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LELKES PÁLYAVÁLASZTÓ…



SIKERES PÁLYAVÁLASZTÓ…



TÁJÉKOZOTT HALLGATÓK…



TISZTVISELŐK, MUNKÁLTATÓK…



HR IRÁNYTŰ…



HR GPS…



KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ FELMÉRÉSE

A Kutatás keretében megtörtént a képzési portfólió felmérése az NKE valamennyi

karán, illetve két karközi intézetnél: a Katasztrófavédelmi Intézetnél és a

Nemzetbiztonsági Intézetnél.

Az NKE képzési kínálatában szereplő szakképzettségek, valamint az azokhoz

tartozó részletes adatbázis táblázatos formában került megjelenítésre, és az alábbi

adatokat foglalja magában:

- Intézet/Kar megnevezése

- Szak képzési területe

- Szak képzési szintje (a Felsőoktatási Információs Rendszerben nyilvántartott

képzésielem-kódokkal)

- Szak megnevezése

- Szakképzettség (szakirány szerint)

- Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

- Tanév



- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

- Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

- A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

- Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.

törvény

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.

törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

- A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

- A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai

képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

- A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges

követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 12/2016. (VII. 15.) BM

utasítás

- Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a

betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló

13/2015. (VI. 19.) BM utasítás

- A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.

12.) HM rendelet

- A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

- A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás

A KUTATÁS KERETÉBEN FELDOLGOZOTT 

JOGSZABÁLYOK



KUTATÁS MENETE

I. ÜTEM: ÁROP

Az Államreform Operatív Program keretében (2.2.17) Új közszolgálati életpálya

címmel megvalósított kutatás

II. ÜTEM: 2017. december – 2018. április

Dr. Hazafi Zoltán Intézetvezető Úr irányításával

III. ÜTEM: 2018. június – augusztus

Jelen kutatás

1. SZAKKÉPZETTSÉGI KÍNÁLAT 
2. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
3. INFORMATIKAI LEÍRÁS 
4. ADATTARTALMAK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
5. TESZTELÉS
6. KUTATÁS LEHETSÉGES FOLYTATÁSA



A kutatási tervben foglaltak alapján a Kutatói Munkacsoport

megfogalmazta a konkrét informatikai rendszernek a leírását,

illetve annak az online felületével kapcsolatos elvárásait.

Jóváhagyást követően átadta az Apertus Nonprofit Kft-nek, ahol

30 napos határidő-vállalás mellett megkezdődtek a fejlesztési

munkák.

Többszöri személyes találkozó, számos telefonhívás és rengeteg

e-mail folyamán állt össze a rendszer több lépcsőben. Ez után is

történtek finomhangolások és javítások, amelyek jelenleg is

tartanak.

A KUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 

INFORMATIKAI RENDSZER KIALAKÍTÁSA



NYITÓOLDAL



FELADATKÖR / MUNKAKÖR / BEOSZTÁS



KONKRÉT FELADATKÖR ADATAI



SZAKKÉPZETTSÉG



KONKRÉT SZAKKÉPZETTSÉG ADATAI



KUTATÁSI DILEMMÁK 

Általános nehézséget okozott a vizsgált kormányrendeletekben a képzési

fogalmak, a képzési területek és a képzési szintek meghatározása.

Például az alábbi kifejezések fordultak elő akár egy kormányrendeleten

belül: közgazdasági szakképzetség; közgazdasági felsőoktatás;

közgazdász szakképzettség; közgazdász; egyetemi vagy főiskolai szintű

közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági

szakon szerzett közgazdász szakképzettség; gazdaságtudományok

gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség;

külkereskedelmi jellegű (sic!) felsőfokú szakképesítés vagy főiskolai

szintű kereskedelmi, külgazdasági, gazdálkodási szakon szerzett

közgazdász szakképzettség.



A KUTATÁS FOLYTATÁSÁNAK 

LEHETSÉGES IRÁNYAI 



A KUTATÁST ÉRINTŐ JELENTŐS VÁLTOZÁS 

A 146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 4.§ alapján

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló

29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben új paragrafusként

megjelent 2/A. §. Ennek tartalma:

„Az államtudományi és közigazgatási

felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettséget

minden feladatkörben el kell fogadni megfelelő

képesítésként”



A KUTATÁST ÉRINTŐ JELENTŐS VÁLTOZÁS 

„Az államtudományi és közigazgatási

felsőoktatás szakjain szerzett

szakképzettséget minden feladatkörben

el kell fogadni megfelelő képesítésként

kivéve, ha a közigazgatási szerv belső

szabályzata meghatározott feladatkörre

ezt kizárja.”



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


