy a tanulmányi pont jóváírására nem kerül sor, és új terv készítése 

szükséges az újbóli jelentkezéshez. 

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/felhasznaloi-utmutato_probono_szakvizsgaszervezes_v3-1.original.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/felhasznaloi-utmutato_probono_szakvizsgaszervezes_v3-1.original.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/felhasznaloi-utmutato_probono_szakvizsgaszervezes_v3-1.original.pdf
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2. sz. melléklet: Az intézményi tanulmányi pontszámkeret és az átvihető tanulmányi 

pontok kiszámításának modellezése 

 

A tárgyévi (2018. évi) intézményi tanulmányi pontkeretet a Probono-rendszer automatikusan 

kiszámítja, így ezzel a közigazgatási szerveknek teendője nincsen. 

A Probono-rendszer a négyéves (2018 - 2021) továbbképzési időszakra elosztva arányosan 

határozza meg a tisztviselők által évente teljesítendő pontmennyiséget, ez felsőfokú 

végzettség esetén 32, érettségi végzettség esetén 16 tanulmányi pont teljesítési kötelezettséget 

jelent. A rendszer nyomon követi a továbbképzési kötelezettség meghatározásakor beállított 

mentességeket, illetve a határozott idejű közszolgálati jogviszonyidőszak hosszát. 

Amennyiben a tisztviselőnek mentességet állítanak be, akkor a továbbképzési időszak 

tanulmányi pontszerzési kötelezettsége is – a mentességi időszakhoz igazodva – csökken. 

Az intézményi pontkeret az egyes tisztviselők éves összes kötelezettségének 25%-kal 

megnövelt értéke. 2018. évi sajátosság, hogy a tisztviselők által a 2017. évről áthozott többlet-

tanulmányi pontok száma, az intézményi pontszámkeretet nem csökkenti. 

Természetesen a 2018 - 2021. továbbképzési időszakra átvitt tanulmányi pontok száma a 

tisztviselők tanulmányi pontszerzési kötelezettségének összegét csökkenti. 

A 2018 - 2021. továbbképzési időszakra átvitt tanulmányi pontok számítása 

Példák: 

A közszolgálati tisztviselő érettségi végzettséggel rendelkezik. A 2014-2017. továbbképzési 

időszakban összesen 78 tanulmányi pontot szerzett, ebből az utolsó 12 hónapra 18 pontértékű 

továbbképzési programok teljesítése esett. A 18 tanulmányi pont megoszlása szerint 10 

közszolgálati továbbképzési programból, 8 belső képzési program teljesítéséből származik. A 

közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 9.§ (4) 

bekezdésének 2017. december 31-én hatályos rendelkezése értelmében maximálisan 32 

tanulmányi pont vihető át a következő továbbképzési időszakra, amennyiben a tanulmányi 

többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt. 

Kiinduló állapot (2017. december 31.) 
 

Pontátvitel után (2018. január 1.) 

A tisztviselő 2014 - 2017. továbbképzési 

időszakra eső teljes tanulmányi 

kötelezettsége 

64 

pont  

A tisztviselő 2018 - 2021. 

továbbképzési időszakra eső 

teljes tanulmányi kötelezettsége 

64 

pont 

Teljesített tanulmányi pontok száma 

2017. december 31-én, melyből 18 az 

utolsó12 hónapra esett. 

82 

pont  

2014 - 2017. továbbképzési 

időszakból áthozott tanulmányi 

pontok száma 

18 

pont 

Többletpont 
18 

pont  

A 2018 - 2021. továbbképzési 

időszakban közszolgálati 

továbbképzési programokkal 

teljesíthető tanulmányi pontok 

száma 

46 

pont 

Ebből átvihető, belső képzéssel teljesített 

tanulmányi pont 
8 pont 

 

A 2018 - 2021. továbbképzési 

időszakban belső továbbképzési 

programmal teljesíthető 

tanulmányi pontok száma 

8 

pont 

Ebből átvihető, közszolgálati 

továbbképzéssel teljesített tanulmányi 

pont 

10 

pont  
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A közszolgálati tisztviselő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az előző évben (2017. 

évben) 40 közszolgálati többletpontja keletkezett, belső képzésből nem szerzett tanulmányi 

pontot. 

Ebben az esetben a túlteljesítésből adódó 40 pontból 8 pont nem számítható be, mert a 

Rendelet 9.§ (4) bekezdése értelmében maximálisan 32 pont vihető át a következő évre. 

 

Kiinduló állapot (2017. december 31.) 
 

Pontátvitel után (2018. január 1.) 

A tisztviselő 2014 - 2017. 

továbbképzési időszakra eső teljes 

tanulmányi kötelezettsége 

128 

pont 

 

A tisztviselő 2018 - 2021. 

továbbképzési időszakra eső 

teljes tanulmányi 

kötelezettsége 

128 pont 

Teljesített tanulmányi pontok száma 

2017. december 31-én 

168 

pont 

 

2014 - 2017. továbbképzési 

időszakból áthozott 

tanulmányi pontok száma 

32 pont 

Többletpont 
32 

pont 

 

A 2018 - 2021. továbbképzési 

időszakban közszolgálati 

továbbképzési programokkal 

teljesíthető tanulmányi 

pontok száma 

96 pont 

Ebből átvihető, belső képzéssel 

teljesített pont 
0 

 

A 2018 - 2021. továbbképzési 

időszakban belső 

továbbképzési programmal 

teljesíthető tanulmányi 

pontok száma 

32 pont 

Ebből átvihető, közszolgálati 

továbbképzéssel teljesített pont 

32 

pont 

 

  

A továbbképzési időszakok közötti pontátvitel megállapítása során a közszolgálati 

továbbképzések teljesítésével szerzett tanulmányi pontok részesülnek előnyben. Tehát, ha a 

fenti példában szereplő felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek a 40 pontnyi 

közszolgálati többletteljesítés mellett, lenne belső képzéssel teljesített többletpontja is a 

továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában, akkor is a 32 közszolgálati továbbképzés után 

teljesített tanulmányi pont kerülne beszámításra. 

 

Az állami tisztviselők esetében a teljes kötelezettség 50%-a teljesíthető belső pontokkal, 

ugyanakkor az állami tisztviselő esetében is legfeljebb 32 pont számítható be a 2017-ben 

teljesített többletpontokból. 

A pontok megjelenítése 2018. február 1-től kezdődően az alábbi módon alakul: 
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3. sz. melléklet: A vezetési ismereteket tartalmazó programok listája 

Az alábbi programokra kizárólag vezetői beosztással/kinevezéssel rendelkező tisztviselők jelentkezését várjuk: 

A továbbképzési program címe Nyilvántartási szám Tanulmányi pontérték Óraszám Alkalmazott módszertan Várható indítás 

Motiváció és ösztönzés PN-0315-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

A szervezeti kultúra fejlesztése és alakítása  PN-0317-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Stratégiaalkotás, stratégiai menedzsment  PN-0320-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Változásmenedzsment  PN-0321-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Vezetői döntés, befolyásolási technikák PN-0322-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Emocionális intelligencia és leadership PN-0323-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés PN-0325-1411-MV  40 20 TRÉNING 2018. május 

Pszichológia a vezetésben PN-0326-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Hatékony időgazdálkodás  PN-0324-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Vezetői önismeret PN-0328-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Előadás- és beszédtechnika, hatékony prezentáció PN-0329-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Szervezeti kommunikáció  PN-0332-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Tárgyalások tervezése, tárgyalástechnika   PN-0333-1411-MV 40 20 TRÉNING 2018. május 

Biztonsági kihívások és konfliktusok a XXI. században, Európa és Magyarország 

szemszögéből (vezetőképzés) 
PN-0436-1708-MV-C1 15 16 INTERAKTÍV ELŐADÁS 2018. május 

Adaptive leadership in rapidly changing public administration (angol nyelvű 

vezetőképzés felső vezetőknek) 
PN-0432-1708-MV-C1 41 25 

TUTORÁLÁSSAL 

TÁMOGATOTT TANULÁS 
• tréning - tutorált utánkövetéssel 

2018. május 

Integritás az emberierőforrás-gazdálkodásban (e-learning gyakorlati 

programelemmel) (vezetőképzés) 
PN-0479-1712-MV-C1 11 10 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 
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4. sz. melléklet: A KÖFOP projekt keretében fejlesztett új közszolgálati továbbképzési programok listája 

 

A továbbképzési program címe Nyilvántartási szám Képzési típus 
Tanulmányi 

pontérték 
Óraszám Módszertan 

Meghirdetés 

ideje: 

Információszabadság és nyílt kormányzás PN-0359-1607-MS-C1 E-learning 8 9 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

A helyi önkormányzás alapjai (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0394-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

A jó kormányzás alapjai, teljesítménymérési 

rendszerei (e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0367-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

A közigazgatás hatékonyságának növelése 

technológiai eszközökkel (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0381-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

A közigazgatás szervezetrendszerének, 

működésének és hatásköreinek alapjai (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 

PN-0376-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

A magyar közpénzügyi rendszer alapjai (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0396-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

A szervezeti kultúra és emberierőforrás-gazdálkodás 

(e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0397-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Ágazati igazgatás I. (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0369-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Ágazati igazgatás II. (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0370-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az állam szerepvállalása az innovatív fejlesztések 

vonatkozásában (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0387-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az egyén, a karrier, a tudás és a teljesítmény a 

szervezetben (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0374-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az elektronikus közigazgatás alapjai (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0377-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az Európai Uniós kormányzati működés és a 

nemzeti kormányzati munka összefüggései (e-

learning gyakorlati programelemmel) 

PN-0375-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az innováció és a versenyképesség összefüggései (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0395-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Bevezetés a gazdaságpolitikába (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0382-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Bevezetés a honvédelem és védelempolitika 

alapjaiba (e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0383-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Bevezetés az Európai Unió és a nemzeti 

közigazgatás együttműködésének rendszerébe (e-

learning gyakorlati programelemmel) 

PN-0372-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 

• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Büntetőjog – büntetőpolitika (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0384-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejezetek a közigazgatási jog általános részéből (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0391-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejezetek az alkotmánytan-államtan köréből (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0368-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Gazdasági kapcsolatok nemzetközi vonatkozásai (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0389-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Kormányzati rendszerek komparatív vizsgálata (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0386-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Közigazgatási hatékonyság és hatáselemzés (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0393-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 
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A továbbképzési program címe Nyilvántartási szám Képzési típus 
Tanulmányi 

pontérték 
Óraszám Módszertan 

Meghirdetés 

ideje: 

Köznevelés-politika (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0398-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Közpénzügyi és államháztartási alapok (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0385-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Közszolgáltatás-szervezés, közfeladat-ellátás (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0380-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Mindennapi közigazgatási ügyeink az 

ügyfélszolgálatban (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0371-1701-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Munkaerőpiaci ismeretek (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0392-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Személyközi és szervezeten belüli kommunikáció a 

közszolgálatban (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0378-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Szociális szolgáltatások, ellátások rendszere (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0388-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Útikalauz a fenntartható jövőhöz - 

Rendszerszemlélet a mindennapokban (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 

PN-0379-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Nemzetpolitika (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0390-1701-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az Alaptörvény bemutatása és értékei (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0427-1705-MK-C1 E-learning 30 24 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. I. félév 

A katasztrófavédelem szervezetrendszere (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0411-1702-MK-C1 E-learning 22 16 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az e-közigazgatás fogalma, jogi és stratégiai keretei 

(e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0402-1702-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az új Polgári Törvénykönyv (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0400-1702-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Elektronikus állampolgári ügyintézési szolgáltatások 

(e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0413-1702-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Építésügyi igazgatás (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0404-1702-MK-C1 E-learning 20 14 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Gyakorlati felhasználói tanácsok az alapszintű IT-

biztonság eléréséhez (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0459-1711-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Közigazgatási portálok a gyakorlatban (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0405-1702-MS-C1 E-learning 22 16 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Külügyi igazgatás (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0403-1702-MK-C1 E-learning 20 14 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

Ügyviteli folyamatokat támogató elektronikus 

rendszerek (e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0412-1702-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. I. félév 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) és az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) összehasonlítása 

(e-learning gyakorlati programelemmel) 

PN-0456-1710-MK-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 

Ákr. – A törvény hatálya, alapvető rendelkezések, 

záró rendelkezések 
PN-0443-1710-MK-C1 E-learning 11 10 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 

Ákr. – Az első fokú eljárás: a kérelemre induló 

eljárások, a hivatalbóli eljárások, az ideiglenes 

intézkedések, az eljárási költség, az eljárási költség 

előlegezése és viselése 

PN-0444-1710-MK-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 

Ákr. – A hatóság döntései, a hatósági bizonyítvány, 

igazolvány és nyilvántartás 
PN-0445-1710-MK-C1 E-learning 9 8 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 

Ákr. – Hatósági ellenőrzés PN-0447-1710-MK-C1 E-learning 7 6 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 

Ákr. – Jogorvoslat PN-0448-1710-MK-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 
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A továbbképzési program címe Nyilvántartási szám Képzési típus 
Tanulmányi 

pontérték 
Óraszám Módszertan 

Meghirdetés 

ideje: 

Ákr. – Végrehajtás, biztosítási intézkedések, zár alá 

vétel és lefoglalás 
PN-0446-1710-MK-C1 E-learning 7 6 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS (jogeset) 
2018. I. félév 

LibreOffice a gyakorlatban PN-0455-1710-MS-C1 E-learning 21 16 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program 1. 

MODUL - KOHÉZIÓS POLITIKAI 

ALAPISMERETEK 

PN-0420-1705-MS-C2 E-learning 20 16 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program 2. 

MODUL - PROGRAMVÉGREHAJTÁS. - 

Programvégrehajtás 

PN-0421-1705-MS-C2 E-learning 20 16 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program 3. 

MODUL - PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 
PN-0422-1705-MS-C2 E-learning 15 12 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program 4. 

MODUL - ELLENŐRZÉS 
PN-0423-1705-MS-C2 E-learning 15 12 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program 5. 

MODUL - ÉRTÉKELÉS ÉS MONITORING 
PN-0424-1705-MS-C2 E-learning 15 12 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési program 6. 

MODUL - TÁJÉKOZTATÁS ÉS 

KOMMUNIKÁCIÓ 

PN-0425-1705-MS-C2 E-learning 12 9 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. I. félév 

Az okos város (Smart City) PN-0426-1705-MS-C2 Jelenléti 19 16 ELŐADÁS 2018. I. félév 

Önszervező önkormányzat 1. – Önkormányzati ASP PN-0439-1709-MK-C2 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

Önszervező önkormányzat 2. – Önkormányzati 

ügyfélszolgálat 
PN-0438-1709-MK-C2 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

Önszervező önkormányzat 3. – Önkormányzati 

településirányítás 
PN-0442-1709-MK-C2 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

Önszervező önkormányzat 4. – Önkormányzati 

tőkevonzás 
PN-0440-1709-MK-C2 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

Önszervező önkormányzat 5. – Önkormányzati HR PN-0441-1709-MK-C2 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. I. félév 

Biztonsági kihívások és konfliktusok a XXI. 

században, Európa és Magyarország szemszögéből 

(vezetőképzés) 

PN-0436-1708-MV-C1 Jelenléti 15 16 INTERAKTÍV ELŐADÁS 2018. II. félév 

Adaptive leadership in rapidly changing public 

administration (vezetőképzés) 
PN-0432-1708-MV-C1 Blended 41 25 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• tréning - tutorált utánkövetéssel 

2018. II. félév 

Európai Uniós angol szaknyelv középfokon PN-0430-1708-MS-C1 E-learning 46 30 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• tutorált nyelvi képzés interaktív írásbeli 

feladatmegoldásokkal 

2018. II. félév 

Európai Uniós német szaknyelv középfokon PN-0429-1708-MS-C1 E-learning 46 30 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• tutorált nyelvi képzés interaktív írásbeli 

feladatmegoldásokkal 

2018. II. félév 

Hatékony előadás-technika angol nyelven PN-0481-1712-MS-C1 Blended 28 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• tutorált nyelvi képzés interaktív írásbeli 

feladatmegoldásokkal + jelenléti modul 

2018. II. félév 

Hatékony előadás-technika német nyelven PN-0482-1712-MS-C1 Blended 28 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• tutorált nyelvi képzés interaktív írásbeli 

feladatmegoldásokkal + jelenléti modul 

2018. II. félév 

Integritás-alapismeretek PN-0478-1712-MK-C1 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. II. félév 

Információtechnológia és digitális stratégia a 

közigazgatásban (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0415-1702-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Közlekedéspolitika (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0399-1702-MK-C1 E-learning 20 14 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Hungarikumok és nemzeti értékvédelem PN-0494-1712-MS-C1 E-learning 14 14 egyszerű e-learning 2018. II. félév 

Az infokommunikációs jog alapjai (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0431-1708-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 
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A továbbképzési program címe Nyilvántartási szám Képzési típus 
Tanulmányi 

pontérték 
Óraszám Módszertan 

Meghirdetés 

ideje: 

Közbeszerzés (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0433-1708-MK-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Bevezetés a digitális állam hivatali 

infrastruktúrájának kihívásaiba (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 

PN-0419-1702-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Smart governance – az okos (ön)kormányzás alapjai 

(e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0417-1702-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Szenzitív szolgáltatások az elektronikus ügyintézési 

térben (e-learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0406-1702-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Közigazgatási bíráskodás alapjai (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0463-1712-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. II. félév 

Közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati 

rendszere, különös tekintettel a közigazgatási 

bíráskodás alapvető kérdéseire (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0475-1712-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 

• esettanulmány feldolgozása tutori 

közreműködéssel 

2018. II. félév 

Társadalmi felelősségvállalás a közszférában (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0465-1712-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Ember és természet - kiút a zsákutcából (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0462-1712-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Környezetjog - környezeti konfliktusok kezelése (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0476-1712-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

Létszám- és bérgazdálkodás (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 
PN-0474-1712-MS-C1 E-learning 24 18 

TUTORÁLÁSSAL TÁMOGATOTT 

TANULÁS 
• átfogó kérdés esszé jellegű 

megválaszolása tutori közreműködéssel 

2018. II. félév 

A jogszabályszerkesztés alapjai (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0491-1712-MS-C1 E-learning 11 10 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

A magyar országgyűlési választási rendszer (e-

learning gyakorlati programelemmel) 
PN-0467-1712-MS-C1 E-learning 11 10 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

Az Európai Parlament tagjai választásának 

lebonyolítása (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0464-1712-MS-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásának lebonyolítása (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0466-1712-MS-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

Általános oktatói szerep a közszolgálati 

továbbképzési rendszerben 
PN-0484-1712-MS-C1 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. II. félév 

Általános szakértői szerep a közszolgálati 

továbbképzési rendszerben 
PN-0483-1712-MS-C1 E-learning 7 8 egyszerű e-learning 2018. II. félév 

Gazdálkodási mozaik – költségvetési szervezetek 

eredményes gazdálkodása (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0492-1712-MS-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

Az adók gazdasági hatása és a fontosabb adók 

működési gyakorlata (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0493-1712-MS-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

A közigazgatási szervek integritását sértő tisztviselői 

magatartások (e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0485-1712-MK-C1 E-learning 11 10 
ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

Polgári peres eljárásjogi alapismeretek (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0495-1712-MS-C1 E-learning 12 11 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

ASP rendszerek a gyakorlatban (e-learning 

gyakorlati programelemmel) 
PN-0498-1712-MS-C1 E-learning 13 12 

ÖNÁLLÓ INTERAKTÍV 

FELADATMEGOLDÁS 
2018. II. félév 

Újmédia-etika és integritás PN-0454-1710-MK-C3 Jelenléti 8 8 INTERAKTÍV ELŐADÁS 2018. II. félév 

A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: 

Szemelvények a korrupció pszichológiájából 
PN-0457-1710-MK-C3 E-learning 8 8 egyszerű e-learning 2018. II. félév 

Integrált kockázatkezelési rendszer a gyakorlatban: 

A folyamatmenedzsment és az integrált 

kockázatmenedzsment alapjai folyamatgazdák 

részére 

PN-0458-1711-MV-C3 Jelenléti 15 16 TRÉNING 2018. II. félév 

Az adatvédelem, információszabadság és az 

integritás összefüggései 
PN-0460-1711-MK-C3 Jelenléti 3 4 ELŐADÁS 2018. II. félév 

Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: 

Folyamatmenedzsment és integrált 

kockázatmenedzsment a gyakorlatban 

PN-0461-1711-MK-C3 E-learning 8 8 egyszerű e-learning 2018. II. félév 

Közbeszerzési jogsértések elkerülése (ajánlatkérői 

oldalon közreműködők számára) 
PN-0453-1710-MK-C3 Jelenléti 15 16 ELŐADÁS 2018. II. félév 
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5. sz. melléklet: A kötelezően teljesítendő továbbképzési programok 

 

Az alábbiakban jogszabály által kötelezően teljesítendő, illetve a Közigazgatási 

Továbbképzési Kollégium, Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium határozata alapján 

kötelezően tervezendő továbbképzési programokat mutatjuk be. 

Jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően teljesítendő programok 

- az Alaptörvény értékeit bemutató közszolgálati továbbképzési program: azon 

tisztviselő számára kötelező 2018. december 31-ig teljesíteni, aki a 2014. – 2017. 

továbbképzési időszakban az Alaptörvény értékeit bemutató témakörben közszolgálati 

továbbképzést nem teljesített (ld. 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 29.§). 

Az NKE a képzési kötelezettség teljesítésének elősegítésére kidolgozta az „Alaptörvény 

bemutatása és értékei” c. továbbképzési programot (nyt. szám: PN-0427-1705-MK-C1), mely 

önálló interaktív feldolgozás keretében segíti az ismeretek feldolgozását. Ezzel párhuzamosan 

a közigazgatási alap- és szakvizsga tananyagok követelményrendszere és tananyaga is 

kiegészült az Alaptörvény értékeit bemutató ismeretekkel. 

 

- a korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzési program: azon 

tisztviselő számára kötelező 2019. december 31-ig teljesíteni, aki a 2014. január 1. és 

2017. december 31. közötti továbbképzési időszakban korrupció-megelőzés témakörét 

érintő továbbképzési programot nem teljesített [ld. 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 

28.§]. 

A korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzések a 2018. évi 

programkínálatban:  

A továbbképzési 

program címe 

Nyilvántartási 

szám 

Tanulmányi 

pontérték 
Óraszám 

Alkalmazott 

módszertan 

Integritás-alapismeretek PN-0478-1712-MK-C1 7 8 e-learning 

Integritás az emberierőforrás-

gazdálkodásban  

(e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0479-1712-MV-C1 11 10 
önálló interaktív 

feladatmegoldás 

A közigazgatási szervek 

integritását sértő tisztviselői 

magatartások  

(e-learning gyakorlati 

programelemmel) 

PN-0485-1712-MK-C1 11 10 
önálló interaktív 

feladatmegoldás 

Hivatásetikai alapok PN-0022-1307-MS 5 6 jelenléti 

Közszolgálati etika és 

integritás 
PN-0041-1312-MS 6 10 jelenléti 

Integritásmenedzsment PN-0042-1312-MS 26 20 jelenléti 

 



Útmutató a 2018. évi továbbképzési tervezéshez 

25 

Az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium határozata alapján kötelezően 

tervezendő KÖFOP forrásból fejlesztett továbbképzési programok 

Fejlesztéspolitikai modulrendszerű programcsomag tervezése kötelező azon tisztviselők 

számára, akik az EU strukturális és beruházási alapok (a továbbiakban: ESB-alapokkal) (2014 

- 2020) felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesznek. 

 

A modulrendszerű továbbképzési program az EU kohéziós politikai forrásaival kapcsolatos, a 

központi közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó stratégiai, tervezési, fejlesztési, pályázati, 

ellenőrzési és egyéb folyamatokat teljes körűen áttekintő, valamennyi részfeladatra kiterjedő, 

folyamatosan aktualizált ismeret-, és kompetenciafejlesztést biztosít a központi, és a területi 

közigazgatás érintett tisztviselői részére.  

 

Az alábbiakban felsorolt továbbképzési programok közül legalább 1 db programot kötelező 

tervezni az ESB-alapokkal közvetlenül vagy közvetve dolgozó, állami és önkormányzati 

tisztviselők és munkatársak, ezen belül kiemelten az ESB alapokkal foglalkozó - közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. és 2. §-ában meghatározott közigazgatási 

szerveknél foglalkoztatott - kormánytisztviselők és köztisztviselő számára a 2018. évi egyéni 

éves továbbképzési tervek elkészítése során. 

 

A Fejlesztéspolitikai témakörét érintő közszolgálati továbbképzések:  

A továbbképzési program 

címe 

Nyilvántartási 

szám 

Tanulmányi 

pontérték 

Óra-

szám 

Alkalmazott 

módszertan 
Fejlesztéspolitikai továbbképzési 

program  

1. MODUL - KOHÉZIÓS 

POLITIKAI ALAPISMERETEK 

PN-0420-1705-MS-C2 16 20 

e-learning gyakorlati 

programelemmel 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési 

program  

2. MODUL - 

PROGRAMVÉGREHAJTÁS 

PN-0421-1705-MS-C2 16 20 

e-learning gyakorlati 

programelemmel 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési 

program  

3. MODUL - PÉNZÜGYI 

MENEDZSMENT 

PN-0422-1705-MS-C2 12 15 

e-learning gyakorlati 

programelemmel 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési 

program  

4. MODUL - ELLENŐRZÉS 
PN-0423-1705-MS-C2 12 15 

e-learning gyakorlati 

programelemmel 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési 

program  

5. MODUL - ÉRTÉKELÉS ÉS 

MONITORING 

PN-0424-1705-MS-C2 12 15 

e-learning gyakorlati 

programelemmel 

Fejlesztéspolitikai továbbképzési 

program  

6. MODUL - TÁJÉKOZTATÁS 

ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

PN-0425-1705-MS-C2 9 12 

e-learning gyakorlati 

programelemmel 
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A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium határozata alapján kötelezően tervezendő 

KÖFOP forrásból fejlesztett továbbképzési programok 

- Önszervező önkormányzat modulrendszerű programcsomag a helyi 

önkormányzatok hivatali szervezetében foglalkoztatott köztisztviselők számára 

kötelező tervezni. A helyi önkormányzatok intézményi képzési terve nem 

menthető mindaddig, amíg a tisztviselők számára a programcsomag legalább egy 

eleme nem kerül tervezésre. 

Az 5 modulból álló továbbképzési programcsomag a versenyképes önkormányzati működést, 

humánerőforrás-gazdálkodást, szervezetfejlesztést és vezetést segítő ismereteket közvetít, 

melynek következtében hozzájárul az önkormányzati döntés-előkészítés, döntéshozatal és 

végrehajtás folyamatának javításához. A képzés során az önkormányzatok hivatali 

szervezetében dolgozó tisztviselők ismereteket szereznek az önkormányzati ASP-

szakrendszerekről, az önkormányzati ügyfélszolgálat új kihívásairól, az önkormányzat 

településirányító funkcióiról és az önkormányzat tőkevonzó képességének fejlesztési 

lehetőségeiről is. 

 

Az alábbiakban felsorolt továbbképzési programok közül legalább 1 db programot kötelező 

tervezni az önkormányzatok hivatali szervezetében foglalkoztatott köztisztviselők számára 

a 2018. évi egyéni éves továbbképzési tervek elkészítése során. 

 

Az önszervező önkormányzat témakörét érintő közszolgálati továbbképzések: 

A továbbképzési 

program címe 

Nyilvántartási 

szám 

Tanulmányi 

pontérték 
Óraszám 

Alkalmazott 

módszertan 
Önszervező önkormányzat  

1. modul– Önkormányzati 

ASP 

PN-0439-1709-MS-C2 7 8 e-learning 

Önszervező önkormányzat  

2. modul– Önkormányzati 

ügyfélszolgálat  

PN-0438-1709-MS-C2 7 8 e-learning 

Önszervező önkormányzat  

3. modul– Önkormányzati 

településirányítás  

PN-0442-1709-MS-C2 7 8 e-learning 

Önszervező önkormányzat  

4. modul– Önkormányzati 

tőkevonzás 

PN-0440-1709-MS-C2 7 8 e-learning 

Önszervező önkormányzat  

5. modul– Önkormányzati 

HR 

PN-0441-1709-MS-C2 7 8 e-learning 
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6. sz. melléklet: Tervezés kompetenciaalapú programkereséssel  

A kompetenciaalapú programkeresővel támogatott programválasztás folyamata 4 lépésre 

osztható, melyek az alábbiak: 

1) A kompetenciaalapú programkereső felületének elérése. 

2) Kompetenciaalapú programkeresés. 

3) Kompetenciaalapon szűrt képzéslista megtekintése. 

4) Egyéni Fejlesztési Terv készítése.  

 

1. lépés: A kompetenciaalapú programkereső felületének elérése 

A kompetenciaalapú programkereső felület a Képzéstervezés menüpont Kompetenciaalapú 

programkeresés almenüpontjában érhető el. 

 

A Kompetenciaalapú programkeresés almenüpontra kattintva az alábbi felület jelenik meg. 
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2. lépés: Kompetenciaalapú programkeresés  

A kompetenciaalapú programkereső felületén a  lenyíló menü alatt lehetőség 

nyílik Kompetenciafejlesztés alapján szűkíteni a programlistát. A szabadszavas 

keresőmezőben azon közszolgálati szakmai és/vagy vezetői témakörök között lehet keresni, 

amelyekhez kapcsolódóan kompetenciáit szeretné fejleszteni a tisztviselő.  

A keresőmezőben a tetszőleges kulcsszó beírását követően – amennyiben van találat – a 

rendszer egy legördülő menüben listázza a beírt kulcsszóhoz tartozó találatokat. 

 

A legördülő menüben látható találatok közül rákattintással választható ki a megfelelő. 

 

A megfelelő témakör kiválasztását követően lehetőség van újabb témakör szabadszavas 

keresésére és rögzítésére szűrési feltételként. 

 

A releváns témakör(ök) kiválasztását követően van lehetőség további szűrési feltételek 

beállítására is. A szűrési feltételek az „Egyéb keresési szempontok alapján” gombra kattintva 

érhetők le.  
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A Település szerinti szűrési funkció abban az esetben válik elérhetővé, ha előzetesen 

beállításra került, hogy a képzés típusa Jelenléti és/vagy Belended. A szűrési feltételeket a 

gombra történő kattintva lehet érvényesíteni. 

3. lépés: Kompetenciaalapon szűrt képzéslista megtekintése 

A kiválasztott témaköröknek és az esetlegesen beállított egyéb szűrési feltételeknek 

megfelelően a rendszer automatikusan felkínálja a programjegyzékből azokat a továbbképzési 

programokat, amelyek a kiválasztott témakör kompetenciáinak fejlesztését szolgálják, 

megfelelve az egyéb, beállított feltételeknek is. Ez a funkció megkönnyíti a tisztviselők 

Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítését, valamint bemenetet jelent a képzési referensek 

számára az éves képzési tervek összeállítása során az egyéni igények felméréséhez. 
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4. lépés: Egyéni Fejlesztési Terv készítése 

Minden megjelenő képzéshez három ikon tartozik. 

1. A diagram ikonra  kattintva tekinthető meg, hogy az adott képzés mely 

kiválasztott témakörhöz kapcsolódó kompetenciák fejlesztését szolgálja. 

 

2. A  funkcióval lehetséges az adott közszolgálati továbbképzési program, Egyéni 

Fejlesztési Tervhez történő hozzárendelése, és az  funkcióval lehetséges az 

adott program eltávolítása a fejlesztési tervből.   

 

3. A  funkciót használva lehetséges megtekinteni a kiválasztott program 

részletes adatlapját. 
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A tisztviselő a fenti folyamat eredményeképpen Egyéni Fejlesztési Tervébe felvett 

közszolgálati továbbképzési programok a képzési referensi felületen is megjelennek „Egyén 

által preferált programok”-ként. A képzési referens a megjelölt programok esetében – az 

érintett vezetővel egyetértve – dönt: elfogadja és rögzíti azokat, vagy elutasítja, és nem veszi 

fel a tisztviselő egyéni továbbképzési tervébe. A képzési referens döntéséről a tisztviselő 

értesítést kap a Probono-felületen. 
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7. sz. melléklet: Az egyéni képzési tervek összeállítása a képzési referensek 

szemszögéből 

A képzési referenseknek jogában áll elfogadni vagy elutasítani a tisztviselők által kiválasztott, 

Egyéni Fejlesztési Tervbe beemelt továbbképzési programokat. Az egyéni igényeket 

kizárólag egyénileg lehetséges elbírálni, csoportosan nem.  

Probono-rendszerbe történő belépést követően a Képzéstervezés menüpontra kell kattintani, 

majd ezen belül a Képzéstervező/Programtervező almenüpontra. 

 

A Probono-rendszer ezt követően kilistázza a szervezethez tartozó tisztviselőket, ABC 

sorrendbe rendezve. 

 

A képzéstervező felület megjelenítéséhez a  ikonra kell kattintani minden 

érintett tisztviselő esetében külön-külön. Az alábbiakban a képzéstervező felület 

megjelenítését mutatja a képernyőkép.   



Útmutató a 2018. évi továbbképzési tervezéshez 

33 

 

A tervezési felületen a tisztviselő által Egyéni Fejlesztési Tervbe beemelt képzéseket az 

„Egyén által preferált programok” szűrőfunkció bepipálásával lehet megjeleníteni. A 

szűrőfunkció a „Szűkítés” ikonra kattintással érhető el. 

 

A megjelenő felületen a korábbi években megszokott módon is lehetséges rögzíteni a képzési 

referens által engedélyezett képzéseket. Képzési programok egyéni képzési tervbe való 

rögzítéséhez be kell pipálni a képzés neve előtti négyzetet, majd megnyomni a  

gombot. A program csak akkor tervezhető egy tisztviselő számára, ha a hagyományos 

tervezés esetén is elérhető lenne számára. Például, ha budapesti hivatalban dolgozik a 

tisztviselő, akkor csak budapesti helyszínű blended/jelenléti képzésre jelentkezhet.  

A képzési referens által a tisztviselő egyéni továbbképzési tervébe felvett/elutasított 

továbbképzésekről a tisztviselő a Probono-rendszerben értesítést kap. 
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8. sz. melléklet: Tervezés a teljes programjegyzékről történő választással 

Amennyiben a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervének elkészítése során nem kívánja 

igénybe venni a kompetenciaalapon rendezett továbbképzési programkínálatból történő 

választás lehetőségét, úgy a Probono-rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a tisztviselő - a 

korábbi évek gyakorlata szerint – a teljes közszolgálati programjegyzék Programkeresővel 

történő áttekintésével válasszon magának képzést. A programkereső felület ezen verziója csak 

a programjegyzéken szereplő képzési programok keresésére, megtekintésére alkalmas, 

azonban nincs összeköttetésben az Egyéni Fejlesztési Terv felületével.  

1. lépés: A programkereső felületének elérése 

A programkereső felület a Probono-rendszer Képzéstervezés menüpont Programkereső 

almenüpontjában érhető el.  

 

Ez a funkció csak azon tisztviselők számára érhető el, akiknek továbbképzési kötelezettsége 

van (kormánytisztviselők, köztisztviselők esetében rendelkeznek közigazgatási alapvizsgával, 

valamint állami tisztviselők esetében a próbaidő lejártát követően). 

 

 

A Programkereső almenüpontra kattintva az alábbi felület jelenik meg.  

 

A programkereső felületen a „Keresési feltételek mutatása/elrejtése” lenyíló gombra kattintva 

lehet megtekinteni a különböző keresési szempontokat, feltételeket. 
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Keresési feltételek az alábbiak lehetnek: 

 

A beállított szűrési feltételeket a Keresés gombra történő kattintással lehet érvényesíteni.  

Lehetőség van az aktuális programjegyzék letöltésére is Excel-formátumban az XLS 

adatexport gomb megnyomásával.  

 

 


