
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útmutató 

a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

KÉPZÉSI REFERENSEKNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. február 1. 

 

 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. | Tel: (1) 432-9000  

Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. | Email: nke@uni-nke.hu 



Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

 

2 

 

Tartalomjegyzék 

Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez ............................................................................ 3 

1 FOGALOMTÁR ................................................................................................................................ 3 

2 A 2019. ÉVI TERVKÉSZÍTÉSI FELADATOK SAJÁTOSSÁGAI ........................................................... 3 

2.1 Igényalapú tervezés ..................................................................................................................... 3 

2.2 Előíró típusú tervezés .................................................................................................................. 3 

3 A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMKÍNÁLAT ........................................................................................ 4 

3.1 A 2019. évi közszolgálati továbbképzési programok meghirdetése ............................................ 4 

3.2 KÖFOP-projekt keretében kifejlesztett továbbképzési programok ............................................. 4 

3.3 Idegen nyelvi továbbképzési programok ..................................................................................... 4 

3.4 Kötelezően teljesítendő továbbképzési programok ..................................................................... 4 

3.4.1 Korrupció-megelőzés ...................................................................................................... 4 

3.4.2 Alaptörvény értékei ......................................................................................................... 5 

4 AZ ÉVES INTÉZMÉNYI TOVÁBBKÉPZÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE ................................................. 5 

4.1 Az intézményi továbbképzési terv készítése és megküldése ....................................................... 5 

4.1.1 Intézményi továbbképzési terv megküldése .................................................................... 5 

5 AZ ÉVES EGYÉNI TOVÁBBKÉPZÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE .......................................................... 6 

5.1 A képzési referens jogosultság .................................................................................................... 6 

5.2 Igényalapú tervezés lépései ......................................................................................................... 6 

5.2.1 Tervezést megelőző feladatok ......................................................................................... 6 

5.2.2 Egyéni Fejlesztési Célok ................................................................................................. 7 

5.2.3 Egyéni Képzési Terv nyomon követése ........................................................................ 10 

5.3 Előíró típusú tervezés ................................................................................................................ 11 

5.3.1 Tervkészítés lépései ....................................................................................................... 11 

5.3.2 A továbbképzési programok kiválasztása során alkalmazott elvek ............................... 13 

5.4 Az intézményi továbbképzési terv módosítása.......................................................................... 13 

6 A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK TELJESÍTÉSE.......................................................................... 14 

6.1 Képzések meghirdetése ............................................................................................................. 14 

6.2 Jelentkezés a képzésekre ........................................................................................................... 14 

6.3 A képzéseken való részvétel...................................................................................................... 14 

6.4 A tanulmányi pontok jóváírása.................................................................................................. 15 

7 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TÁJÉKOZTATÁS ........................................................................................... 15 

8 A TOVÁBBKÉPZÉSI TERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE ................................................ 16 

9 MELLÉKLETEK ............................................................................................................................. 17 

1. sz. melléklet: A kompetenciamérési rendszer ....................................................................... 17 

2. sz. melléklet: A közigazgatási szakvizsga tervezési sajátosságai .......................................... 27 

3. sz. melléklet: A továbbképzési programok ........................................................................... 29 

4. sz. melléklet: A kötelezően teljesítendő továbbképzési programok ...................................... 31 

5. sz. melléklet: Az intézményi tanulmányi pontszámkeret kiszámításának modellezése ........ 32 



Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

 

3 

 

Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

Az útmutató célja a képzési referensek munkájának támogatása a 2019. évi intézményi 

továbbképzési tervek elkészítésében. Az útmutató bemutatja a 2019. évi tervezési 

sajátosságokat, a ProBono-rendszer tervezési felületét, valamint a továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének rendjét.  

1 Fogalomtár 

Az Útmutatóban alkalmazott fogalmak jelentése a következő: 

- Éves egyéni továbbképzési terv: a tisztviselő tárgyévre meghatározott tanulmányi 

kötelezettségeit tartalmazó képzési terv. 

- Éves intézményi továbbképzési terv: a munkáltatónál foglalkoztatott tisztviselők egyéni 

továbbképzési terveinek összessége. 

- Éves országos továbbképzési terv: a közigazgatási szervek éves intézményi 

továbbképzési terveinek összessége. 

- ETK: Egyéni Tisztviselői Kompetenciamérés 

- EFT: Egyéni Fejlesztési Terv 

2 A 2019. évi tervkészítési feladatok sajátosságai 

A 2019. évi egyéni továbbképzési tervek összeállítása a ProBono-rendszer felületén történik: 

https://probono.uni-nke.hu 

Az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítása az alábbi két tervezési módszer mentén 

lehetséges: 

1) Igényalapú tervezés 

2) Előíró típusú tervezés 

2.1 Igényalapú tervezés 

Az egyéni fejlesztési igényekre alapozott kompetenciaalapú tervezés 

A közszolgálati továbbképzési programok szakmai kompetenciák fejlesztésére való 

alkalmasságuk szerint csoportosításra kerültek, lehetőséget biztosítva a tisztviselők számára, 

hogy célirányosan közszolgálat-specifikus szakmai és/vagy vezetői kompetenciákat fejlesztő 

képzési programokat választhassanak egyéni fejlesztési tervük elkészítéséhez.  

A kompetenciamérésről az 1. számú melléklet nyújt bővebb tájékoztatást. 

2.2 Előíró típusú tervezés 

A programjegyzékről történő választásra alapozott tervezés 

Amennyiben a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervének elkészítése során nem kívánja 

igénybe venni az egyéni fejlesztési igényekre alapozott tervezés lehetőségét, úgy a képzési 

referens a tisztviselő éves egyéni továbbképzési tervét – a korábbi évek gyakorlata szerint – a 

programkereső rendszerben szereplő továbbképzési programok tisztviselőhöz rendelésével 

állíthatja össze.  

https://probono.uni-nke.hu/
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3 A továbbképzési programkínálat  

A 2019. február 1-jén aktuális továbbképzési programkínálat az alábbi linkről tölthető le: 

https://probono.uni-nke.hu/programkereso/xlsExport 

Amennyiben a link kattintásra nem nyílik meg, javasolt az elérési útvonal bemásolása a 

böngésző keresősávjába. 

3.1 A 2019. évi közszolgálati továbbképzési programok meghirdetése 

1) 2019. március 15-től: folyamatosan elérhetők a ProBono felületén azok a 

közszolgálati továbbképzési programok, melyek fejlesztése, szükség szerinti 

hatályosítása 2019. február 1-jéig megtörtént.  

2) 2019. szeptember 1-től: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) 

újabb jelentős számú közszolgálati továbbképzési program publikálását tervezi, e 

programok listájáról 2019 nyarán nyújt bővebb tájékoztatást. 

A továbbképzési programkínálat bővüléséről az NKE folyamatosan tájékoztatást ad a 

ProBono felületén. 

3.2 KÖFOP-projekt keretében kifejlesztett továbbképzési programok 

Az NKE a 2019. évben is biztosítja a KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési 

Operatív Program) keretében fejlesztett közszolgálati továbbképzési programokat. E 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 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 képzések esetében a program-nyilvántartási szám 

C1/C2/C3/C5 végű kiterjesztést tartalmaz. 

3.3 Idegen nyelvi továbbképzési programok 

Az idegen nyelvi képzések 2019. február 1.-től korlátozott létszámmal érhetőek el. Az NKE-n 

Szaknyelvi Vizsgaközpont kialakítása folyik, ennek indulása várhatóan 2019 májusa. Ezt 

követően a vizsgaközpont keretein belül az NKE olyan jelenléti és e-learning képzéseket is 

indít, amelyek elvégzése után akár egy közigazgatási szaknyelvi vizsgát is sikeresen 

teljesíthetnek a résztvevők. Részletes tájékoztatást és programlistát az NKE 2019 tavaszi 

programfüzetében találhatnak majd.   

3.4 Kötelezően teljesítendő továbbképzési programok 

3.4.1 Korrupció-megelőzés 

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, a 

korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni. 

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

továbbiakban: Rendelet) 9/A. §] 

https://probono.uni-nke.hu/programkereso/xlsExport
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A Rendelet 9/A. §-ban előírt közszolgálati továbbképzés a 2018. január 1-jén vagy azután 

indult továbbképzési időszak tekintetében alkalmazandó, azzal, hogy az a 2017. december 31-

én foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki a 2014. január 1. és 2017. 

december 31. közötti továbbképzési időszakban korrupció-megelőzés témakörét érintő 

közszolgálati továbbképzést nem teljesített, a 9/A. §-ban meghatározott továbbképzést 2019. 

december 31. napjáig köteles teljesíteni. (ld. Rendelet 28. §) 

3.4.2 Alaptörvény értékei 

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, az 

Alaptörvény értékeit bemutató közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni. (ld. 

Rendelet 9/B. §) Aki jelen továbbképzési időszakban – 2018. január 1-től 2018. december 31-

ig – ezt a képzési kötelezettségét már teljesítette, annak ebben a tervezési évben nincsen erre 

vonatkozó teljesítési kötelezettsége.  

A kötelezően teljesítendő programok felsorolását az útmutató 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

4 Az éves intézményi továbbképzési tervek elkészítése 

Az éves egyéni, illetve az éves intézményi továbbképzési tervek elkészítésének időszaka: 

2019. február 1. - 2019. március 15.   

A 2019. évi tervek elkészítése a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik, 

így a ProBono tervezési felülete 2019. február 1-jén megnyílik minden tervkészítő számára.  

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény számos végrehajtási rendelet 

elkészítésére adott felhatalmazást a Kormány részére. A rendeletek várható 

hatálybalépésének időpontja: 2019. március 1. Amennyiben a végrehajtási rendeletek a 

továbbképzési kötelezettséget módosítják, a tervezési időszak az érintett célcsoport 

számára meghosszabbításra kerül. A végrehajtási rendeletek ismeretében az NKE 

további tájékoztatást biztosít a képzési referensek számára. 

4.1 Az intézményi továbbképzési terv készítése és megküldése 

A terveket a ProBono Classic rendszerben kell elkészíteni a „Képzéstervezés” menüpont, 

„Képzéstervező/programtervező” almenüpontjában, amely képzési referensi jogosultsággal 

érhető el.  

4.1.1 Intézményi továbbképzési terv megküldése 

Az elkészített éves intézményi továbbképzési tervet, amely a ProBono-rendszerből 

generálható PDF formátumú dokumentum, ki kell nyomtatni, majd a munkáltatói jogkör 

gyakorlója által aláírva, lepecsételve elektronikus levél mellékleteként, szkennelve a 

tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu e-mail címre kell megküldeni. Az éves intézményi 

továbbképzési terveket kizárólag elektronikus úton kell megküldeni. A hiányosan 

beküldött terveket az Ügyfélszolgálati Osztály hiánypótlásra visszaküldi. 

Az elkészített éves intézményi továbbképzési tervek az NKE részére történő 

megküldésének határideje: 2019. március 15. 

mailto:tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
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5 Az éves egyéni továbbképzési tervek elkészítése 

5.1 A képzési referens jogosultság  

A képzési referens szerepkör egy olyan jogosultság a ProBono-rendszerben, amely lehetővé 

teszi a közigazgatási szerv által kijelölt munkatárs részére a tisztviselők egyéni továbbképzési 

tervének elkészítését a ProBono-rendszer felületén.  

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

az egyéni képzési tervek összeállítása megoszlik köztük. 

Amennyiben egy intézménynél több képzési referens is van, közülük a közigazgatási szerv 

kijelölése alapján megnevezett képzési főreferens1 többletjogosultsággal rendelkezik. A 

képzési főreferens jogosultsággal rendelkező személy további (újabb) képzési referensek 

jelentkezését hagyhatja jóvá a rendszerben. Az intézményen belüli képzési referensek számát 

a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. 

A képzési referens jogosultságai 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); 

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

alkalmazásában; 

 az egyéni továbbképzési tervek elkészítése elektronikus formában. 

5.2 Igényalapú tervezés lépései  

A kompetenciamérési rendszer rövid ismertetőjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

5.2.1 Tervezést megelőző feladatok 

 

Tevékenység Határidő Felelős 

Önértékelés és/vagy mérés 

elvégzése a ProBono-

rendszerben. 

2019. február 1. – február 28. Tisztviselő 

2019-ben a közszolgálati továbbképzésre kötelezett tisztviselők számára a képzéstervezéshez 

szükséges azon kompetenciáik önértékelése – és ahol már elérhető, ott mérése is –, amelyek 

munkafeladataik ellátásához szükségesek 

 

 

                                                 
1 A képzési főreferens szerepkör jóváhagyása az NKE jogkörébe tartozik, amelyre a közigazgatási szervezet 

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

tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu címre. A dokumentum beérkezését követően az Ügyfélszolgálati Osztály 

megadja a kért jogosultságot. 

mailto:tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
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Tevékenység Határidő Felelős 

Programtervezési igény 

jelzése a képzési referens felé 

2019. február 1. – február 28. Tisztviselő 

Az önértékelést és/vagy mérést követően, az ebben elért eredmények alapján a tisztviselőknek 

lehetőségük van programtervezési igény jelzésére a képzési referens felé. 

Amennyiben a tisztviselő a programtervezési igényt jelezni kívánja a képzési referens felé, ezt az 

alábbi két módon teheti meg: 

1. A Programkatalógusban kiválasztott programot igényel. 

2. A Kompetenciamérési rendszerben egy-egy kompetenciára vonatkozó önértékelést vagy 

mérést követően, valamely felajánlott kompetenciafejlesztő programot igényel. 

5.2.2 Egyéni Fejlesztési Célok 

Tevékenység Határidő Felelős 

Egyéni fejlesztési célok 

meghatározása a tisztviselő 

számára  

2019. február 1. – február 28. Képzési referens 

A képzési referens kijelölhet fejlesztendő célokat a tisztviselő számára a munkáltató felhatalmazása 

alapján, amit az Egyéni Fejlesztési Tervben tehet meg.  

2019. február 1-jétől elérhető a képzési referensek számára a ProBono Classic rendszerben a 

„Képzéstervezés” menüben az „Új egyéni fejlesztési terv” menüpont, melynek segítségével lehetőség 

nyílik kompetenciafejlesztési célokat kitűzni a tisztviselők számára egyénileg vagy csoportosan is. 

Az egyéni fejlesztési célok kitűzését a tisztviselők önértékelését és/vagy mérését követően, 

2019. február 28-ig ajánlott elvégezni, mert a fejlesztési célokat a tisztviselő méréssel vagy 

önértékeléssel megállapított jártassági szintjénél magasabb szintre célszerű kitűzni. A 

kompetenciafejlesztési célok kitűzését a munkáltató határozza meg annak érdekében, hogy a 

tisztviselők személyes és szakmai fejlődése a szervezet céljaival és a tisztviselő 

karriertervével összhangba kerüljön. A kitűzött célok orientálják a továbbképzési 

tervkészítést, hiszen a tisztviselőnek lehetőséget adnak, hogy a cél érdekében, ahhoz igazodva 

válasszon a maga számára hasznos továbbképzési programot, és ezzel együtt a munkáltató 

biztos lehet benne, hogy a tisztviselők célzottan képzik magukat. 

5.2.2.1 Fejlesztési célok kitűzése 

Amennyiben a képzési referens fejlesztési célokat kíván kitűzni, az alábbi lépéseket kell 

követnie. 

Az új, kompetenciaalapú tervező felület a ProBono Classic „Képzéstervezés” menüponton 

belül az „Új egyéni fejlesztési terv” kiválasztásával érhető el. 

 



Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

 

8 

 

A „+Fejlesztési cél” gomb segítségével kezdhető meg a célok kijelölése. 

 

A „+Fejlesztési cél” gomb megnyomása után az alábbi felület jelenik meg, és a bal oldali 

hasábban a képzési referens rövid szöveges iránymutatást kap az aktuális teendőkről: 

 

Amennyiben az előző lépésben kiválasztotta a tisztviselőket, a következő lépésben hozzájuk 

rendelhetők a fejlesztendő kompetenciák. A kompetenciák között böngészéssel vagy 

kereséssel is lehet választani. 

A fejlesztési célokhoz ajánlott programok kiválasztása 

Az alábbi ábra a lenyíló menüben való böngészést szemlélteti. 

 

Lehetőség van kulcsszó szerinti keresésre is: 
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A kulcsszó szerinti keresés a felső mezőben megjeleníti azokat a kompetenciákat, melyekben 

a keresett szó előfordul. 

Ha megtörtént a fejlesztendő kompetencia kiválasztása, akkor rákattintva lehet kiválasztani a 

tisztviselő vagy egy tisztviselői csoport számára.  

Rákattintva a következő kép jelenik meg: 

 

A „Hozzáadom” gomb megnyomása után a bal oldali hasábban jelenik meg a választott 

fejlesztési cél, amelyet a „Rögzítem” gombbal lehet véglegesíteni.  

 

A művelethez a rendszer megerősítést kér: 

 

A rögzítést követően az egyéni fejlesztési tervekbe felvett képzések áttekinthetőek, látható a 

kompetenciaszint és az önértékelés és/vagy mérés ideje. Ezen a felületen van lehetőség 

törlésre és módosításra. 
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A kitűzött egyéni fejlesztési célokat és azok teljesítését a képzési referensek a ProBono 

Classic rendszerben a „Képzéstervezés” menüben követhetik nyomon. (A mérésre és 

önértékelésre a tisztviselőnek bármikor lehetősége van.) A tisztviselők képzési terv felületén 

képzési referensként lehetőség van „Az egyén által preferált programok” szűrésére is.  

A beérkezett igényekről a képzési referensek 2019.02.15-től e-mailben is értesítőt kapnak a 

ProBono-rendszerben. 

 

5.2.3 Egyéni Képzési Terv nyomon követése 

Az új ProBono-rendszerben 2019. február 1-jét követően a tisztviselők számára lehetővé 

válik az egyéni képzési tervük, és a tervezett éves és a teljes továbbképzési ciklusra vonatkozó 

tanulmányi pontjaik követése.  
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A „Tanulás” menü „Képzéstervezés” menüpontjában a tisztviselők nyomon követhetik, hogy 

hogyan áll a képzési tervük, milyen munkáltató által elvárt továbbképzésben kell részt 

venniük, hogyan áll az általuk igényelt programok jóváhagyása, valamint – amennyiben a 

munkáltató élt a lehetőséggel – milyen egyéni fejlesztési célokat tűzött ki a munkáltató 

számukra. Amennyiben egyéni fejlesztési célokat tűztek ki számára, közvetlenül tud keresni 

az azokhoz illeszkedő továbbképzési programok között, és igényelni is tudja azokat a 

célkitűzés(ek) teljesítése érdekében. 

5.2.3.1 Értesítés az igényelt továbbképzési programokról 

2019. február 15-től elérhetővé válik az a szolgáltatás, amely segítségével a képzési referensek 

minden nap végén e-mailben értesítést kapnak a ProBono-rendszerből, amennyiben adott 

napon érkezett programigénylés a tisztviselőktől. Az értesítő segítségével a képzési 

referenseknek nem szükséges folyamatosan ellenőrizni a rendszerben a beérkezett igényeket, 

így kényelmesebb rendszerhasználat mellett tudják ellátni feladataikat. 

A képzési referensek munkájának megkönnyítése érdekében lehetőség nyílik majd olyan 

listák összeállítására, amelyek automatizálhatják az igények elutasításának vagy 

elfogadásának menetét. Ez a kényelmi szolgáltatás 2019. február 15-től válik elérhetővé a 

képzési referensek számára az új ProBono-rendszerben.  

5.2.3.2 Programpreferenciák meghatározása 

A programpreferenciák meghatározása egy olyan új szolgáltatás, amelynek segítségével a 

munkáltató meghatározhatja, mely képzési programokon való részvételt preferálja, vagy nem 

preferálja a tisztviselői számára. Azokat a továbbképzéseket, amelyeket a munkáltató preferál, 

a tisztviselői igénylést követően a rendszer automatikusan jóváhagyja – amennyiben a 

tisztviselő tanulmányi pontkerete és az intézményi pontkeret azt lehetővé teszi –, amelyek 

pedig nem preferált kategóriába tartoznak, azokat automatikusan elutasítja a rendszer a 

képzési referens manuális beavatkozása nélkül. A preferált és nem preferált listára a 

továbbképzési programokat egyszerű kereséssel és a megfelelő megjelöléssel tudja elhelyezni 

a képzési referens.  

A listák kezelése – a programok törlése, új programok hozzáadása – a ProBono Classic- 

rendszerben a „Képzéstervezés” menüben a „Képzéstervező/Programtervező” oldalon a 

„Programpreferenciák” gombra kattintva végezhető majd el. 

Fontos! Az igényalapú tervezés esetében a benyújtott igények elfogadására 30 naptári napig 

van lehetőség, ezt követően a kérés elévül, melyről a tisztviselő e-mailben kap tájékoztatást a 

ProBono-rendszerben. Az elévülés nem zárja ki annak lehetőségét, hogy tárgyévben a 

tisztviselő elvégezhesse a kiválasztott képzést, de ehhez ismételt igénylés vagy manuális 

tervezés szükséges.  

5.3 Előíró típusú tervezés 

5.3.1 Tervkészítés lépései  

A ProBono Classic tervezési felülete lehetőséget ad arra, hogy a képzési referens a tisztviselő 

éves egyéni továbbképzési tervét – a korábbi évek gyakorlata szerint – a programkereső 

rendszerben szereplő továbbképzési programok tisztviselőhöz rendelésével állítsa össze. 
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Ennek során a „Képzéstervezés” menüpont, „Képzéstervező/Programtervező” oldalon az 

adott tisztviselő sorában 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, a rendszer nem engedi felvenni az éves egyéni 

továbbképzési tervbe a kiválasztott programot.  

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. 

A képzéstervező alkalmazás a már megszokott módon csak képzési (fő)referensi 

jogosultsággal érhető el. 

 

1. ábra: Az Előíró tervezési módszer lépései 

5.3.1.1 A tervkészítő szerv adatainak ellenőrzése 

A szervezeti adatokat a 2019. évben sem manuálisan kell felvinni a képzési tervbe, 

hanem a ProBono megfelelő felületén lehetőség van ezek rögzítésére. Első lépésként 

az „Adminisztráció” menüből ki kell választani a „Szervezet adatai” pontot. A 

szervezet adatai a Magyar Államkincstár nyilvántartásában szereplő aktuális állapotot 

tükrözik. Fontos, hogy a továbbképzésért felelős vezető adatai mindenképpen ki 

legyenek töltve. 

5.3.1.2 Tisztviselők képzési kötelezettségének meghatározása 

A továbbképzési kötelezettség meghatározásához szükséges adatokat és a 

közszolgálati jogviszony időszakát a szervhez újonnan belépők esetében a 

jóváhagyáskor kell megadni (Adminisztráció/Szerepek jóváhagyása). Ha az adatok 

már korábban megadásra kerültek és nem változtak, akkor nem kell őket újra megadni. 

A mentességek (GYES, GYED, tartós betegállomány stb.) rögzítését, illetve 

ellenőrzését is ebben a lépésben javasolt megtenni. 
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5.3.1.3 Az intézményi pontkeret 

A rendszer a 2019. évi intézményi pontkeretet úgy határozza meg, hogy az eddigi 

egyéni teljesítéseket alapul véve követi, hogy az egyes tisztviselőknek hány pontra van 

szükségük a teljes kötelezettségük megszerzéséhez, majd ezt a pontmennyiséget 

elosztja a 4 éves továbbképzési ciklusból hátralevő évek számával, és ezt a 

mennyiséget megemeli 25%-kal (ennyivel lehet túltervezni évente intézményi 

szinten). Az intézményi pontszámkeret megállapításáról az 5. számú mellékletben 

olvashat bővebben. 

5.3.1.4 Programok kiválasztása és felvétele az éves egyéni továbbképzési tervekbe 

A képzési terv felületen lehet kiválasztani azokat a továbbképzési programokat, 

amelyek a tisztviselő képzési tervébe rögzítésre fognak kerülni. A program 

kiválasztásához a program címe előtt lévő jelölőnégyzetbe kell kattintani, majd a lista 

alján lévő  gombbal elvégezni a mentést.  

Ezt követően a kiválasztott program(ok) felkerülnek a képernyő felső részébe, a 

rögzített programok listájába. Egyszerre több programot is ki lehet jelölni.  

5.3.1.5 Képzési terv nyomtatása, elküldése 

Az intézményi képzési tervet PDF formátumban a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

aláírva és lepecsételve tárgyév március 15-ig kell megküldeni kizárólag e-mail 

mellékleteként, szkennelve a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu e-mail címre. 

5.3.2 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. 

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

tutorált e-learning programok kiválasztása elsősorban azok számára ajánlott, 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. 

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

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

5.4 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, így az éves intézményi továbbképzési terv – a 

tisztviselők tanulmányi pontjait növelő, de az intézményi tanulmányi pontszámkeretet nem 

mailto:tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
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csökkentő módon – a közszolgálat-specifikus ismereteket közvetítő, és 

kompetenciaigényeket kiszolgáló, elektronikusan is hozzáférhető új közszolgálati 

továbbképzési programokkal módosíthatók. 

Javasoljuk az intézményi továbbképzési tervek negyedévenként való felülvizsgálatát. 

6 A továbbképzési programok teljesítése 

A továbbképzési tervekben szereplő képzéseket a tisztviselő a képzési időszakban teljesíti, 

legkésőbb 2019. december 20-ig.  

Az NKE a közszolgálati képzéseket a tervezési időszak lezárását követően, a tervösszesítés 

után 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. 

6.1 Képzések meghirdetése 

A képzéseket a programtulajdonos képzésszervezője hirdeti meg. Az NKE minden esetben a 

ProBono-rendszer „Képzések megvalósítása” menüpont „Képzésszervezés” almenüpontja 

funkcióit alkalmazva hirdeti meg képzéseit. Az itt meghirdetett képzésekről az érintett 

tisztviselők, valamint a képzési referensek automatikus e-mail üzenetet kapnak a ProBono-

rendszerből. 

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

esetben a programtulajdonos feladata. 

6.2 Jelentkezés a képzésekre 

A meghirdetett képzésekre – amennyiben több esemény közül lehet választani, a megfelelő 

képzési időpont, helyszín stb. kiválasztásával,– a tisztviselő jelentkezik fel a ProBono- 

rendszer felületén, vagy a munkáltató képzési referense jelentkezteti őt fel a „Képzések 

megvalósítása” menüpont, „Képzésre jelentkezés”, illetve „Képzésre jelentkeztetés” 

almenüpontjában. 

6.3 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: blended) 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. 

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. 
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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-rendszerben történő rögzítése.  

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

igazoló tanúsítványokat. A képzésszervezők legkésőbb 2019. december 31-ig írhatják jóvá a 

ProBono-rendszer felületén a belső továbbképzésekből fakadó teljesítéseket.  

A rendszer év végével lezár, így a tanulmányi pontok utólagos rögzítésre nincs lehetőség. 

6.4 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 pont 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 az intézmény pontkeretéből nem kerül 

levonásra a képzés pontértéke. 

7 Segítségnyújtás, tájékoztatás 

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

illetve bármilyen más, a továbbképzési rendszert érintő technikai kérdéssel kapcsolatban az 

Ügyfélszolgálati Osztály készséggel áll a közigazgatási szervek képzési referensei és a 

tisztviselők rendelkezésére munkaidőben – hétfőtől csütörtökig 8:00–16:30, pénteken 8:00–

13:00 között – az alábbi elérhetőségeken:  

e-mail: tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu  

telefon: 06 (1) 432-9030 1-es gomb (telefonok fogadása: hétfőtől csütörtökig 9:00–12:00 és 

13:00–16:00, pénteken 9:00–12:00 óra között). 

mailto:tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu
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8 A továbbképzési tervezés és megvalósítás ütemezése 

 

Feladat megnevezése A feladat felelőse A feladat határideje 

Továbbképzési hozzájárulás 

(normatív hozzájárulás)  

1. részletének befizetése 

Közigazgatási szerv 2019. január 31. 

Tervezési útmutató 

közzététele 
NKE 2019. február 1. 

Kompetenciamérés  
Közigazgatási 

szerv/tisztviselő 

 

2019. február 1.- 

2019. február 28. 

 

Képzéstervezés és az 

intézményi képzési terv 

megküldése az NKE részére 

Közigazgatási szerv 
2019. február 1. – 2019. 

március 15. 

Országos képzési terv 

elkészítése 
NKE 2019. március 31. 

Képzések meghirdetése és 

lebonyolítása 

NKE 

(közszolgálati 

továbbképzések) 

Közigazgatási szerv 

(belső képzések) 

Meghirdetés: 

2019. március 15-től 

folyamatosan  

2019. szeptember 1. 

Zárás: 2019. december 20. 

Továbbképzési hozzájárulás 

(normatív hozzájárulás)  

2. részletének befizetése 

Közigazgatási szerv 2019. június 30. 

Képzések zárása 

NKE 

(közszolgálati 

továbbképzések) 

Közigazgatási szerv 

(belső képzések) 

2019. december 20. 
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9 Mellékletek 

1. sz. melléklet: A kompetenciamérési rendszer 

A ProBono-rendszerben létrejött Egyéni Tisztviselői Kompetenciamérés (ETK) rendszere, 

amely a közszolgálati továbbképzési rendszer minőségfejlesztésében egy új szakasz első 

mérföldköve. A továbbképzések gyakorlatorientálttá, kompetenciaalapúvá alakítása során, - 

amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megvalósításában zajló KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 A 

közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése 

című fejlesztési projekt egyik legfontosabb célkitűzése - azt kívánja elérni, hogy olyan 

fejlesztési programok legyenek a tisztviselők számára elérhetőek, amelyek a lexikális tudás 

mellett a gyakorlatban használható képességek fejlesztését is megvalósítják, ezzel javítva a 

mindennapok során szükséges munkateljesítményt és szakszerűséget.  

Kompetencia alatt a közszolgálati továbbképzési rendszerben azt értjük, hogy egy tisztviselő 

milyen szintű gyakorlati jártassággal rendelkezik egy meghatározott területen, azaz milyen 

feladatokat tud önállóan, magabiztosan elvégezni szakszerűen.  

Például a hatósági döntés meghozatalában, közlésében gyakorlott szinten járatos tisztviselő 

az információk értékelése alapján szakszerű megállapításokat tud tenni a hatósági döntésre 

vonatkozóan, továbbá, ha minden körülmény egyértelmű és a döntés egyszerű, szakszerűen 

meg tudja hozni és közölni tudja a hatósági döntést. 

A jártasság mértéke minden kompetencia esetében hat szinten került meghatározásra: kezdő, 

haladó, gyakorlott, szakértő, szaktekintély és újító szintű jártasság.  

Fontos megjegyezni, hogy egy-egy kompetencia esetében nem feltétlen a legmagasabb 

jártassági szint elérésére kell törekedni. A tisztviselők esetében a napi munkavégzés során 

adott munkakörben egy kompetenciát annak megfelelő jártassági szinten vár el a munkáltató 

szervezet, ami az adott munkaköri feladat ellátásához szükséges.  

Ez alapján tökéletesen elegendő lehet egy „gyakorlott” jártassági szint is egy kompetencia 

esetében, amennyiben az a munkakörben elvárt feladatok teljesítéséhez maximálisan 

elegendő. További jártasság megszerzésére akkor lehet célszerű törekedni, ha a tisztviselő a 

munkáltatóval egyeztetve egy magasabb jártasságot igénylő (pl. szakértői) munkakör jövőbeli 

betöltésére készül.  

Az NKE kompetenciaadatbázisa 

A 2018. év során gyakorló közigazgatási szakemberek bevonásával az NKE elkészítette a 

közszolgálati továbbképzéshez használt kompetenciarendszer alapjait, amely során 3 

kompetenciatípus 128 db kompetenciája került azonosításra, az alábbiak szerint: 

1. táblázat Az NKE kompetencia-adatbázisának strukturális felépítése 

Kompetenciatípus Kompetenciaterület Kompetenciacsoport Kompetencia 

közigazgatási szakmai 6 25 94 

vezetői 2 6 15 

személyes 3 5 18 

összesen 11 36 128 
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A kompetenciamérés 

A kompetenciamérésre a ProBono felületéről elérhető Egyéni Tisztviselői 

Kompetenciamérés (ETK) rendszere szolgál, amely a közszolgálati továbbképzési rendszer 

minőségfejlesztésében egy új szakasz első mérföldköve.  

A kompetenciamérés keretében a tisztviselő adott kompetencián belüli (gyakorlati) 

jártassági szintjét állapíthatja meg.  

A tisztviselő a (gyakorlati) jártassági szintjét kétféle módon mérheti meg:  

a) önmagát értékelve (önértékeléssel) vagy  

b) gyakorlati feladatok megoldásán keresztül, mérés útján. 

A továbbiakban képernyőképek segítségével kerül bemutatásra az ETK-rendszer használata.  

A kompetenciamérés folyamata lépésről lépésre: 

Az ETK rendszer az új ProBono felületén a „Tanulás” menüpont „Kompetenciamérés” 

almenüpontban érhető el. 

 

 

 

A kezdő oldalon található a 3 db kompetenciatípus kártyája: közigazgatási szakmai, vezetői és 

személyes. Először a tisztviselőnek ki kell választania azt a kompetenciatípust, amelyen belüli 

kompetencia esetében önértékelni/mérni kíván.  
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A választott kompetenciatípus kártyájára kattintva nyílnak meg az alá tartozó 

kompetenciaterületek: 

 

A kompetenciaválasztási folyamat következő lépésében a tisztviselőnek a 

kompetenciaterületek közül szükséges kiválasztania azt, amelyen belüli kompetencia esetében 

önértékelni/mérni kíván. 

A választott kompetenciaterület kártyájára kattintva nyílnak meg az alá tartozó 

kompetenciacsoportok:  

 

Ezt követően a tisztviselőnek a kompetenciacsoportok közül szükséges kiválasztania azt, 

amelyen belüli kompetencia esetében önértékelni/mérni szeretne. A kompetenciacsoportok 

estében is a választott kártyájára történő kattintást követően nyílnak meg az alá tartozó 

elemek, jelen esetben a kompetenciák. 

A kompetenciaválasztási folyamat utolsó lépése az önértékelni/mérni kívánt kompetencia 

kiválasztása.  
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A kompetenciamérési folyamat ezt követően két irányba ágazik:  

 A választott kompetencia kártyáján az „Önértékelek” feliratra kattintva az önértékelés 

útján mehet tovább. 

 A választott kompetencia kártyáján a „Mérést indítok” feliratra kattintva a 

kompetencia feladatalapú mérésének útján mehet tovább. 

Jelenleg nem minden kompetenciacsoporton belüli kompetenciához tartozik mérési lehetőség, 

de az önértékelés már minden kompetencia esetében elérhető. 
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Kompetencia mérése önértékeléssel 

Az önértékelést a „Start” gomb megnyomásával indíthatjuk el. 

 

Egy kompetencia önértékelése úgy történik, hogy a tisztviselő a gyakorlati jártassági 

szintekhez tartozó állítások közül kiválasztja azt, amelyet a leginkább igaznak tart saját 

magára nézve.  
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A jártassági szintnek leginkább megfelelő állítás kiválasztása után („Nem jellemző rám” gomb 

megnyomását követően) a rendszer automatikusan kiértékel, megmutatva az „elért” jártassági 

szintet.  

 

Ezt követően a rendszer a jártassági szintnek megfelelő típusú képzési programokat ajánl, 

vagyis olyanokat, melyek az egyéni fejlődést leginkább szolgálják a mérés eredményének 

megfelelően. 

Az ajánlott programok a felületen itt tekinthetők meg:  
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Kompetencia mérése gyakorlati feladatokkal 

A kompetenciák önértékelése mellett egyre több kompetencia esetében nyílik majd lehetőség 

a gyakorlati feladatokkal történő objektív kompetenciamérésre is. Ebben az esetben a 

tisztviselőnek különféle, a való életből vett vagy arra reflektáló feladatokat kell 

megoldania, amelyek segítségével a rendszer automatikusan megállapítja a jártasság szintjét.  

A feladatok úgy kerültek kialakításra, hogy egy-egy kompetencia esetében legfeljebb 10-15 

perc időráfordítás által meg lehessen állapítani a jártassági szintet. A feladatok megoldását 

követően a rendszer minden esetben megmutatja a helyes megoldást is, így a 

kompetenciamérés közben tanulásra, illetve a meglévő tudás/képesség megerősítésére is van 

lehetőség. 

A mérést a „Start” gomb megnyomásával indíthatjuk el.  

 

A mérés során a kérdésekre egy válasz adható, és a „Válaszolok” gomb megnyomása után 

értékeli is a rendszer a választ. 



Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

 

24 

 

 

A magyarázat szükség esetén a törvényi hivatkozást is tartalmazza. 
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Az összes feladat megoldása után a rendszer rövid értékelést és kompetenciajártassági szint 

szerinti besorolást ad a tisztviselőnek. 

 

Az ETK felületen a feladatalapú kompetenciamérést követően az eredményeknek 

megfelelően, az eredményeket bemutató oldalon az alsó harmadban találhatóak meg azok a 

továbbképzési programok, amelyek segítségével további fejlődést érhet el a tisztviselő az 

adott kompetenciában. 

Példánkban a Hatósági döntés végrehajtása című kompetencia esetében végeztünk el mérést, 

így a ProBono ehhez illő programokat ajánl. 
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Képzés igénylése a tisztviselő által 

A 2019. évi képzéstervezés során a tisztviselőknek a korábbiaknál lényegesen több 

információ áll rendelkezésére a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzési 

programokat illetően. A közszolgálati programok listája az új ProBono felület „Katalógus” 

menüpontjában érhető el.  

 

A Katalógusban a képzési programok listáját kompetencia, típus, meghirdetés, szervezet, 

óraszám és tanulmányi pontérték szerint lehet szűkíteni, illetve a korábbi résztvevők 

értékelési is segíthetik a programok kiválasztását. A képzési programok igénylés által 

kerülhetnek be a tisztviselő egyéni képzési tervébe. 

A tisztviselők az új ProBono felületén kétféle módon jelezhetik képzési igényüket:  

1. Lehetőség van a Katalógusból program(oka)t igényelni. 

2. Lehetőség van az ETK rendszerben elvégzett önértékelésalapú vagy feladatalapú 

kompetenciamérést követően a rendszer által ajánlott kompetenciafejlesztő 

program(oka)t igényelni. 

A tisztviselők által jelzett programigények az igénylő tisztviselő képzési tervében jelennek 

meg. Az igénylést követően a képzési referens – vezetővel egyeztetett – jóváhagyása után 

kerül be az igényelt program a tisztviselő egyéni képzési tervébe. Amennyiben az 

igényléstől számított 30 napon belül a képzési referens nem hagyja jóvá a tisztviselő által 

jelölt programigényt, úgy az automatikusan törlődik, melyről a tisztviselőt értesíti a rendszer.  
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2. sz. melléklet: A közigazgatási szakvizsga tervezési sajátosságai 

A közigazgatási szakvizsga olyan minősített közszolgálati továbbképzési program, amelynek 

teljesítéséhez 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 jelentkezés a ProBono-rendszeren keresztül történik: 

Főbb alapvetések: 

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 kézikönyv Probono közigazgatási szakvizsga felkészítő- és 

vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához” 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.  

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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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), úgy a tanulmányi pont jóváírására nem kerül sor, és új terv készítése szükséges az 

újbóli jelentkezéshez. 
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3. sz. melléklet: A továbbképzési programok 

A továbbképzési kötelezettség a továbbképzési programjegyzéken lévő továbbképzési 

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

ProBono-rendszerben a „Képzéstervezés” 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 továbbképzési programok két programtípusra oszthatók:  

- 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. 

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. 

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. 



Útmutató a 2019. évi továbbképzési tervezéshez 

 

30 

 

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 

kompetenciaigényeket kiszolgáló, elméleti és gyakorlati elemeket megfelelő súllyal 

tartalmazó, elektronikusan elérhető képzési tartalmak létrehozása állt. 

A KÖFOP projekt keretében kifejlesztett új típusú közszolgálati továbbképzési programok a 

2019. évi tervkészítés során is tervezhetők.  

Az új továbbképzési programok egy elméleti és egy gyakorlati modulból állnak. Az elméleti 

modul keretében egy 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.  
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4. sz. melléklet: A kötelezően teljesítendő továbbképzési programok 

Jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően teljesítendő programok 

- 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 2019. évi 

programkínálatban:  

Képzés megnevezése Nyilvántartási szám 
Alkalmazott 

módszertan 

Integrált kockázatkezelési rendszer a 

gyakorlatban: A folyamatmenedzsment és az 

integrált kockázatmenedzsment alapjai 

folyamatgazdák részére  

(PN-0458-1711-MV-C3) jelenléti képzés 

Közbeszerzési jogsértések elkerülése 

(ajánlatkérői oldalon közreműködők számára)  
(PN-0453-1710-MK-C3) jelenléti képzés 

Újmédia-etika és integritás  (PN-0454-1710-MK-C3) jelenléti képzés 

Az adatvédelem, információszabadság és 

integritás összefüggései  
(PN-0460-1711-MK-C3) jelenléti képzés 

A pszichológia szerepe a 

korrupciómegelőzésben: Szemelvények a 

korrupció pszichológiájából 

(PN-0457-1710-MK-C3) e-learning 

Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: 

Folyamatmenedzsment és integrált 

kockázatmenedzsment a gyakorlatban  

(PN-0461-1711-MK-C3) e-learning 

Közszolgálati etika és integritás (PN-0041-1312-MS) jelenléti képzés 

Integritás-alapismeretek  (PN-0478-1712-MK-C1) e-learning 

- az Alaptörvény értékeit bemutató közszolgálati továbbképzés: a kormánytisztviselő, 

köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, az Alaptörvény értékeit 

bemutató közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni. (ld. Rendelet 9/B. §) Aki jelen 

továbbképzési időszakban – 2018. január 1-től 2018. december 31-ig – ezt a képzési 

kötelezettségét már teljesítette, annak ebben a tervezési évben nincsen erre vonatkozó 

teljesítési kötelezettsége.  

A programjegyzéken szereplő képzésünk a fenti témában: PN-0427-1705-MK-C1 Az 

Alaptörvény bemutatása és értékei (e-learning gyakorlati modullal) 
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5. sz. melléklet: Az intézményi tanulmányi pontszámkeret kiszámításának 

modellezése 

A tárgyévi (2019. évi) intézményi tanulmányi pontszámkeretet az egyes közigazgatási szervek 

számára a ProBono-rendszer automatikusan kiszámítja a tisztviselők által 2018-ban teljesített 

tanulmányi pontok alapján, így ezzel a közigazgatási szerveknek teendőjük nincsen.  

- A 2019. évben a 2018. évben tisztviselőnként teljesített tanulmányi pontok és a 2019. év 

végére – jogszabályi előírás alapján - teljesítendő tanulmányi pontok (azaz 2019. év 

végén a felsőfokú végzettségűek esetében 64, a középfokú végzettségűek esetében 32 

tanulmányi pontot ajánlott teljesíteni) különbségeként kerül az intézményi pontkeret 

meghatározásra.  

Példa: Horváth Zalán felsőfokú végzettségű tisztviselő 2019. évre ajánlott tanulmányi 

pontjainak száma az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

Horváth Zalán 2018. évben 34 tanulmányi pontot szerzett,  

így a 2019. évben (64 tanulmányi pont eléréséhez) 64 - 34 (2018. évben szerzett pontok 

száma) = 30 tanulmányi pont teljesítése lesz számára ajánlott.) 

A polgármesteri hivatal 2019. évi intézményi tanulmányi pontszámkerete megegyezik az 

egyes tisztviselők esetében a 2019. évre kiszámított tanulmányi pontok összegének, 25%-al 

növelt értékével. (Az intézményi tanulmányi pontkeret 25%-os növelésére a közszolgálati 

tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése 

szerint van mód.) 

A 2018. évről 2019. évre áthozott többletpontokról tisztviselők szintjén beszélhetünk. Azon 

tisztviselők esetében, akik 2018. évben nem, vagy nem teljes egészében teljesítették az 

ajánlott tanulmányi pontszámkeretet, a nem teljesített pontérték a 2019. évre számított ajánlott 

pontértékhez adódik hozzá.  

Következtetések: 

- a ProBono-rendszer minden tárgyév kezdetén megvizsgálja, hogy a 2019. év végére 

elérendő tanulmányi pontérték teljesítéséhez - viszonyítva a korábbi években teljesített 

tanulmányi pontokhoz- hány tanulmányi pontot kell az egyes tisztviselők számára 

teljesíteni, s az így megállapított, tisztviselők által tárgyévben ajánlottan teljesítendő 

tanulmányi pontok összege adja az intézmény éves tanulmányi pontszámkeretét; 

- az intézményi pontszámkeret tárgyévi (2019. évi) megállapításakor – nem intézményi, 

hanem - az egyes tisztviselők szintjén beszélhetünk a tárgyévet megelőző évről (2018. 

évről) áthozott többletpontokról: ha a tisztviselő 2018. évben nem érte el a 

továbbképzési időszak második évére előirányzott pontértéket, a különbség a 2019. 

évben teljesítendő tanulmányi pontokhoz adódik hozzá, s így növeli az intézmény 

felhasználható tanulmányi pontszámkeretét; 

- a ProBono nyilvántartási rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy a tisztviselők 

„aránytalanul” teljesítsék tárgyévi kötelezettségeiket, azaz évenként ne egyenlő 

arányban gyűjtsék össze tanulmányi pontjaikat. Ez azonban azzal a következménnyel 

járhat, hogy a tisztviselők többletteljesítménye révén kevesebb tanulmányi ponttal 

növekszik az intézményi pontszámkeret. 


