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Tisztelt Érdeklődő! 

A projekt célja a közszolgálati pályára vonzást, beillesztést és pályán tartást szolgáló emberi-

erőforrás gazdálkodás menedzsmenteszközeinek kialakítása, az életpályák működtetési 

feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák 

fejlesztése. Az NKE módszertani, kutatási és képzési feladatokkal kapcsolódik a projekt 

keretében megvalósuló országos szakmai fejlesztésekhez, melyek végrehajtásában a 

közigazgatási szervek is aktívan részt vesznek. 

 

1. sz. ábra: A projekt kapcsolódása a „Szolgáltató állam” stratégiai céljaihoz 

(Forrás: KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 A versenyképes közszolgálat személyzeti 

utánpótlásának stratégiai támogatása c. kiadvány) 

 

 

Az egyes célterületekhez kötődő szakmai tevékenységek teljesítésére létrehozott szakterületek 

szakértői zömében az NKE munkatársai, a BM felkért szakértői, továbbá a közszolgálat 

különböző területein dolgozó gyakorlati szakemberek, egyéb hazai és nemzetközi intézmények 

oktatói, kutatói, valamint a középfokú oktatási intézmények pedagógusai. A PDCA ciklus zárt 

logikai rendszere szerinti, egymást követő fázisok megvalósítását biztosító legjellemzőbb 

projekttevékenységeket a következő ábra mutatja be. 
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2. sz. ábra: A PDCA menedzsment ciklus elemeihez tartozó jellemző projekttevékenységek 

(készítette: Szakács Gábor) 

 

Az ábrán szereplő projekttevékenységek közül az NKE által készített azon 

eredménytermékeket mutatjuk be, amelyek valamilyen írásos formában (nyomtatásban, 

és/vagy elektronikusan) megjelentek, és az NKE Közszolgálati Tudásportálján vagy honlapján 

megtalálhatók, az érdeklődők számára megismerhetők, illetve felhasználhatók.  

Az alábbi linken elérhető kiadvány tartalmazza az eredménytermékek szerzőjét, szerkesztőjét, 

címét és elérhetőségi útvonalát. 

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/projektinformaciok/sajtoszoba/kozerdeku-

dokumentumok 

 

 

Dr. Csóka Gabriella, projekt szakmai vezető helyettes 

 

  

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/projektinformaciok/sajtoszoba/kozerdeku-dokumentumok
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/projektinformaciok/sajtoszoba/kozerdeku-dokumentumok
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SZERZŐ/SZERKESZTŐ CÍM Besorolás 

Belényesi Emese Koncepció a közigazgatási 

pályaorientációs képzés gyakorlati 

megvalósításához” című mű elkészítése 

ISBN 

koncepció Pallai Éva 

Krauss Ferenc Gábor 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Kozig_Palyaorientacio_B5_VEGL_jav.pdf 

Budaváriné Béres Erzsébet 

„Pedagógiai módszertani ismeretek a 

közszolgálati pályaorientációs képzés 

oktatói számára” 

ISBN 

módszertan 

Belényesi Emese 

Molnár Katalin 

Pallai Éva 

Stréhli-Klotz Georgina 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Pedag%C3%B3giai%20m%C3%B3dszertani%20ismeretek%20bels%C5%91_B5v%C3%A1gott.pdf 

Budaváriné Béres Erzsébet Szakmai segédlet és útmutató a 

közigazgatási és rendészeti tárgyakat 

oktató szakmai-módszertani 

felkészítéséhez készülő oktatási 

csomaghoz 

oktatási csomag 
Dr. Bátri Fruzsina 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Szakmai%20seg%C3%A9dlet%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3BE_BF.pdf 

Szakmai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára I.-II.-III.: 

Dr. Nagy Ákos – Lövei László – 

Vezdán Csaba Rendvédelmi szervek és alapfeladatok módszertan 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/778_Rendvedelmi%20szervek%20es%20alapfeladatok_e.pdf 

Bagi István – Dr. Kormos János – Papp 

Orsolya Rendvédelmi jog és közigazgatás módszertan 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/779_Rendvedelmi%20%C3%A9s%20jogi_e.pdf 

Dr. Szalay Ferenc – Kutsera Péter – 

Miklós István Magánbiztonság módszertan 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/780_Maganbiztonsag_szakanyag_e.pdf 

A kiadványokhoz kapcsolódó munkafüzet elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-

nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/781_Munkafüzet_e.pdf 

szerkesztette: 

Dr. Csóka Gabriella,  

Dr. Szakács Gábor 

A közszolgálat emberierőforrás-

gazdálkodási rendszerének fejlesztését 

szolgáló kutatások jelentései I. 

ISBN 

szerk. kutatási 

jelentések - 

pályaorientáció 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9sek%20I_beliv_190130.pdf 

  

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kozig_Palyaorientacio_B5_VEGL_jav.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kozig_Palyaorientacio_B5_VEGL_jav.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pedag%C3%B3giai%20m%C3%B3dszertani%20ismeretek%20bels%C5%91_B5v%C3%A1gott.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pedag%C3%B3giai%20m%C3%B3dszertani%20ismeretek%20bels%C5%91_B5v%C3%A1gott.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Szakmai%20seg%C3%A9dlet%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3BE_BF.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Szakmai%20seg%C3%A9dlet%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3BE_BF.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/778_Rendvedelmi%20szervek%20es%20alapfeladatok_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/778_Rendvedelmi%20szervek%20es%20alapfeladatok_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/779_Rendvedelmi%20%C3%A9s%20jogi_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/779_Rendvedelmi%20%C3%A9s%20jogi_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/780_Maganbiztonsag_szakanyag_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/780_Maganbiztonsag_szakanyag_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/781_Munkafüzet_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/781_Munkafüzet_e.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9sek%20I_beliv_190130.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9sek%20I_beliv_190130.pdf
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SZERZŐ/SZERKESZTŐ CÍM Besorolás 

Dr. Pallai Éva Javaslat a tananyag felépítésére és 

struktúrájára, a jegyzetek, 

munkafüzetek és e-tananyag 

vázlatos tartalmi elemeire, továbbá 

a tananyagfejlesztést végző szerzők 

és módszertani szakértők 

kompetenciáira 

módszertan Stréhli-Klotz Georgina 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt

%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-

tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf 

Dr. Pallai Éva Módszertani kézikönyv a 

közszolgálati fakultációs tananyag 

fejlesztésében résztvevők számára 

módszertan Stréhli-Klotz Georgina 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/M%C3%B3dszertani%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20fakult

%C3%A1ci%C3%B3s%20tananyag%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9ben%20r%C3%A9szt%20vev%C5%91k

%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf 

Budaváriné Béres Erzsébet Pályaorientációs Café - 

Műhelybeszélgetés a rendészeti 

pályaorientációs képzés 

tapasztalatairól és a fejlesztés 

jövőbeli lehetőségeiről 

kiadvány 
Dr. Csóka Gabriella 

Dr. Molnár Katalin 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf 

 

szerkesztette:  

Dr. Csóka Gabriella,  

Dr. Szakács Gábor 

A közszolgálat emberierőforrás-

gazdálkodási rendszerének 

fejlesztését szolgáló kutatások 

jelentései II. 

ISBN 

kutatási jelentés 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9sek%20II_beliv_190130.pdf 

 

szerkesztette:  

Dr. Csóka Gabriella,  

Dr. Szakács Gábor 

A közszolgálat emberierőforrás-

gazdálkodási rendszerének  

fejlesztését szolgáló kutatások 

jelentései III. 

ISBN 

kutatási jelentés 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Kutatasi_jelentes_III_jav.pdf 

Krauss Ferenc Gábor Módszertan a közszolgálati 

mentori rendszer bevezetéséhez 

ISBN: NEM 

de szakmai műszaki eredmény! 

koncepció 
Magasvári Adrienn 

Szakács Édua 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Módszertan%20a%20közszolgálati%20mentori%20rendszer%20bevezetéséhez_hitelesített.pdf 

Kopornyik Zoltán Közszolgálati mentorok 

felkészítésének tréneri feladatai 

(tréningcsomag)  

ISBN: NEM 

tréningcsomag 
Krepelka Ágnes 

Svelta Erzsébet 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/K%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentorok%20felk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9nek%20

tr%C3%A9neri%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf 

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Javaslat%20a%20tananyag%20fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%20%C3%A9s%20strukt%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1ra,%20a%20jegyzetek,%20munkaf%C3%BCzetek%20%C3%A9s%20e-tananyag%20v%C3%A1zlatos%20tartalmi%20elemeire_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20fakult%C3%A1ci%C3%B3s%20tananyag%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9ben%20r%C3%A9szt%20vev%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20fakult%C3%A1ci%C3%B3s%20tananyag%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9ben%20r%C3%A9szt%20vev%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20fakult%C3%A1ci%C3%B3s%20tananyag%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9ben%20r%C3%A9szt%20vev%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20fakult%C3%A1ci%C3%B3s%20tananyag%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9ben%20r%C3%A9szt%20vev%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra_Dr.%20P%C3%89%20-%20SKG.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Pa%CC%81lyaorienta%CC%81cio%CC%81s_Cafe%CC%81_Brossu%CC%81ra_mv_nyomdai.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9sek%20II_beliv_190130.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kutat%C3%A1si%20jelent%C3%A9sek%20II_beliv_190130.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kutatasi_jelentes_III_jav.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kutatasi_jelentes_III_jav.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Módszertan%20a%20közszolgálati%20mentori%20rendszer%20bevezetéséhez_hitelesített.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Módszertan%20a%20közszolgálati%20mentori%20rendszer%20bevezetéséhez_hitelesített.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/K%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentorok%20felk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9nek%20tr%C3%A9neri%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/K%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentorok%20felk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9nek%20tr%C3%A9neri%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/K%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentorok%20felk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9nek%20tr%C3%A9neri%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf
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SZERZŐ/SZERKESZTŐ CÍM Besorolás 

Kopornyik Zoltán 
A közszolgálati mentor tevékenysége 

és feladatai (tréningcsomag) 

ISBN: NEM 

tréningcsomag Krepelka Ágnes 

Svelta Erzsébet 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/A%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentor%20tev%C3%A9kenys%C3%A9ge%20%C3%A9s%20fe

ladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf 

Szakács Édua 
Összegző jelentés a közszolgálati 

mentoráltak elégedettségmérésének 

eredményeiről 

jelentés 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/El%C3%A9gedetts%C3%A9g_m%C3%A9r%C3%A9s_mentor_pilot_%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20j

elent%C3%A9s.pdf 

Csóka Gabriella Javaslat a beillesztést támogató 

mentori rendszer kiterjesztésére - 

A kiválasztott pilot szerveknél 

lefolytatott mentori program 

tapasztalatait és eredményeit 

feldolgozó, elemző és értékelő-, 

továbbá a mentori rendszer 

kiterjesztésének lehetőségeit 

bemutató jelentés 

koncepció 

Kiss Bernadett 

Krauss Ferenc Gábor 

Malét-Szabó Erika 

Szakács Édua 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/KONCEPCI%C3%93%20mentor_%C3%B6ssz-

03.25.v%C3%A9gs%C5%91_mell%C3%A9klet_%C3%A1tdolgozva.pdf 

Csutorás Gábor Ákos Koncepció a közigazgatás vezető  

utánpótlását biztosító  

tehetséggondozási program 

bevezetéséhez 

ISBN: NEM 

koncepció 
Hollósy-Vadász Gábor 

Krepelka Ágnes 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Koncepció%20a%20közigazgatás%20vezető%20utánpótlását%20biztosító%20tehetséggondozási%20prog

ram%20bevezetéséhez.pdf 

Jankóné Lindmayer Anna Módszertani anyag a közigazgatási 

tehetséggondozási program 

mentorai számára  

ISBN: NEM 

módszertan 
Kopornyik Zoltán 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/M%C3%B3dszertani%20anyag%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20tehets%C3%A9ggondoz%C

3%A1si%20program%20mentorai%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.pdf 

Csutorás Gábor Ákos Módszertani útmutató a 

közigazgatás vezető utánpótlási 

program résztvevőinek 

ISBN: NEM 

módszertan 
Hollósy-Vadász Gábor 

Krepelka Ágnes 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Tehetsegmentor_utmutato_VEGL.PDF 

  

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/A%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentor%20tev%C3%A9kenys%C3%A9ge%20%C3%A9s%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/A%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentor%20tev%C3%A9kenys%C3%A9ge%20%C3%A9s%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/A%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20mentor%20tev%C3%A9kenys%C3%A9ge%20%C3%A9s%20feladatai%20(tr%C3%A9ningcsomag).pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/El%C3%A9gedetts%C3%A9g_m%C3%A9r%C3%A9s_mentor_pilot_%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20jelent%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/El%C3%A9gedetts%C3%A9g_m%C3%A9r%C3%A9s_mentor_pilot_%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20jelent%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/El%C3%A9gedetts%C3%A9g_m%C3%A9r%C3%A9s_mentor_pilot_%C3%B6sszefoglal%C3%B3%20jelent%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/KONCEPCI%C3%93%20mentor_%C3%B6ssz-03.25.v%C3%A9gs%C5%91_mell%C3%A9klet_%C3%A1tdolgozva.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/KONCEPCI%C3%93%20mentor_%C3%B6ssz-03.25.v%C3%A9gs%C5%91_mell%C3%A9klet_%C3%A1tdolgozva.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/KONCEPCI%C3%93%20mentor_%C3%B6ssz-03.25.v%C3%A9gs%C5%91_mell%C3%A9klet_%C3%A1tdolgozva.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Koncepció%20a%20közigazgatás%20vezető%20utánpótlását%20biztosító%20tehetséggondozási%20program%20bevezetéséhez.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Koncepció%20a%20közigazgatás%20vezető%20utánpótlását%20biztosító%20tehetséggondozási%20program%20bevezetéséhez.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Koncepció%20a%20közigazgatás%20vezető%20utánpótlását%20biztosító%20tehetséggondozási%20program%20bevezetéséhez.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20anyag%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1si%20program%20mentorai%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20anyag%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1si%20program%20mentorai%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/M%C3%B3dszertani%20anyag%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1si%20program%20mentorai%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Tehetsegmentor_utmutato_VEGL.PDF
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Tehetsegmentor_utmutato_VEGL.PDF
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SZERZŐ/SZERKESZTŐ CÍM Besorolás 

Krepelka Ágnes 
A közigazgatás vezetői 

utánpótlásának biztosítása érdekében 

folyó tehetséggondozási pilot 

programban résztvevők (kiválasztott 

tehetségek, mentorok, érintett 

vezetők és munkatársak) 

elégedettségét összegző jelentés 

jelentés 
Támton Ninetta 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Krepelka%C3%81-

T%C3%A1mtonN_tgpilot_el%C3%A9gedetts%C3%A9gm%C3%A9r%C3%A9si%20jelent%C3%A9s.pdf 

Bokodi Márta Etelka A közigazgatási vezető-kiválasztás új 

koncepciója 

ISBN 

koncepció Malét-Szabó Erika 

Pankár Tibor 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Kozigazgatasi_vezetokivalasztas_B5_v2.pdf 

Baranyai Mária Szakmai javaslat kompetenciák 

használatára a stratégiai alapú 

integrált emberi erőforrás-

gazdálkodás humán folyamatainak 

működtetéséhez 

ISBN: NEM 

szakmai javaslat 
Dr. Bokodi Márta Etelka 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Szakmai%20javaslat%20a%20közigazgatási%20pályakezdők%20kompetencia%20alapú%20felvételi%20

vizsgálatára.pdf 

Smudla Szilvia Szakmai javaslat a közigazgatási 

pályakezdők kompetencia alapú 

felvételi vizsgálatára  

ISBN 

szakmai javaslat 
Dr. Hunyadi-Barta Zsuzsanna 

Rigó Éva Bernadett 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/SZJ_Kozig_palyakezdok_komp_alapu_felveteli_vizsgalata_190130.pdf 

 
szerkesztette: Bertalan Tamás 

Koncepció és módszertan kidolgozása 

a 

közszolgálati pályaorientációs 

képzések, 

a szakképzések, a 

tehetségmenedzsment 

programok és a mentori programok 

monitoring feladatainak ellátására 

ISBN: NEM 

koncepció 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Monitoring_koncepcio_modszertan_190319.pdf 

szerkesztette: Bertalan Tamás 

Koncepció és módszertan kidolgozása 

a közszolgálati pályaorientációs 

képzések, a szakképzések, a 

tehetségmenedzsment programok, és 

a mentori programok utánkövetési 

feladatainak ellátására 

ISBN: NEM 

koncepció 

 

  

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Krepelka%C3%81-T%C3%A1mtonN_tgpilot_el%C3%A9gedetts%C3%A9gm%C3%A9r%C3%A9si%20jelent%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Krepelka%C3%81-T%C3%A1mtonN_tgpilot_el%C3%A9gedetts%C3%A9gm%C3%A9r%C3%A9si%20jelent%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Krepelka%C3%81-T%C3%A1mtonN_tgpilot_el%C3%A9gedetts%C3%A9gm%C3%A9r%C3%A9si%20jelent%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kozigazgatasi_vezetokivalasztas_B5_v2.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Kozigazgatasi_vezetokivalasztas_B5_v2.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Szakmai%20javaslat%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20p%C3%A1lyakezd%C5%91k%20kompetencia%20alap%C3%BA%20felv%C3%A9teli%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1ra.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Szakmai%20javaslat%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20p%C3%A1lyakezd%C5%91k%20kompetencia%20alap%C3%BA%20felv%C3%A9teli%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1ra.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Szakmai%20javaslat%20a%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20p%C3%A1lyakezd%C5%91k%20kompetencia%20alap%C3%BA%20felv%C3%A9teli%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1ra.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/SZJ_Kozig_palyakezdok_komp_alapu_felveteli_vizsgalata_190130.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/SZJ_Kozig_palyakezdok_komp_alapu_felveteli_vizsgalata_190130.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Monitoring_koncepcio_modszertan_190319.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Monitoring_koncepcio_modszertan_190319.pdf
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SZERZŐ/SZERKESZTŐ CÍM Besorolás 

Szerkesztette: Bertalan Tamás 

A közigazgatás vezetői 

utánpótlásának biztosítása 

érdekében folyó 

tehetséggondozási pilot program 

helyszíni monitoring vizsgálata 

tárgyában készült jelentések 

összegző elemzése 

jelentés 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/BertalanT_tehets%C3%A9g%20monitoring_elemz%C5%91%20%C3%B6sszegz%C3%A9s.pdf 

Bertalan Tamás 

A mentori pilot program 

helyszíni monitoring vizsgálata 

tárgyában készült jelentések 

összegző elemzése 

jelentés 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/Monit_%C3%B6sszegz%C3%A9s_PK_2020.pdf 

Szerkesztette:  

Dr. Szakács Gábor,  

Dr. Csóka Gabriella 

A közigazgatási emberi erőforrás 

menedzsment tudásmegosztása és 

a HR szakemberek fejlesztése 

nemzetközi gyakorlatának 

vizsgálata 

ISBN 

nemzetközi 

tanulmányok 

A kiadvány elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-

hu/A%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20emberi%20er%C5%91forr%C3%A1s%20menedzsment%20tud

%C3%A1smegoszt%C3%A1sa%20%C3%A9s%20a%20HR_190....pdf 

Szerkesztette: 

Krepelka Ágnes,  

Dr. Csóka Gabriella 

A tehetségmenedzsment-

rendszerek nemzetközi 

gyakorlatának vizsgálata a 

közigazgatásban 

ISBN 

nemzetközi 

tanulmányok 

A kiadvány elérhetősége: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12743 

Szerkesztette: 

Dr. Bokodi Márta Etelka,  

Dr. Csóka Gabriella 

A vezető-kiválasztás nemzetközi 

gyakorlatának vizsgálata a 

közigazgatásban 

ISBN 

nemzetközi 

tanulmányok 

A kiadvány elérhetősége: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12741 

  

https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/BertalanT_tehets%C3%A9g%20monitoring_elemz%C5%91%20%C3%B6sszegz%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/BertalanT_tehets%C3%A9g%20monitoring_elemz%C5%91%20%C3%B6sszegz%C3%A9s.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Monit_%C3%B6sszegz%C3%A9s_PK_2020.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/Monit_%C3%B6sszegz%C3%A9s_PK_2020.pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/A%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20emberi%20er%C5%91forr%C3%A1s%20menedzsment%20tud%C3%A1smegoszt%C3%A1sa%20%C3%A9s%20a%20HR_190....pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/A%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20emberi%20er%C5%91forr%C3%A1s%20menedzsment%20tud%C3%A1smegoszt%C3%A1sa%20%C3%A9s%20a%20HR_190....pdf
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/document/fejlesztesiprogramok-uni-nke-hu/A%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20emberi%20er%C5%91forr%C3%A1s%20menedzsment%20tud%C3%A1smegoszt%C3%A1sa%20%C3%A9s%20a%20HR_190....pdf
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12743
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12741


KÖFOP-2.1.5 - „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” projekt 

keretében készült eredménytermékek 
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A versenyképes közszolgálat 

személyzeti utánpótlásának 

stratégiai támogatása; 

A pályaorientációs képzés szerepe 

a rendészet utánpótlásának 

biztosításában; 

A pályaorientációs képzés szerepe 

a közigazgatás utánpótlásának 

biztosításában; 

Új lehetőségek a közigazgatási 

vezetőkiválasztásban; 

A pályakezdők beilleszkedését 

támogató mentori rendszer 

bevezetésének lehetőségei a 

közszolgálatban; 

Közsszolgálati HR-szakmai fórum 

és tudástranszfer; 

A tehetséggondozás mint a vezetői 

utánpótlás egyik eszköze a civil 

közigazgatásban 

ISBN: NEM 

tájékoztató 

kiadványok 

A kiadványok elérhetősége: https://fejlesztesiprogramok.uni-

nke.hu/projektinformaciok/sajtoszoba/kozerdeku-dokumentumok 



 

 


