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Útmutató a 2019. évi új továbbképzési tervezéshez tisztviselőknek 

A fejlesztéseknek köszönhetően 2019-től folyamatosan új szolgáltatásokkal bővül a képzéstervezés 

felülete, és az idei évtől lehetőség nyílik arra, hogy a tisztviselők az egyéni fejlődésüket előmozdítsák 

az egyes kompetenciáiknak legmegfelelőbb képzési programok igénylésével. Ahhoz, hogy a 

tisztviselők egyéni kompetenciafejlesztésük szempontjából a legmegfelelőbb képzési tervet állítsák 

össze, előzetesen meg kell mérniük, hogy az általuk választott kompetenciák terén milyen gyakorlati 

jártassági szinttel rendelkeznek. 

Valamint az idei évtől az új ProBono-rendszerben a munkáltatóknak lehetősége nyílik arra, hogy 

egyéni fejlesztési célokat jelöljenek ki a tisztviselők számára. 

Ezt az új módszertant, ahol a tisztviselői igény és a munkáltatói igény együttese áll a tervezés 

középpontjában, mutatja be az útmutató. 

1 A 2019. évi tervkészítési folyamat újításai 

1.1 Fejlesztési célok meghatározása az egyén hatékony fejlődéséhez 

Az egyéni fejlesztési célok olyan továbbképzési célkitűzések lehetnek, amelyek valamely a szakmai, 

személyes vagy vezetői kompetenciára vonatkozóan egy meghatározott jártassági szint elérését tűzik 

ki célul. Minden munkáltató maga dönti el, hogy tűz-e ki egyéni fejlesztési cél(oka)t valamely 

tisztviselője számára.  

 

A kitűzött fejlesztési célok elérése érdekében a tisztviselők a rendszerben azokhoz illeszkedő 

programokat kereshetnek és igényelhetnek továbbképzési tervükbe. Amennyiben a képzési referens a 

munkáltató megbízásából a tisztviselő számára egyéni fejlesztési célokat tűz ki, úgy a tisztviselő 

közvetlenül tud keresni azokhoz illeszkedő továbbképzési programokat, és igényelni is tudja azokat a 

célkitűzés(ek) teljesítése érdekében. 

 

Amennyiben kitűzésre került egyéni fejlesztési cél valamely tisztviselő számára, a fejlődés mérése az 

év során bármikor, de legkésőbb tárgyév december 31-ig önértékelésalapú és/vagy feladatalapú 

kompetenciaméréssel ellenőrizhető.  

Fontos kiemelni, hogy nem a képzési programok eredményes teljesítése fogja önmagában az egyéni 

fejlesztési cél elérését biztosítani, hanem minden esetben az a megszerzett tudás/képesség, amely a 

kompetenciamérés vagy önértékelés útján igazolható.  

 

A kitűzött egyéni fejlesztési célokat és azok teljesítését az új ProBono felületen a „Képzéstervezés” 

menüpontban követhetik nyomon az érintett tisztviselők. 

1.2 Képzési kötelezettség nyomon követése 

A 2019. évi egyéni továbbképzési tervek összeállítása a ProBono-rendszer új felületén valósul meg, 

amelyet jelen útmutató a folyamat részletes, képernyőképekkel kiegészített bemutatásával támogat.  

A tisztviselők az új ProBono-rendszer „Tanulás” menüpontjának „Képzéstervezés” almenüpontjában 

követhetik nyomon, hogy hogyan áll a képzési tervük megvalósítása, milyen munkáltató által előírt 

továbbképzésen kell részt venniük, hogyan áll az általuk igényelt programok jóváhagyása, valamint 

amennyiben a munkáltató élt a lehetőséggel, milyen egyéni fejlesztési célokat tűzött ki számukra.  
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2 A tisztviselői képzéstervezés rendszere 

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

1. Lehetőség van a „Tanulás” menü „Képzéstervezés” almenü „Programok böngészése” gomb 

segítségével program(oka)t keresni és igényelni. 

2. Lehetőség van az ETK rendszerben elvégzett önértékelésalapú vagy feladatalapú 

kompetenciamérést követően a rendszer által ajánlott kompetenciafejlesztő program(oka)t 

igényelni (lásd. a 3. fejezetben). 

 

2.1 Programigénylés a „Képzéstervezés” almenüpontban 

A tisztviselő a „Tanulás” menü „Képzéstervezés” almenüpontjának „Programok böngészése” gomb 

segítségével tud az aktuális programkínálatban egyéni igényeinek megfelelő program(oka)t keresni.  

Tisztviselő 

által igényelt, 

de a referens 

által még nem 

elfogadott 

program 
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A „Programok böngészése” gombra kattintva a rendszer automatikusan átnavigálja a tisztviselőt a 

„Katalógus” menüpontba, ahol megtekintheti a programkínálatban szereplő programokat és 

kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbeket egyéni fejlődésének előmozdítása érdekében. 

 

 
 

A tisztviselő a kiválasztott program kártyájának „Részletek” gombjára kattintva megtekintheti a 

képzéssel kapcsolatos információkat és az „+Igénylés” gombra kattintva igényelheti a képzést képzési 

tervébe. 
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Az igénylést követően a rendszer a felületen a tisztviselőnek jelzi, hogy az adott képzés igénylésre 

került. 

 
 

Ezt követően a tisztviselő által jelzett programigény az igénylő tisztviselő Egyéni továbbképzési 

tervének „2019 Programterve” részben jelenik meg „Jóváhagyásra vár” státuszban.  

 

 
 

Az ilyen módon igényelt képzési program csak akkor kerül be a tisztviselő egyéni képzési 

tervébe, ha azt a képzési referens – vezetőjével való egyeztetést követően – jóváhagyja. 

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

által jelölt (igényelt) programot, úgy az automatikusan törlődik az igényelt programok listájából, és 

erről a tisztviselőt értesíti a rendszer.  

2.2 Programigénylés kitűzött „Egyéni fejlesztési cél” alapján 

A képzési referens fejlesztési célokat jelölhet a tisztviselő számára, amellyel egyéni fejlődését 

orientálja.  
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Amennyiben a tisztviselő számára a képzési referense fejlesztési célokat jelölt ki, akkor az a tisztviselő 

számára a „Tanulás” menü „Képzéstervezés” almenüpontban az „Egyéni fejlesztési célok” felirat 

alatt jelennek meg.  

Alábbi példánkban a tisztviselő számára a Hatósági eljárás kompetencia fejlesztésének kijelölését 

láthatjuk. A kijelölt fejlesztési célhoz kapcsolódóan a tisztviselőnek van lehetősége önértékelést 

indítani, illetve képzést választani a kompetencia nevére történő kattintást követően. 

 

 
 

A képzési referens a fejlesztendő célt és annak szintjét a tisztviselő által korábban önértékelt/mért 

eredményhez igazítva jelöli meg, ami példánkban B1 kompetenciaszint kijelölését jelenti. A 

tisztviselőnek a kijelölt fejlesztési cél ismeretében lehetősége van önértékelést végezni, azaz 

megbizonyosodhat arról, hogy ténylegesen milyen jártassági szinten áll az adott kompetencián belül. 
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Amennyiben a tisztviselő nem végez újabb önértékelést, akkor a B1 szinthez illeszkedő, de a képzési 

tervében még nem szereplő programokat is megmutatja a rendszer, és az adott program kártyáján 

található „+ Igénylés” gomb segítségével a képzés egyszerű módon igényelhető. 

 
A képzés kártyáján a képzést elvégzők értékelésének átlaga is megtalálható, továbbá a részletek 

gombra kattintva áttekinthető a képzés célja, a képzéssel fejleszthető kompetenciák sora, ill. a rövid 

leírás. 

 
Ha a tisztviselő szeretné megtekinteni az általa igényelt képzések listáját, arra a „Katalógus” 

menüpont alatt az „Igényelt képzések” menüpontban van lehetősége. Az „Igényelt képzések” 

menüpontra kattintva megjelennek az igényelt képzések. 

 

Programok 

felhasználói 

értékelése 
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3 Új típusú kompetenciaalapú képzéstervezés 

2019-ben a közszolgálati továbbképzésre kötelezett tisztviselők a képzéstervezést megelőzően 

megmérik a munkafeladataik ellátásához szükséges kompetenciákon belüli jártasságuk szintjét 

önértékeléssel és/vagy – amely kompetenciák esetében már elérhető – feladatalapú méréssel 

(együttesen kompetenciamérés). Ezt követően, az eredmények függvényében a rendszer által 

kompetenciafejlesztésre ajánlott továbbképzési programok közül van lehetősége a tisztviselőknek 

választani, így a képzéstervezés a mindennapi munkavégzéshez szükséges képességek fejlesztését 

célozza.  

 

A közszolgálati továbbképzési programok szakmai és vezetői kompetenciák fejlesztésére való 

alkalmasságuk szerint csoportosításra kerültek, ezáltal lehetőséget biztosítva arra, hogy célirányosan 

közszolgálat-specifikus szakmai és/vagy vezetői kompetenciákat fejlesztő képzési programokat 

választhassanak a tisztviselők az egyéni fejlesztési tervük elkészítéséhez.  

 

Fentiekhez kapcsolódóan a tervezési időszak első szakaszában, 2019. február 1. – február 28. között 

valósul meg a ProBono-rendszer új kompetenciamérési felületén minden tisztviselő által az egyéni 

kompetenciák választott módon történő felmérése.  

 

A kompetenciamérésen alapuló képzésiprogram-választás az egyéni fejlődés előmozdítását 

célozza. 
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3.1 A kompetencia fogalma  

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 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

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 

 

3.2 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.  
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3.3 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.  

 

A választott kompetenciatípus kártyájára kattintva nyílnak meg az alá tartozó kompetenciaterületek. 
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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.  

  
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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3.3.1 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.  

 

 

 
A rendszer a jártassági szintnek megfelelő típusú képzési programokat ajánl, vagyis olyanokat, melyek 

az egyéni fejlődést leginkább szolgálják a mérés eredményének megfelelően. A jártassági szintnek 

megfelelő programok ajánlása közvetlenül a mért eredmények alatt (az oldal alján) a mérést követően 

tekinthető meg: 

 

3.3.2 Kompetencia mérése gyakorlati feladatokkal 

A kompetenciák önértékelése mellett egyre több kompetencia esetében nyílik majd lehetőség a 

gyakorlati feladatokkal történő objektív kompetenciamérésre is.  
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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. 
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A magyarázat szükség esetén a jogszabályi hivatkozást is tartalmazza. 

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

ProBono ehhez illő programokat ajánl. 

 
 

4 A továbbképzési programok meghirdetése  

A 2019. évben a képzési programok meghirdetése az alábbiak szerint történik: 

 2019. március 18-tól meghirdetésre kerülnek a ProBono felületen azon közszolgálati 

továbbképzési programok, amelyek fejlesztése és szükség szerinti hatályosítása 2019. február 

1-jéig megtörtént. 

 2019. szeptember 1-jével újabb jelentős számú továbbképzési program publikálása tervezett, 

amelyekkel kapcsolatban 2019 nyarán nyújt az NKE bővebb tájékoztatást. 

5 Az elégedettség mérése  

Az NKE rendszeresen végez résztvevői elégedettségmérést, ami alapvető információkat 

szolgáltat a tényalapú döntéshozatalhoz, de ezt a funkcióját csak akkor képes megfelelően 

betölteni, ha kellő számú adat – kitöltött kérdőív – áll rendelkezésre.  

Fontos ezért, hogy a képzéseken részt vevők tudatában legyenek a véleményük 

megosztásának jelentőségével, és válaszaikkal megteremtsék a felhasználó-orientált fejlesztés 

lehetőségét. 

 

Az elégedettségmérésen túl az NKE arra is újabb eszközt kínál a tisztviselők számára, hogy 

tudásukat tesztelhessék, elmélyíthessék, ezáltal sikeresebbek lehessenek mind a vizsgákon, 

mind a munkahelyükön. Azokban az esetekben, ahol a képzés egy kérdésbankból generált 

teszttel zárul, a felvett képzési programjaiknak megfelelő online tesztek segítségével a képzés 

megkezdése előtt a tisztviselőknek lehetőségük van előzetesen felmérni tudásukat. A képzés 

előtti tesztet kitöltők képet kaphatnak azokról a területekről, melyekre a képzések során 

koncentrálniuk érdemes, illetve felkészülhetnek a vizsgaszituációra is. A képzésben részt 

vevő tisztviselőknek módjuk van a képzést követő harmadik és hatodik hónap között is 

felmérni tudásukat, ami a tudásanyag jobb, mélyebb rögzülését segíti elő. 

 

Az első (T0 – bemeneti mérés) és a harmadik (T2 – visszamérés) teszt kitöltése önkéntes, 

elsősorban a tisztviselők kompetenciafejlesztésének orientációját támogatja. A képzést lezáró 

(T1 – értékelő mérés) teszt kitöltése a ProBono képzési felületén történik, kitöltése továbbra is 

kötelező a képzési program teljesítéséhez. 
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6 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

