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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, a Partnerségi Megállapodás, 

valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia célkitűzéseinek 

megfelelően, Magyarország kiemelt célja a közigazgatás és a közszolgáltatások 

hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató szemléletű állam kialakítása és 

működtetése.  

A magyar közigazgatásban megkezdett átalakítások (a bürokratikus terhek 

csökkentése, az egyszerűbb, elektronikus megoldásokat preferáló, szolgáltató szemléletű 

ügyintézés, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az integritás-szemlélet 

kialakítása stb.) a gazdasági növekedés és az üzleti versenyképesség erősítésének kritikus 

feltételei. A közigazgatási szervezet, a jog – és feladatrendszer, az eljárások jelentős ütemű és 

mértékű átalakítása naprakész ismereteket, a változó elvárásokhoz igazodó, bővülő 

kompetenciákat és folyamatos önfejlesztést igényel, ami komoly kihívást jelent a tisztviselők 

számára. Az adaptív szemléletű, a közigazgatási változásokkal azonosuló, azokat pozitívan 

kezelő tisztviselő a közigazgatási-fejlesztések sikerének egyik legfontosabb feltétele. Az 

elkötelezettség, a reformokat támogató vezetői és tisztviselői mentalitás, a motivált 

munkahelyi kultúra jórészt a szakmai fejlődés lehetőségének biztosításával, az egyéni és 

csoportos tanulást, az adaptív szemléletet támogató „tanuló környezet” kialakításával 

teremthető meg.  

A tisztviselők és vezetőik felfokozott szervezeti, jogi és technológiai (IT) átalakulási 

folyamatban, rendkívüli hatékonysági kényszer alatt dolgoznak. Figyelembe kell venni, hogy 

a lakossági/vállalati adminisztratív teher csökkentése gyakran a tisztviselői teher (feladat) 

növekedését (mennyiség), illetve a feladatellátás módjának (ügyintézési rutin) gyors 

átalakítását (minőség és módszer) jelenti. A tisztviselőnek és vezetőjének folyamatos, up-to-

date adaptációs-tanulási támogatásra van szüksége ebben a folyamatban ahhoz, hogy 

rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek a hatékony közigazgatás és 

közszolgáltatási rendszer működtetéséhez, az állampolgári bizalom megszerzéséhez 

szükségesek. Ezért kulcsfontosságú a tisztviselők személyre szabott (egyéni fejlesztési 

igényekre és valós szervezeti szükségletekre alapuló), kompetencia-fejlesztése. (A 

kompetencia fogalma magában foglalja a képességek – tudások, ismeretek, készségek és 

attitűdök – összességét.) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) által megtervezett projekt 

eredményeként a közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő – modern oktatás-

technológiai és képzésmenedzsment rendszerre épülő – tanulási környezet jön létre. A 

beavatkozás hatásaként mérhetően javul és folyamatosan fejleszthetővé válik a 

közszolgálatban dolgozók kompetenciaszintje, rendszerszinten elterjed a személyre szabott 

fejlesztés módszere. A projekt célcsoportját képező tisztviselők tudásának, képességeinek 

fejlesztése végső soron hozzájárul a közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságának 

növeléséhez, a bürokrácia csökkentés minőségi végrehajtásához és Magyarország 

versenyképességének növeléséhez. A projekt megvalósítása egyben hozzájárul a 11. EU 

tematikus cél („a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a 

hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása”) eléréséhez. 
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1. Helyzetértékelés 
 

1.1 A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása  
 

A Kormány 2014. évben indította el a közszolgálati továbbképzés rendszerét, 

amelyben kulcsszerepe van a képzések fejlesztését, szervezését, megvalósítását, illetve 

rendszerszintű informatikai támogatását végző NKE-nek. A közszolgálati továbbképzés a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) és a 

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

meghatározott keretek között működik. A közszolgálati továbbképzés rendszere bevezetése 

óta sokat fejlődött, és a közigazgatás átalakításának egyik legmarkánsabb elemévé vált. Egy 

közigazgatás reformjának mindig kritikus eleme a változások képzési-tanulási támogatása a 

vezetők és tisztviselők körében. A változáskezelés egyik legfontosabb eszköze az érintettek 

személyes fejlesztése, képzése, a hatékonyság javulása pedig csak aktív és célzott, a valós 

szükségletekre épülő tanulással érhető el.  

 

1.2 A projekt indokoltsága 
 

A kompetens tisztviselő jelenti a kritikus humánfaktort a közigazgatás és a 

közszolgáltatások fejlesztésében, különösen a stratégiai és szervezeti célok 

megvalósításában, a lakosság és a vállalatok adminisztratív tehercsökkentésében, az 

elektronikus szolgáltatások kiterjesztésében. Magyarországon közel 100 ezer kormány- és 

köztisztviselő számára kell megteremteni a tanulási esélyegyenlőséget, azaz egységesen 

azonos színvonalú képzésre, tanulás-technológiai háttér és szolgáltatok elérése kell törekedni. 

A munkavégzés melletti folyamatos tanuláshoz az időgazdálkodás leghatékonyabb 

formájában működő képzési módszerekre és technikákra van szükség. Ennek információ-

technológiai feltételeit egységesen biztosítani kell minden tisztviselő felé.  

Különösen kritikus elem a tisztviselők elkötelezettségének és integritásának 

fenntartása, fejlesztése. A közigazgatási átalakulásból következő tisztviselői tehernövekedés 

kockázatot jelent a kormányzat és a tisztviselő közötti bizalmi kapcsolat fenntartásában. A 

képzés a karriertámogatás, és ezen keresztül a tisztviselői biztonságérzet (elégedettség) fontos 

eszköze. A kormányzat és a tisztviselő közötti bizalmi kapcsolatot erősíti a tisztviselő egyéni 

igényeire figyelő képzés, a tanulást támogató környezet. A közigazgatásnak bizalmat kell 

építenie a lakosságban és a vállalatokban a közszolgáltatások iránt. Ehhez a bizalomépítéshez 

olyan tisztviselők kellenek, akik maguk is önbizalommal, motivációval és a közszolgáltatások 

változásai iránt pozitív érzülettel rendelkeznek, továbbá ezt közvetítik a társadalom és a 

gazdaság szereplői felé is.  

A projekt átfogó stratégiai célja ez alapján fogalmazható meg: a közigazgatás 

hatékonyabb működése folyamatosan tanuló, adaptív szervezetet feltételez, amely a 

bürokráciacsökkentést szolgáló minőség erősítésére, a munkavégzés hatékonyságának 

növelésére törekszik olyan tisztviselőkkel, akik tudatosan fejlesztik szolgálati képességeiket 

és bővítik szakmai ismereteiket. A projekt stratégiai célja, hogy ehhez az egyéni fejlesztési 
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igényeket szolgáló programokat, korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet 

biztosítson.  

 

1.2.1 A szakterület elemzése, jelenlegi helyzetének bemutatása  

 

A közszolgálati továbbképzés intézményi és jogi kereteit a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a 

közszolgálati tisztviselők továbbképzésről szóló 273/2012. Korm. rendelet fektette le.  

A közigazgatás minőségét, céljainak, értékeinek érvényesülését komolyan veszélyezteti a 

tanulás hiányával járó „beszűkülés” jelensége. A tanulás és az önfejlesztés jó esetben 

természetes belső igény, melynek feltétele egy tanulástámogató rendszer. A közigazgatásnak 

„tanuló szervezetté” kell válnia, ehhez pedig a tanulás igényét és kultúráját, a hatékony 

önfejlesztés képességét ébren kell tartani a szervezetrendszerben. A közszolgálati 

továbbképzési rendszer bevezetése esélyt adott arra, hogy a tisztviselők új, inspirálóbb 

tanulási környezetben végezhessék munkájukat, hogy a továbbképzés ne kényszer és teher, 

hanem folyamatos belső szakmai igény legyen. A 2013-ra kialakított jogi keretek (így 

különösen a Kttv., a 273/2012. (IX.29.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők 

továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III.14.) KIM miniszteri 

utasítás) alapján megkezdődött az NKE vezetésével a továbbképzési rendszer felépítése. 

Megtörtént a kísérleti továbbképzési programok kifejlesztése, amelynek eredményeképpen 

mintegy 220 db közszolgálati továbbképzési programot vehettek igénybe a tisztviselők. A 

2014-ben elindult első négyéves továbbképzési ciklus első évében kb. 70 ezer tisztviselő vett 

részt a képzésekben. 

A 2015. év a közszolgálati továbbképzési rendszer konszolidációját és a már megvalósult 

alapokon történő jelentős fejlesztések előkészítését jelentette a Közigazgatás-és 

Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretei között. Az 

elmúlt két év fejlesztéseivel közelítettünk az európai közszolgálatok és a hazai felnőttképzés 

egyik leginnovatívabb tanulási rendszerének kialakításához, a KÖFOP projekt fejlesztési 

forrástámogatást biztosít e misszió folytatásához és az eredményes fejlesztői munka 

elvégzéséhez. 

 

1.2.2 A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása  
 

A projekt szakmai tartalmi megvalósításának szükségességét a szakpolitikai, szakmai 

előkészítési egyeztetések alapján az alábbi főbb szempontok jelölik ki: 

- A közszolgálati továbbképzési rendszerben a képzéstervezést nem alapozzák meg 

következetes kompetencia-fejlesztési mérések, hiányoznak a tisztviselői 

előmenetel rendszerébe illesztett, képzés-centrikus tudásmérési pontok, a 

tisztviselők egyéni képzési igényeinek önálló azonosítását támogató kompetencia-

alapú önértékelési eszközök. 

- A képzésfejlesztés és a képzési kínálat nem kapcsolódik a tisztviselői teljesítmény-

értékelés kompetencia-rendszeréhez.  

- A képzési kínálat jelenleg az ágazati ismeretkörökre koncentrál, a kompetencia-

fejlesztéshez szűk lehetőségeket kínál, a differenciálódó munkaköri és 
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kompetenciaigényeknek megfelelő képesítő képzési programok (posztgraduális 

képzések) jelenlegi kínálata sem elégséges.  

- A tanulási környezet nem biztosítja a hatékony tanulás feltételeit (napi munka 

mellett, megfelelő hardver és szoftver feltételek hiánya), ezért az interaktív, a 

korszerű oktatástechnológia lehetőségeit kihasználó képzések bővítése szükséges. 

Hiányoznak a minőségirányítási keretek között működő lokális (megyei, járási) 

képzés-fejlesztési és szervezési feltételek.  

- Nincs stabil szakértői és oktatói kör, amely megfelelő minőségbiztosítási keretek 

között fejlődhet. A közszolgálati tisztviselők csak a képzési tervükben feltüntetett 

továbbképzési programokhoz férhetnek hozzá, mivel nem jött létre a továbbképzés 

tudásanyagának korszerű tudásmegosztó rendszereken keresztül történő használata 

a közszolgálatban. 

1.3 A projekt illeszkedése 
 

1.3.1 Stratégiai, jogi háttér 
 

Magyarország Alaptörvényének X. cikke szellemében, az NKE a tudományos kutatás, a 

tanulás és a tanítás szabadságának intézménye, melynek tevékenysége és fejlesztései 

közvetlenül szolgálják és támogatják az államreform, a közszolgálat-fejlesztési és a 

közszolgálati életpálya stratégiák megvalósítását. 

Az NKE közvetlen címzettje számos kormányzati és közszolgálati feladatrendszernek, 

így kiemelten: 

- az Államreform II. programnak; 

- a Kormány 2014-2020-as közszolgálat – és közigazgatás-fejlesztési stratégiájának;  

- a közszolgálati életpálya hivatásrendi stratégiáinak, így a honvédelmi életpálya és 

rendészeti dolgozók életpálya programjának; 

- a korrupcióellenes stratégiának; 

- az információbiztonsági és kibervédelmi feladatoknak a közszektorban; 

- a katasztrófavédelmi feladatrendszernek. 

Többszintű feladatrendszerről van szó, melynek keretében az Egyetem végzi, illetve ellátja: 

- a reformprogramok és stratégiák szintjén a koncepciók kutatási megalapozása (pl. Jó 

Állam jelentés 2015.), e célból az Államreform Központ működtetését; 

- a jogszabályok által meghatározott feladatokat; 

- a szaktárca által gyakorolt ágazati irányítási-felügyeleti hatáskörben meghatározott 

feladatokat (pl. közszolgálati továbbképzés); 

- a Fenntartói Testület által meghatározott feladatokat. 

A hazai közszolgálati humántőke reformja meghatározza az egyetemi fejlesztések 

irányait, így a projekt elsődleges keretét a magyar államreform folyamat során meghatározott 

fejlesztési irány jelenti. Az 1602/2014. (XI.4.) sz. Kormányhatározat rendelkezett arról, hogy 

az állami humántőke reformjának részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

államtudományi felsőoktatási intézménnyé alakul át, a jó állam és jó kormányzás 

értékközpontú szellemiségének támogatása keretében országos közszolgálati tudásközponttá 
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válik. Az egyetem a közszolgálat hatékonyságának növelését folyamatos, naprakész, aktuális- 

a kihívásokhoz rendszerszinten igazodó tudáskoncentráció megvalósítása által támogatja, a 

közszolgálat fenntartható tudományos, kutatási, képzési tudásbázisa.  

A projekt megvalósítás során az alábbi szakpolitikai stratégiák és jogszabályok mentén, 

azokhoz folyamatosan illeszkedve valósítjuk meg tevékenységeinket: 

 

Projektet megalapozó stratégiai dokumentumok: 

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2015-2020, 

- Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014-2020, 

- Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020, 

- Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, 

- Nemzeti Korrupcióellenes Program 2015-2018 (Intézkedési Terv 2015-2016), 

- A „Zöld Könyv az infokommunikációs szektor 2014–2020 közötti fejlesztési 

irányairól” és az E-közigazgatási Cselekvési Terv releváns részei, 

- Releváns ország- specifikus ajánlások és az érvényben lévő Nemzeti Reformprogram. 

Projekt megvalósításához kapcsolódó főbb jogszabályi háttér: 

- 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról, 

- 2011. évi CCIC. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,    

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,  

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,    

- 2000. évi C. törvény a számvitelről,   

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,    

- 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról,    

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, és végrehajtási 

rendeletei,    

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,    

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről,   

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról,  

- Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális 

Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
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- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az 

építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról. 

E-közigazgatáshoz és közigazgatás szervezéshez kapcsolódó jogszabályok:  

 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, 

- 2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások 

együttműködésének általános szabályairól,  

- 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról, 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

- 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 

összefüggő törvénymódosításokról, 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól, 

- 2004. évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól, 

- 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 

Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról, 

- 174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról, 

- 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról, 

- 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

- 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági 

felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 

hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek 

meghatározásáról, 

- 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet a kormányzati eseménykezelő központ és az 

eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események 

kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a 

sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól, 

- 152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió tagállamainak az elektronikus 

azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről, 

- 142/2015. (VI.12.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati nyilvántartások 

együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 

végrehajtásáról, 

- 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről, 

- 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletének részletes szabályairól, 
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- 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 

nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról, 

- 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról, 

- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről, 

- 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési 

Stratégiával kapcsolatos feladatokról, 

- 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai 

biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a 

biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről, 

- 28/2015. (VI.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati nyilvántartások 

együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

- 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről, 

- 42/2015. (VII.15.)  BM rendelet az elektronikus információbiztonságról szóló 

törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének 

rendjéről, 

- 26/2013. (X.21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus 

2/12 információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és 

továbbképzésének tartalmáról, 

- 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton 

történő másolat készítésének szabályairól. 

A stratégiai, szakmapolitikai megalapozottság szempontjából kiemelkedően fontos a 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiához, illetve a „Zöld könyvhöz” való 

kapcsolódás.   

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia szerinti szakpolitikai célok 

megvalósítását, a szolgáltató állam és az ügyfélcentrikus működés fenntartását a kompetens, 

korszerű tudású tisztviselő rendelkezésre állása tudja garantálni. A közigazgatás 

intézményrendszerének fejlesztése során alkalmazandó újszerű, modern 

menedzsmenttechnikák, eszközök és módszerek alkalmazása, a munkafolyamatok 

hatékonyságának növeléséhez való hozzájárulás csak képzett és felkészített professzionális 

tisztviselői állomány mellett lehetséges. A szakmai tudás és ismeret mellett fontos hangsúlyt 

helyezni az egyéb kompetenciák (képességek, attitűdök) fejlesztésére, mivel a szolgáltató 

közigazgatás megteremtéséhez és működtetéséhez vezetési, kommunikációs, együttműködési 

stb. készségek terén is felkészült, tanulásra és önfejlesztésre nyitott, etikus magatartásmintát 

követő szakemberek szükségesek. 

A stratégia által meghatározott átfogó stratégiai cél a szolgáltató állam modell kialakítása. 

A stratégiai célt szolgáló 3 alcél közül mindenekelőtt az első megvalósulását szolgálja jelen 

projekt („a szervezeteknek úgy kell működniük, hogy kiszámíthatóságukkal és 
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jogszerűségükkel, a közszolgálatot ellátó munkatársaknak pedig úgy kell dolgozniuk, hogy 

szakmai tudásukkal és etikus magatartásukkal az állami működés iránti bizalom alapkövei 

legyenek”).
1
 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia a célok elérése érdekében 4 

beavatkozási területet nevesít, melyek közül „A közigazgatás emberi erőforrás 

gazdálkodásának fejlesztése” beavatkozási terület intézkedéseihez, azon belül is elsősorban 

tisztviselői kompetenciafejlesztéshez, valamint a vezetői kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódnak jelen projekt beavatkozásai. 

Ahogy a stratégia fogalmaz, a kompetenciafejlesztés az új közszolgálati életpályamodell 

keretein belül is kiemelt jelentőséggel bír. A 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusban a 

személyi állomány horizontális mozgását elősegítő általános kompetenciafejlesztés 

hangsúlyos szerepet kap, mivel a közszolgálati pályára belépés, a teljesítmény- és tudásalapú 

előmenetel, a munkakör-alapú gazdálkodás, a közszolgálaton belüli átjárhatóság a tisztviselői 

és hivatásos közszolgálati állomány tudásának komplex és folyamatos fejlesztését igényli. A 

személyi állomány fejlesztését szolgáló képzéseknek fejlesztés-centrikus szemlélettel, a 

hatékony tanulást szolgáló technológiai és módszertani eszközökkel és dinamikus kutatási 

háttérrel kell működniük. 

Az új közszolgálati életpálya rendszerben a kompetenciaalapú munkamagatartást alapul 

véve hangsúlyt kell fektetni azon kompetenciák, képességek, készségek, jártasság és attitűd 

fejlesztésére, amelyek segítségével a tisztviselők mindennapi munkája eredményesebb, 

hatékonyabb lehet. Cél, hogy azokon a területeken gyarapíthassák tudásukat, illetve azon 

kompetenciáikat fejleszthessék, amelyek a munkakörükhöz kapcsolódóan a szakmai tudás 

alkalmazásához kiemelkedően fontosak, és a kiváló teljesítmény elérése érdekében 

fejlesztendőek.
2
 

A fejlesztés során különösen fontos tartalmi elem, hogy a tisztviselők fejlesztési igényei 

összhangban legyenek az államreform céljaival, a jogi és szervezeti környezet változásaival, 

az egyéni karrier – és életpálya tervekkel, az egyéni teljesítmény-értékeléssel és az egyéni 

kompetenciák tényleges fejlesztési igényeivel. A projekt céljait a tisztviselői állomány 

munkáltatóinak igényei mentén, a bürokráciacsökkentés minőségi megvalósítását támogatva 

kívánjuk teljesíteni. 

Jelen projekt stratégiai háttere kapcsán ki kell még emelni az NKE 2015-2020 közötti 

időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervét (IFT). Az IFT 9 stratégiai célterületet 

azonosít, amelyek közül a KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 konstrukció az alábbiakat támogatja:  

- I. Hatékony együttműködések, 

- II. Államtudományi felsőoktatási intézmény, 

- III. Közszolgálat-fejlesztés 2020,  

- IV. Kiváló képzés és továbbképzés, 

- VII. Korszerű informatika és szolgáltatások. 

                                                 
1
 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 25. o.  

2
 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 74-76. o. 
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A hatékony együttműködések célterület vonatkozásában az IFT célként fogalmazza meg 

a területi közigazgatás senior tisztviselői állományának és a társegyetemek oktatóinak 

széleskörű oktatói-szakértői részvételét a továbbképzési programokban.
 3

  

Az államtudományi egyetemmé fejlesztés és az állami humántőke reformterve olyan 

képzésfejlesztést tesz szükségessé, amely az állammal kapcsolatos új és átfogó kutatások 

eredményeit, a komplex államszervezési szemléletet és a nemzetközi nívójú, korszerű 

közszolgálati tudást beépíti az életpálya egyes szakaszaiba. Ezért olyan posztgraduális 

karrierképzést kell kifejleszteni az IFT értelmében, amely a közszolgálati vezetői előmenetel 

feltételévé válhat (Kormányzati tanulmányok), valamint olyan posztgraduális programot, 

amely magasabb szintre emeli a jelenlegi közigazgatási szakvizsga tudás– és 

kompetenciaszintjét a tisztviselői előmeneteli rendszerben.
4
 

A „Közszolgálat-fejlesztés 2020” célkitűzés értelmében az NKE fejlesztési tervei a 

KÖFOP prioritásait támogatják, elsősorban a 2. prioritási tengelyhez (szolgáltatási szemlélet 

és etikus működés megerősítése a közszolgálatban) illeszkedve. Az IFT megfogalmazása 

szerint a KÖFOP fejlesztés keretében valósul majd meg többek között a közszolgálatban 

dolgozó szakemberek kompetenciafejlesztése.
5
 

A „Kiváló képzés és továbbképzés” stratégiai célkitűzés keretében kerültek 

megfogalmazásra a közigazgatási állomány (tisztviselői) továbbképzés területére vonatkozó 

fejlesztési célok (egyéni fejlesztési igényeket szolgáló programok, korszerű tanulási eszközök 

és fejlesztő környezet biztosítása).
6
 

A projekt jelentős mértékű informatikai fejlesztést foglal magában, ezért indokolt 

megvizsgálni az illeszkedését a „Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014–2020 

közötti fejlesztési irányairól” (a továbbiakban: Zöld könyv) című stratégiai 

tervdokumentumhoz.  

A projekt elsősorban az alábbi területeken járul hozzá a Zöld könyvben foglalt 

célkitűzésekhez, akciókhoz (pillér/eszközcsoport/akció):  

- DK Digitális Kompetenciák / E3 Digitális kompetenciák fejlesztése a közszférában 

dolgozók (közszolgálati alkalmazottak, köztisztviselők, egészségügyi és szociális 

dolgozók, pedagógusok stb.) körében / A1 Gyakorlatias e-közigazgatási ismeretek 

beépítése a közigazgatási képzési (alap-, felsőfokú) programokba a közszolgálati 

alkalmazottak és a közszférában dolgozók körében:  

A projekt keretében felmérésre kerülnek a közigazgatásban dolgozók 

kompetenciái, és ezekre reflektáló képzési programok kerülnek kialakításra. A 

specializált közigazgatási ismereteken felül nagy hangsúlyt kap az általános 

kompetenciák fejlesztése (többek között, de nem kizárólag a digitális írástudás) és 

az átjárhatóságot támogató programok (kormányzati szintű koncepciók 

megismerése és használata).  

                                                 
3
 NKE Intézményfejlesztési Terv 21. o. 

4
 uo. 22-25. o. 

5
 uo. 29. o. 

6
 uo. 35-36. o. 
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- DK Digitális Kompetenciák / E3 Digitális kompetenciák fejlesztése a közszférában 

dolgozók (közszolgálati alkalmazottak, köztisztviselők, egészségügyi és szociális 

dolgozók, pedagógusok stb.) körében / A3 A munkavállalók informatikai 

felkészültségének növelését célzó eszközök (pl. képzések):  

A projekt a központilag folytatott, az informatikai felületre és használatukra 

vonatkozó képzésekkel, tan- és segédanyagokkal hangsúlyt fektet a 

közigazgatásban dolgozó tisztségviselők informatikai felkészültségének 

növelésére.  

- DÁ Digitális Állam / E1 Az államigazgatási belső folyamatokat és az elektronikus 

közigazgatási szolgáltatásokat támogató informatikai háttér biztosítása / A1 

Egységes kormányzati IT-háttér (hardver és szoftverinfrastruktúra, üzemeltetés) 

továbbfejlesztése, kormányzati intézmények belső folyamatait és szolgáltatásait 

(G2G) támogató informatikai háttér biztosítása, valamint A2 Államigazgatási 

belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek, központi kormányzati 

informatikai (pl. gazdasági támogató, személyügyi, dokumentumkezelő) és 

felhőalapú állami informatikai szolgáltatások fejlesztése: 

A projekt keretében kialakításra kerül a képzések támogatása és a képzési rendszer 

és életpálya nyilvántartások okán egy olyan informatikai infrastruktúra, amely az 

NKE teljes tevékenységi körét támogatni tudja. A kialakítás során figyelembe 

vételre kerülnek az egységességi irányelvek, ezáltal a projektek támogatják a Zöld 

könyv DÁ/E1/A1 és DÁ/E1/A2 akcióját. 

- DÁ Digitális Állam / E3 Interoperabilitás és közös szabványok /A3 Állami 

nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése (informatikai- és 

szervezetfejlesztések, interoperabilitás, módszertan, humánfeltételek, jogalkotás):  

A projekt végrehajtása során kialakuló rendszerek illeszkednek az e-közigazgatási 

koncepcióba, így különösképp előremutatóak az egységesítés és interoperabilitás 

terén.  

- DÁ Digitális Állam / E5 Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése és a 

digitális adatvagyon hozzáférhetővé tétele / A5 Köz- és felsőoktatási, illetve 

kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése, az intézmények 

modern infokommunikációs eszközökkel történő ellátása, felhőalapú 

szolgáltatások bevezetése, a kutatási célú hálózati alapinfrastruktúra (GEANT, 

HBONE) és a számítástechnikai (HPC) kapacitás folyamatos bővítése:  

A projektben létrehozásra kerülő tudásvagyon a kialakítandó fejlett informatikai 

infrastruktúra használatával megosztható. A nyílt hozzáférés elvének érvényesítése 

és az NKE együttműködésre koncentráló megközelítése értelmében a tudásvagyon 

a köz- és felsőoktatás más szereplői számára is megbízhatóan elérhetővé válnak, és 

a jövőben is biztosítottak lesznek.  

 

1.3.2 A projekt céljainak kapcsolódása a KÖFOP céljaihoz 

Magyarország fő célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen, e cél eléréséhez 

gazdasági élénkítésre van szükség, melyet az állam feladatellátásának racionalizálása, a 

közigazgatási munkafolyamatok gyorsasága és átláthatósága, a bürokrácia csökkentése révén 
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tud elősegíteni. Felismerve a versenyképesség elérése érdekében szükséges fejlesztési 

szükségletet, hazánk külön operatív program, a KÖFOP keretében kíván hozzájárulni a 11. 

EU tematikus cél („a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a 

hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása”) eléréséhez. 

E misszióban kulcsszerepe van az állam hatékony működését biztosító, a 

versenyképesség javulását elősegítő tisztviselői állománynak. Éppen ezért a közigazgatás és 

közszolgáltatások fejlesztésére hivatott KÖFOP programok nem nélkülözhetik a szolgáltató 

állam megvalósítását elsődlegesen támogató tisztviselői állomány fejlesztését. A közigazgatás 

hatékonyabb működése folyamatosan tanuló adaptív szervezetet feltételez, amely a 

bürokráciacsökkentést szolgáló minőség erősítésére, a munkavégzés hatékonyságának 

növelésére törekszik. A KÖFOP közszolgáltatások- és a közigazgatás fejlesztésére irányuló 

törekvései akkor érik el rendeltetésüket és eredményezik a versenyképesség javulását, ha a 

rendszert működtető tisztviselői állomány korszerű tudással, fejlesztett képességekkel 

rendelkezik. 

A KÖFOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. 

(VIII. 12.) Korm. határozat alapján a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 A közszolgáltatás komplex 

kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése projekt nevesítésre került, 

amely a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 2.A.2. prioritási 

tengely, 2.A.2.1.1. számú egyedi célkitűzés („Szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz 

szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi 

erőforrásmenedzsment - rendszer bevezetésre kerül a közigazgatás kulcsterületein”), a 

2.A.2.1.1.1. és 2.A.2.1.1.2. intézkedés megvalósításához közvetlenül kapcsolódik. Az 

operatív programban meghatározottak alapján, a szolgáltató szemléletű közigazgatás 

eléréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tisztviselők szolgálati képességei és szakmai 

ismeretei tudatosan, folyamatosan fejlődjenek. 

Az operatív programban meghatározott beavatkozási logika szerint az adminisztratív 

terhek csökkentése a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén és az 

elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén keresztül érhető el. A 

specifikus célok esetében olyan fejlesztések megvalósítása tervezett, amelyek hatással vannak 

az ügyfeleknél jelentkező adminisztratív terhek csökkentésére, illetve amelyek a szolgáltatói 

szemlélet és az etikus működés megerősítését a közigazgatási kompetenciák fejlesztésén 

keresztül valósítják meg.  

A KÖFOP 2. prioritási tengelyéhez hangoltan a szolgáltatási szemlélet és etikus működés 

támogatásában kiemelt szerepe van a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, mely a fenti 

tényezők erősítését helyezi oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységei fókuszába. A projekt 

a közszolgálati szervezeti kultúra komplex átalakítását eredményezi, jó szervezési 

gyakorlatok, korszerű ismeretek elterjesztését célozza meg.  

A fentiek mellett kiemelendő, hogy az NKE végzi a KÖFOP 2.1.2. projekt keretében az 

összes KÖFOP projekt Jó Állam Mutatók elemzéséhez kapcsolódó fejlesztési tevékenységét, 

így az egyetem vonatkozásában a KÖFOP szemlélet, szempontrendszer és elvárásokhoz való 

igazodás folyamatos vizsgálat, monitoring alá esik a megvalósítás időszakában is. 
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2. A projekt céljai, tevékenységei és eredményei  
 

2.1 A projekt céljainak meghatározása 
 

A közigazgatás hatékonyabb működése folyamatosan tanuló, adaptív szervezetet 

feltételez, amely a bürokráciacsökkentést szolgáló minőség erősítésére, a munkavégzés 

hatékonyságának növelésére törekszik olyan tisztviselőkkel, akik tudatosan fejlesztik 

szolgálati képességeiket és bővítik szakmai ismereteiket. 

A felhívás alapján a projekt stratégiai célja, hogy ehhez az egyéni fejlesztési igényeket 

szolgáló programokat, korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet biztosítson. A 

projekt célrendszerét úgy alakítottuk ki, hogy a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztésének 

kritikus humánfaktorára, a kompetens tisztviselőre vonatkozó stratégiai elvárásoknak 

megfeleljen. 

A stratégiai cél elérését 3 részcél szolgálja: 

1) A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-

fejlesztése;  

2) A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, 

oktatás-technológia és képzésmenedzsment fejlesztése;  

3) Kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások. 

 

 
1. ábra: a projekt célrendszere 

  

 

2.2 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre  
 

A projekt fejlesztései által megcélzott személyi, szervezeti kör vonatkozásában 

megkülönbözetjük az elsődleges, illetve a másodlagos célcsoportot.  



17 

 

 

2. ábra: A projekt célcsoport struktúrája 

 

2.2.1 Elsődleges célcsoport 

A projekt elsődleges célcsoportját a kompetencia-fejlesztésbe bevont résztvevők és 

közvetlen érintettek, továbbá a módszertani és tanulási, valamint az oktatási környezet 

fejlesztésében érintett személyek alkotják. 

A fejlesztés elsődleges (közvetlen) célcsoportját mindenekelőtt a kompetencia-

fejlesztésbe bevont tisztviselők jelentik. A projekt számukra az egyéni fejlesztést szolgáló 

programokat, korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet biztosít, melyek végső 

soron a tisztviselők képességeinek fejlesztésével, a korszerű ismeretek hatékony tanulási 

környezetben való átadásával hozzájárulnak a versenyképesség javulásának támogatásához. A 

szakszerű ismeretekkel rendelkező, megfelelő képességekkel és szolgáltató szemlélettel 

rendelkező, felkészített tisztviselő tudja képviselni és működtetni az államot, mely a polgárai 

számára biztosítja a jogállam elveit és a hatékony, gyors, szakszerű feladatellátást. 

A projekt az elmúlt években elindított fejlesztésekre építve, egyúttal a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia szakpolitikai felfogásához illeszkedve olyan komplex 

megközelítést alkalmaz, amely a közszolgálati kompetencia-fejlesztésben 

ismeretközvetítőként, tanulástámogatóként vagy módszertani-technológiai fejlesztőként 

közreműködők fejlesztésére is fókuszál. Ezáltal az elsődleges célcsoport nem kizárólag a 

képzésekben résztvevő tisztviselőket, hanem a módszertani, tanulási környezet kialakításában 

és működtetésében érintetteket is magában foglalja.  

Ennek megfelelően az elsődleges célcsoporthoz tartoznak a képzésekbe oktatóként, 

mentorként, tutorként vagy egyéb szakértői szerepkörben bevont (közigazgatási, felsőoktatási 

stb. szervezetrendszerből érkező) személyek. Ők nem csak a fejlesztés közreműködői, 

támogatói, hiszen a projekt keretében az ő módszertani, pedagógiai-andragógiai 

felkészültségüket, illetve a modern IKT technológiák képzéshez kapcsolódó alkalmazására 

vonatkozó ismereteiket is fejlesztjük.   

A fejlesztés közvetlen érintettjeinek körébe sorolhatók a képzési és képesítő, illetve 

posztgraduális programok fejlesztői, akik esetében a projekt célja a képzésfejlesztés-

módszertani ismeretek gazdagítása. Ennek különösen fontos eleme az e-learning 

képzésfejlesztésre vonatkozó tudás megszerzése, illetve fejlesztése.     

A közvetlen célcsoporthoz sorolhatóak az e-kompetenciaméréshez kapcsolódó mérési és 

értékelési módszerek, eszközök kialakításában, az oktatási környezet módszertani és 
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technológiai kifejlesztésében közreműködő szereplők, valamint a Probono továbbképzési 

informatikai rendszer egyéb felhasználói (pl. képzésszervezők, közigazgatási szervek 

munkáltatói jogköröket gyakorló, a képzéstervezésben érintett vezetői és munkatársai stb.). 

2.2.2 Másodlagos célcsoport 

A projekt másodlagos célcsoportja magában foglalja a közszolgáltatásban érdekelt 

szervezeteket és szereplőket, a szakmai partnereket, valamint a közigazgatási szervek 

ügyfeleit. 

A kompetenciaalapú képzési rendszer szolgáltatásai közvetett módon gyakorolnak hatást 

a közigazgatási szervezetekre (beleértve azok vezetőit és munkatársait), mivel a képzések 

eredményeként kialakuló adaptív szervezeti működés hozzájárul a hatékonyabb 

feladatellátáshoz, a bürokráciacsökkentést szolgáló minőség erősítéséhez, végső soron pedig a 

versenyképesség növeléséhez. 

A másodlagos célcsoportba sorolhatóak azok a szakmai partnerek (a személyügyi 

igazgatásban érintett szervek, egyéb kormányzati szereplők, felsőoktatási intézmények, 

szakmai műhelyek), akiknek tevékenységére hatást gyakorolnak a velük való szakmai 

kooperáció keretében megvalósuló fejlesztések. 

Rendkívül fontos célcsoportja a fejlesztéseknek a közigazgatással kapcsolatba kerülő 

állampolgárok és vállalkozások, vagyis a közigazgatás ügyfelei. Az ő esetükben a projekt 

eredményei közvetve gyakorolnak hatást: a felkészült, motivált tisztviselő a szolgáltató, 

ügyfélbarát állam egyik alapeleme, a szolgáltató, ügyfélbarát működés pedig hozzájárul a 

közigazgatás, az állam szervezetrendszerébe és működésébe vetett állampolgári bizalom 

megerősítéséhez.  

 

2.3 Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása  
 

A projekt 3 stratégiai részcéljához egy-egy beavatkozási terület kapcsolódik, amelyek 

fejlesztései összehangoltan, egymást támogatva, kiegészítve valósulnak meg: 

- „A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló 

kompetenciafejlesztése” részcélhoz tartozó beavatkozási terület: a képzésfejlesztést 

támogató feladatok megvalósítása; 

- „A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, 

oktatástechnológia és képzésmenedzsment fejlesztése” részcélhoz kapcsolódó 

beavatkozási terület: az IT környezet, logisztika fejlesztése; 

- „A kompetencia-alapú közszolgálat életpálya-programot támogató szolgáltatások” 

részcélhoz kapcsolódó beavatkozási terület: az életpálya, előmenetelhez kapcsolódó 

fejlesztések. 

 

Az egyes stratégiai részcélokhoz, illetve beavatkozási területekhez kapcsolódó 

tevékenységeket (fejlesztési tartalmakat) az alábbi táblázat szemlélteti: 
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Stratégiai részcél / 

beavatkozási terület 
Tevékenység / résztevékenység (fejlesztési tartalom) 

Részcél:  

A közszolgálatban 

dolgozók egyéni 

fejlesztési terven  

alapuló kompetencia-

fejlesztése 

 

Beavatkozási terület: 

Képzésfejlesztést 

támogató feladatok 

megvalósítása 

Tisztviselői fejlesztési igényeken 

alapuló képzéstervezési 

szolgáltatás létrehozása 

Tisztviselői fejlesztési igényeket 

szolgáló képzéstervezés - 

elektronikus képzéstervezési 

rendszerfejlesztés - egyéni 

fejlesztési célalapú képzési kínálat 

Tisztviselők egyéni fejlesztési 

igényein alapuló képzési 

programok létrehozása és 

képzések megvalósítása 

Képzési programok fejlesztése 

Online tanulási-tanítási képességek 

és kultúra fejlesztése 

Képzések megvalósítása 

Tisztviselő folyamatos 

tanuláshoz szükséges 

képességeinek és szervezetek 

tanulási kultúrájának fejlesztése 

Képzésfejlesztési menedzsment 

rendszer kialakítása 

Részcél: 

A közszolgálatban 

dolgozók hatékonyabb 

tanulását segítő tanulási 

környezet, oktatás-

technológia, 

képzésmenedzsment 

fejlesztése  

 

Beavatkozási terület:  

IT környezet, logisztika 

fejlesztése 

Az egyéni fejlesztési igényeket 

szolgáló korszerű tanulási 

eszközök és fejlesztő környezet 

létrehozása 

Integrált digitális tanulás-tanítási 

környezet és infrastruktúra 

kiépítése 

Országos közszolgálati 

továbbképzési szakértői-oktatói 

hálózat kiépítése és működtetése 

A továbbképzésben alkalmazott e-

learning gyártás 

Részcél:  

A kompetencia-alapú 

közszolgálati életpálya-

programot támogató 

szolgáltatások 

fejlesztése 

 

Beavatkozási terület: 

Életpálya, 

előmenetelhez 

kapcsolódó fejlesztések 

A tisztviselők egyéniesített 

életpályán belüli mobilitását 

elősegítő fejlesztési programok 

létrehozása 

Képesítő képzési programok 

Kormányzati tanulmányok 

szakirányú továbbképzés 

Egyéni fejlesztést szolgáló 

tanulási szolgáltatások fejlesztése 

Digitális tanulási szolgáltatások 

kifejlesztése 

Egyéni tisztviselői 

kompetenciamérési rendszer 

kialakítása 

Egyéni fejlesztést elősegítő 

mérések megvalósítása (e-

kompetenciamérés) 

Egyéni fejlesztést szolgáló 

(posztgraduális) előmeneteli 

képzési rendszerfejlesztés 

Egyéni fejlesztést szolgáló 

(posztgraduális) előmeneteli 

képzési programok fejlesztése és 

megvalósítása 

3. ábra: A projekt beavatkozási logikája és tevékenységei 
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Az egyes projektelemek megvalósítása az alábbi tevékenységekre bontható: 

 

A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló 

kompetenciafejlesztésének végrehajtása révén a tisztviselői egyéni fejlesztési igényeit 

szolgáló képzéstervezési rendszer kerül kialakításra, melyet egyéni fejlesztési célok mentén 

kialakított és kibővített képzési kínálat támogat.  

A továbbképzések során igénybe vehető közszolgálati képzési kínálat új programokkal 

bővül és illeszkedik az egyéni fejlesztési célokhoz. Megtörténik az egyes programok 

fejlesztési cél szerinti újrastrukturálása, illesztése a személyügyi igazgatás által definiált 

mindenkori kompetencia nomenklatúrához, amely révén biztosítható a tisztviselők 

továbbképzéseinek egyéni fejlesztési célok alapul vételével történő tervezése.  

Az egyéni továbbképzési tervezés és a képzési struktúra átalakítása az alábbi feladatok 

megvalósítását feltételezi: 

- Tisztviselői fejlesztési igényeket szolgáló képzéstervezés - elektronikus 

képzéstervezési rendszerfejlesztés - egyéni fejlesztési célalapú képzési kínálat: a 

személyre szabott, adaptív tanulási folyamat kulcsfontosságú feltétele az egyéni 

fejlesztési igényekhez és szükségletekhez igazodó képzési kínálat, amely lehetővé 

teszi a munkáltatók és a tisztviselők számára az elektronikus képzéstervezés során a 

fejlesztési célokat legjobban szolgáló képzések kiválasztását.  

- Képzési programok fejlesztése: a jelenlegi képzések számos esetben általános 

közigazgatási ismereteket közvetítenek, melyek a tisztviselők mindennapi 

munkavégzését csak részben segítik. Az egyedi igényeket kiszolgáló, a tisztviselők 

ismereteinek és hatékony munkavégzésének fejlesztését támogató továbbképzések 

megvalósításához a jelenlegi képzési kínálat fejlesztése, a meglévők továbbfejlesztése 

szükséges, figyelemmel arra, hogy a képzések mind elméleti, mind gyakorlati 

elemeket tartalmazzanak, és a képzési tartalmak hozzáférhetőek legyenek elektronikus 

úton is a felhasználók számára. A képzésfejlesztés a közszolgálat-specifikus ismeretek 

mellett a személyes készségekre, a digitális kompetenciákra, az idegen nyelvismeretre 

és a vezetői kompetenciákra is kiterjed. 

- Online tanulási-tanítási képességek és kultúra fejlesztése: a továbbképzések megújuló 

technológiai és módszertani eszköztára szükségessé teszi a tisztviselők és az oktatók 

tanulási-tanítási gyakorlatainak fejlesztését, hogy fenntarthatóan és hatékonyan 

működhessenek a folyamatos, online tanulást előtérbe helyező rendszerfejlesztések. A 

tanulási kultúra fejlesztésére irányuló törekvések célja, a folyamatosan tanuló 

közszolgálati értékek erősítése, ezen értékek melletti elköteleződés erősítése. Oktatók 

felkészítése: a képzési programok egységes szakmai értelmezése, új módszertani 

fogások elsajátítása érdekében szükséges az oktatók felkészülésének támogatása. 

- Képzések megvalósítása: a kifejlesztett, illetve továbbfejlesztett közszolgálati 

továbbképzési programok megvalósításával (és ezen belül a szükséges oktatói 

kapacitások biztosításával, a képzésszervezési tevékenységek ellátásával és a fizikai-

technológiai infrastruktúra biztosításával) kapcsolatos feladatok kerülnek ellátásra. 

- Képzés-fejlesztési menedzsment rendszer kialakítása (mentor-szakfelelős – operatív 

menedzser): a képzési programok fejlesztése csak megfelelő szakmai és operatív 



21 

 

háttérrel valósítható meg. Ennek érdekében szükséges egy olyan hálózat kiépítése, 

amely az egyes képzési tématerületeken biztosítja a közigazgatási gyakorlati igények 

és a naprakész szakmai ismeretek becsatornázódását, valamint garantálja, hogy a 

kifejlesztett képzési programok valóban illeszkedjenek a képzési célokhoz.  

 

A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, 

oktatástechnológia és képzésmenedzsment fejlesztésének célja, hogy a továbbképzés 

megfeleljen a modern munkakörnyezetben zajló tanulási igényeknek és elvárásoknak azáltal, 

hogy a képzések technológiai, módszertani és logisztikai rendszerei a munkáltatók, a 

tisztviselők és a képzés-fejlesztési szakma igényeinek figyelembevételével kerül kialakításra. 

- Integrált digitális tanulás-tanítási környezet és infrastruktúra kiépítése során létrejövő 

integrált képzési portál rendszer a képzés-fejlesztési folyamat valamennyi szereplője 

számára, szerepköréhez kapcsolódóan széleskörű szolgáltatásokat fog nyújtani. A 

képzési portál mellett elektronikus tananyag-fejlesztési eszközök kerülnek 

kialakításra, és létrejönnek az online továbbképzések igénybevételét biztosító 

tanulópontok, továbbá megvalósul a „virtuális osztályterem” képzési környezet. 

- Országos közszolgálati továbbképzési szakértői-oktatói hálózat kiépítése: a 

témaszakértői és oktatói kapacitásokat, valamint a szakértők, oktatók tevékenységét, 

értékelését nyomon követő nyilvántartási és információs rendszer kialakítása lehetővé 

teszi a kapacitásokkal való ésszerű gazdálkodást és az adatokra épülő 

minőségbiztosítást. A fejlesztés eredményeként valamennyi megyeszékhelyen 

biztosítva lesznek a helyi igényekhez illeszkedő, és azokat kiszolgáló 

képzésszervezési kapacitások, illetve lehetőség nyílik a továbbképzési kapacitások 

logisztikai rendszerének hatékonyabbá tételére a helyben dolgozó, magasan képzett 

gyakorló tisztviselők és a helyi tudományos élet képviselőinek bevonásával a 

továbbképzési programok fejlesztésébe és a tisztviselők oktatásába.  

- A továbbképzésben alkalmazott e-learning gyártás keretében e-tananyagok, e-

segédanyagok készítését támogató módszertanok, eszközök és komplett e-learning 

tananyagok, oktatási szimulációk kerülnek kifejlesztésre, illetve tanulástámogatási 

módszertanok, gyakorlatok kerülnek előállításra. 

A kompetencia-alapú közszolgálat életpálya-programot támogató szolgáltatások 

kialakításának célja, hogy a tisztviselők életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési 

programok létrehozásával, a tisztviselők egyéni fejlesztési igényeinek beazonosítását 

támogató mérési rendszer kialakításával, egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) 

előmeneteli képzési rendszer fejlesztésén és digitális tanulási szolgáltatások nyújtásán 

keresztül biztosítsa a tisztviselők szolgálati képességeinek és szakmai ismereteinek 

folyamatos fejlesztését. 

- A tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési 

programok keretében speciális feladatok ellátására képesítő, komplex módszertani 

megoldásokat alkalmazó, az egyéniesített tanulást lehetővé tevő képesítő képzési 

programok, ún. szakirányú továbbképzési programok kerülnek fejlesztésre.  
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- Kiemelendő ezek közül a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés, mely a 

közigazgatásban a felsővezetői feladatellátáshoz szükséges ismeretek és képességek 

fejlesztését célozza, lehetőséget biztosítva a társadalomtudományokban mesterszintű 

képzettséget szerzett tisztviselők számára a közszolgálati tudás és a komplexebb 

államtudományi szemlélet elmélyítésére. Az egyes szakirányú továbbképzések 

fejlesztése során el kell készíteni a Képzési Programot és a Képzési és Kimeneti 

Követelményeket, az egyes oktatási programokhoz rendelt tananyagokat, az oktatást 

és számonkérést biztosító módszertanokat, majd meg kell valósítani a képzéseket. 

Figyelemmel arra, hogy valamennyi program esetében új fejlesztés készül, fontos a 

hallgatói, oktatói vélemények összegyűjtése, rendszerezése, és a tapasztalatok szakmai 

mérlegelést követő átvezetése. 

- A digitális tanulási szolgáltatások fejlesztésének keretében kialakításra kerül a 

tisztviselők számára a nyílt oktatási tartalmakhoz differenciált eszközrendszerrel való 

hozzáférés. E szolgáltatások biztosítják a tisztviselők egyéni igényei szerinti 

tudástartalmak és hozzáférési módok (online keresés, mobil alkalmazás, közösségi 

együttműködés) szerinti hozzáférést a továbbképzések során fejlesztett oktatási 

tartalmakhoz. 

- Egyéni fejlesztést elősegítő mérések megvalósítása (e-kompetenciamérés): a fejlesztés 

lényege, hogy a tisztviselőt az opcionális kompetenciamérési eszközök révén 

hozzásegítsük a megfelelően objektív önértékeléshez. A fejlesztés keretében olyan 

mérési módszertanok, e-szintfelmérő rendszerek jönnek létre, melyek felhasználása 

révén az eredmény személyes programajánlóként, inputként szolgálhat a munkáltatók 

és a tisztviselők számára az egyéni fejlesztési tervek kialakításához. 

- Az egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési programok 

fejlesztése és megvalósítása: az intézkedés keretében a tisztviselői karrierpályába 

illeszkedő posztgraduális programok jönnek létre. A fejlesztés célja többek között 

olyan posztgraduális képzés kialakítása (pl. közszolgálat-szervezés), amely magasabb 

szintre emeli a jelenlegi közigazgatási szakvizsga tudás– és kompetenciaszintjét a 

tisztviselői előmeneteli rendszerben. A kifejlesztett előmeneteli képzési programok 

alkalmasak lesznek arra, hogy igény esetén alternatív eszközt jelentsenek a jogalkotó 

számára a jelenlegi közigazgatási szakvizsga rendszer felülvizsgálata és megújítása 

során.  

 

 

2.4 Indikátorok 

 

2.4.1 OP szintű indikátorok és egyéb vállalások  

A projekt az alábbi kiemelt, OP szintű indikátorok elérését szolgálja: 

- a kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma: 65.000 fő, 

- a képzést sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek aránya: 

92,86 %. 
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További vállalások a projektben: 

- 1 db, a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a képzéstervezést összehangoló 

rendszer, 

- 120 db, a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési program 

kifejlesztése, 

- 1 db országos közszolgálati továbbképzési szakértői-oktatói hálózati rendszer 

kialakítása,  

- 10 db, a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő képesítő 

program kifejlesztése, 

- 20 000 fő tisztviselő részvétele az Egyéni Tisztviselői Kompetencia-mérés (ETK) 

rendszerében.  

 

2.4.2 Az indikátorok értéke, ütemezése és magyarázata 

Az indikátorok és vállalások kapcsolódását a stratégiai részcélokhoz, az indikátorok 

ütemezését, kiindulási és célértékét, valamint az eredmények igazolásának módját az alábbi 

táblázat mutatja be: 

Stratégiai részcél 
Indikátor/vállalás 

megnevezése 

Kiindulási  

érték 

Célérték, 

elérés dátuma 

Eredmény 

igazolásának 

módja 

1. A 

közszolgálatban 

dolgozók egyéni 

fejlesztési terven 

alapuló 

kompetencia-

fejlesztése 

a kompetenciafejlesztésben 

résztvevő közszolgálati 

szakemberek száma (fő) 

0 

65.000 fő 

 

2018.12.31. 

képzésen való 

részvételt igazoló 

online nyilvántartás 

a képzést sikeresen elvégző 

(képzettséget szerzett) 

közszolgálati szakemberek 

aránya (%) 

0 

92,86% 

 

2018.12.31. 

képzésen való 

sikeres részvételt 

igazoló 

elektronikus 

tanúsítvány 

(Probono) 

a tisztviselők egyéni 

fejlesztési terveit és a 

képzéstervezést 

összehangoló rendszer (db) 

0 

1 db 

 

2017.02.28. 

rendszer-

dokumentáció, 

leltár, naplófájl 

a tisztviselők egyéni 

fejlesztési igényein alapuló 

képzési program 

kifejlesztése (db) 

0 

120 db 

 

2017.12.31. 

képzési program 

dokumentációja 

2. A 

kompetencia-

alapú 

közszolgálati 

életpálya-

programot 

támogató 

szolgáltatások 

Országos szakértői-oktatói 

rendszer kifejlesztése (db) 
0 

1 db 

 

2017.12.31. 

együttműködési 

megállapodások, 

szerződések, 

fotódokumentáció 
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3. A 

közszolgálatban 

dolgozók 

hatékonyabb 

tanulását segítő 

tanulási 

környezet, 

oktatás-

technológia és 

képzés-

menedzsment 

fejlesztése 

a tisztviselők egyéniesített 

életpályán belüli 

mobilitását elősegítő 

képesítő program 

kifejlesztése (db) 

0 

10 db 

 

2017.12.31. 

képzési program 

dokumentációja 

az Egyéni Tisztviselői 

Kompetencia-mérés (ETK) 

rendszerében résztvevő 

tisztviselők száma (fő) 

0 

20.000 fő 

 

2018.12.31. 

kompetencia-

mérési 

dokumentáció 

(Probono rendszer) 

 

4. ábra: A projektben vállalt indikátorok célértéke és igazolásuk módja  
 

Az egyes indikátorok, vállalások definícióját az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Indikátor/vállalás Definíció 

A kompetenciafejlesztésben 

résztvevő közszolgálati 

szakemberek száma (fő) 

A közszolgálati továbbképzési rendszerben a 273/2012. 

Korm. rendelet szerinti minősített kompetenciafejlesztő 

továbbképzési programban résztvevő tisztviselők száma. 

A képzést sikeresen elvégző 

(képzettséget szerzett) közszolgálati 

szakemberek aránya (%) 

A 273/2012. Korm. rendelet szerinti minősített 

kompetenciafejlesztő továbbképzési program kimeneti 

követelményeit teljesítő tisztviselők aránya, a képzésben 

résztvevő összes tisztviselőhöz képest (a felhívás szerinti OP 

eredménymutató, amely a korábbi ÁROP képzések 

tapasztalatai alapján, a lemorzsolódást és a sikertelen 

teljesítések arányát figyelembe véve került meghatározásra). 

A tisztviselők egyéni fejlesztési 

terveit és a képzéstervezést 

összehangoló rendszer (db) 

Teljes körű, web alapú informatikai rendszer, amely a 

tisztviselő fejlesztendő készségeinek (személyes fejlesztési 

igényének) felmérésében nyújt támogatást, majd a felmérés 

eredményét a képzéstervezés során felhasználja az egyéni 

képzési terv megalkotásához. 

A tisztviselők egyéni fejlesztési 

igényein alapuló képzési program 

kifejlesztése (db) 

A 273/2012. Korm. rendelet szerinti minősített közszolgálati 

továbbképzési programok, amelyek alkalmasak a tisztviselők 

számára releváns kompetenciák fejlesztésére.  

Országos szakértői-oktatói rendszer 

kifejlesztése (db) 

A közszolgálati továbbképzési rendszer hatékony 

működtetését szolgáló országos szakértői-oktatói hálózati 

rendszer kialakítása, amely megyei szintű szervezői kapacitás 

beépítésével működik. 

A tisztviselők egyéniesített 

életpályán belüli mobilitását 

elősegítő képesítő program 

kifejlesztése (db) 

A közszolgálati tisztviselők előmenetelét, életpályán belüli 

mobilitását, előmenetelét támogató, kifejlesztett képzési 

programok. 

Az Egyéni Tisztviselői 

Kompetencia-mérés (ETK) 

rendszerében résztvevő tisztviselők 

Az e-kompetenciamérés (a tisztviselő számára releváns 

ismeretek, képességek és magatartások szintjének 

azonosítását szolgáló mérőrendszer) eszközét használó 
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száma (fő) közszolgálati tisztviselők száma a Probono rendszer adatai 

alapján. 

5. ábra: A projektben vállalt indikátorok definíciója 
 

A felhívási útmutató szerinti célkitűzés specifikus előírásokhoz való illeszkedés és 

vállalások:  

 A képzési programoknak tartalmazniuk kell mind elméleti, mind gyakorlati 

képzéseket; 

Az NKE KÖFOP projektjeiben tervezett képzések, a szakpolitikai és fenntartói 

elvárásokkal összhangban elméleti és gyakorlati képzések megvalósítását jelentik. A 

projektek során jelentkező képzésfejlesztési tevékenység során az NKE erre figyelemmel 

valósítja meg fejlesztéseit. A részletes cselekvési tervben bemutatott képzésfejlesztési 

tevékenységek ennek megfelelően kerültek előzetesen megtervezésre. 

 A képzési anyagokat elektronikus formában is elérhetővé kell tenni a hallgatók 

számára; 

Az NKE a képzésfejlesztések eredménytermékeként elkészülő képzési anyagokat 

elektronikus formátumban is elérhetővé teszi. E vonatkozásban kiemelendő, hogy az NKE 

KÖFOP projektek fejlesztéseinek multiplikátor hatásaként megvalósul a közszolgálati 

szellemi vagyon központosítása, a közszolgálati egységes és alkalmazható tudástár 

kifejlesztése. 

 A képzési programok esetén figyelembe kell venni a 2007-13-as időszak fejlesztéseit 

(az előző tervezési ciklusban elért eredményekre kell építeni, pl. a korábban 

kifejlesztett tananyagokat, módszertanokat is alkalmazni kell, vagy azokat 

felhasználva továbbfejleszteni, illetve a feltárt hiányosságokat korrigálni, a fejlesztési 

irányokat követni kell); 

Az NKE az eddigi fejlesztéseinek továbbéltetését elsődleges szempontnak tekinti. A 

lehatárolás és fejlesztésekre való további építkezés elve elsődleges szempont volt a 

KÖFOP projektek szakmai tervezése során. (Lásd ÁROP eredmények KÖFOP 

hasznosulása rész 26. oldal) 

 A projektek kiválasztásánál előnyt élveznek a multiplikátor hatást beépítő fejlesztések. 

Az NKE két KÖFOP projektje megvalósításával a közszolgálati tudás és a stratégiai célokhoz 

kapcsolódó (tovább) képzési feladatok komplex fejlesztését valósítja meg. A két projekt 

fejlesztései összeadva multiplikátor fejlesztést eredményeznek, a két projekt szakmai 

tevékenységei egymást támogatják, rendszerszintű szakmai fejlesztést valósítanak meg a 

KÖFOP célkitűzéseihez és a fenntartók, a szakpolitikai igények elvárásaihoz hangolódva. 

 

2.4.3 A projekt hozzájárulása a Jó Állam mutatóhoz 
 

A Jó Állam Jelentés 2015 és az annak keretében kialakított indikátorrendszer az NKE 

fejlesztési eredményterméke, a jövőbeni fejlesztések és az államreform folyamat 

megalapozása, sorvezetője, ezáltal az egyetem minden fejlesztési tevékenysége – illeszkedve 
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az egyetem Intézményfejlesztési Stratégiájához (2015-2020) – komplex módon kapcsolódik a 

Jó Állam Jelentés fejlesztési területeihez. 

A projekt szakmai tartalmának komplex megvalósítása a Jó Állam Jelentés Hatékony 

közigazgatás hatásterület fejlesztéséhez járul hozzá, priorizáltan a Felkészültség és az 

Elégedettség dimenziók mutatóinak erősítésére épül. 

A projekt a Jó Állam Mutatóhoz történő kimutatható mértékű hozzájárulást az alábbi 

mutatók vonatkozásában, a táblázatban látható mértékben támogatja (a 2015. évi Jó Állam 

Jelentés készítésekor még nem álltak rendelkezésre azok a lakossági reprezentatív mintán 

végzett felmérések, amelyek az elégedettségi dimenzió adatait szolgáltatnák, ezért ezen 

mutató kiindulási és célértéke a felmérések lebonyolítását és kiértékelését követően adható 

meg). 

Vállalással érintett mutatók felsorolása 
Mutató neve Mutató 

JÁ-kódja 

* 

Mérték- 

egység 

Minimálisan elvárt 

célérték 

(A projekt hatásának 

várható mértéke az 

indikátor pozitív 

alakulására. Ért: a 

projekt hány %-ban 

befolyásolja a mutató 

alakulását?) 

Célérték elérésének dátuma 

Ha a projekt kimeneti típusú 

mutatója hat a JÁJ mutatóra, 

akkor: a projekt fizikai 

befejezése, azaz legkésőbb 

2018.12.31/ 

Ha a projekt eredmény típusú 

mutatója hat a JÁJ mutatóra, 

akkor: a projekt fizikai 

befejezését követő 365. nap 

1. A közszolgálati 

továbbképzésben 

biztosított tanórák 

száma (óra) 

H.4.1 

% 2% 2018.12.31. 

2. Felsőfokú iskolai 

végzettségű 

közszolgálati 

tisztviselők aránya 

(%)  

H.4.2   

% 2% 2019.12.31. 

3. Elégedettség a 

felkészültséggel 

H.5.5 
% 2% 2019.12.31. 

* A mutatók kódjait a Jó Állam Jelentés mutatók nevét megelőző karakterek jelentik. Pl.: "K.4.2. 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)" mutató esetén a kód: K.4.2 

 
6. ábra: A projekt által támogatott Jó Állam mutatók 

 

 

2.5 Kapcsolódó projektek bemutatása, lehatárolása 
 

2.5.1 Az ÁROP projektek kapcsolódásának bemutatása 
 

A Projekt szakmai tartalma a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 

előképét jelentő, a közigazgatás-fejlesztés kereteit 2011 és 2014 között meghatározó Magyary 

Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program stratégiai célmeghatározása alapján kidolgozott, az 

Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) keretében végrehajtott projektek 

eredményeit és tapasztalatait felhasználva határozza meg a fejlesztési irányokat, stratégiai 
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célokat, tevékenységeket. A tervezés során valós szükségletekre építettünk, megcélozva a 

továbbképzési rendszerből hiányzó elemeknek a kifejlesztését, ezáltal a közigazgatás 

hatékonyabb működéséhez járulnak hozzá fejlesztéseink. 

Az ÁROP projektek szakmai tartalma 2012-2013-ban került kidolgozásra. Az egyes 

projektek megvalósítása során már körvonalazódtak azok a fejlesztési igények, hiányosságok, 

melyekre az ÁROP projektek kiírása még nem adhatott választ. A megvalósult szakpolitikai 

fejlesztések, valamint a 2014-2020 közötti időszak célrendszerét és beavatkozási logikáját 

meghatározó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia és a bekövetkezett 

jogszabályváltozások nyomán az eddigi fejlesztések folytatására van szükség.  

A legfontosabb különbség, hogy az eddigi, szigetszerű fejlesztésektől eltérően a komplex 

továbbképzési portfólió tartalmi, infrastrukturális fejlesztését célozzuk a KÖFOP keretei 

között, a minisztériumi fenntartók által jóváhagyott, 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó 

Intézményfejlesztési Terv mentén.  

Az ÁROP fejlesztések részletes eredményeit az NKE az általa kiadott, az ÁROP 

projekteket bemutató kiadványban is nyilvánossá tette. Az alábbiakban röviden összegezzük 

azon megvalósult ÁROP projektek kapcsolódó fejlesztéseit, amelyek szakmai tartalmára 

építünk a KÖFOP fejlesztések keretében:  

- ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 – Korrupció megelőzése és közigazgatás-fejlesztés 

áttekintése 

A projekt szakmai célja elsődlegesen a társadalom által érzékelt hivatali korrupció 

szintjének csökkentése, a közigazgatással szembeni közbizalom szintjének emelése 

volt.  

A projekt 2015. augusztus 31-én zárult, a projekt keretében az integritás és etikai 

ismeretek bevezetésére került sor a közszolgálatban, valamint kifejlesztésre került az 

integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés. A projektben közel 9000 fő kapott alap 

közszolgálati etika és integritás képzést.  

 

- ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001 – Ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások 

kidolgozása 

A projekt megvalósítása során ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása 

történt meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatallal együttműködésben. 

A projekt 2013. december 31-én zárult, keretei között 200 db, az ügyfélszolgálati 

munkatársak számára fontos alap képzési tananyag elkészítésére került sor. 

 

- ÁROP-2.2.5-2008-0001 – Humánerőforrás-gazdálkodás a központi 

közigazgatásban 

A projekt során az NKE számos területen ért el kiemelkedő eredményt: új képzési és 

kutató központ alakult, új mesterszak került kifejlesztésre, egyedülálló hivatásetikai 

képzéssorozat valósult meg, létrejött a Továbbképzési és Vizsgaportál. 

A projekt 2013. október 31-én zárult, keretében született meg a Probono portál, 

melynek továbbfejlesztése (a KÖFOP 2.1.1.1 keretében) az eltelt idő miatt kiemelten 
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fontos a munkáltatói és tisztviselői igények mentén. A projektben lezajló közszolgálati 

nemzetközi fejlesztések megalapozták az NKE nemzetközi portfólióját. A KÖFOP 

2.1.1.2 e fejlesztési terület eddigiekben megvalósított elemeinek továbbfejlesztésére, 

és a meg nem valósított elemek újonnan történő kifejlesztésére épül. 

 

- ÁROP-2.2.13-2012-2012-0001 – Közigazgatási Vezetői Akadémia 

A projekt hazánkban elsőként integrálta az államigazgatásban dolgozó állami vezetők, 

a versenyszférában működő szervezetek, valamint az NKE-n dolgozó oktatók, 

tudományos munkatársak vezetésfejlesztési ismereteit. 

A projekt 2013. december 31-én zárult, a kialakított vezetőképzési tananyagok, 

tartalmak kipróbálására 100, vezető beosztásban dolgozó közigazgatási szakember 

részvételével került sor. A tananyagfejlesztés és a képzés eredményeire támaszkodunk 

a KÖFOP 2.1.1.1 projekt keretében megvalósítandó kompetencia-fejlesztő képzések 

kialakítása során.   

 

- ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 – Új közszolgálati életpálya  

A projekt során sor került az életpálya-modell elemeinek kidolgozására és 

megújítására, a személyügyi menedzsment szolgáltatások bevezetésére, megkezdődött 

a közszolgálati életpályák (közigazgatás, rendészet, honvédelem) összehangolása, a 

közszférán és a közigazgatáson belüli átjárhatóság biztosítása.  

A projektet a Belügyminisztérium valósította meg a közszolgálati életpályák 

összehangolt fejlesztéseinek erősítésére, képzési tevékenységet az NKE nem valósított 

meg a projekt keretében. A KÖFOP keretében az NKE az időközben megváltozott 

szakpolitikai igényekhez illeszkedő átképző programokat dolgozza ki. 

 

- ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 – Elektronikus képzési és távoktatási anyagok 

készítése 

A projekt megalapozta az NKE közszolgálati e-learning minőségirányítási 

feladatkörének gyakorlását, tágabb célcsoportban elterjesztette és „domesztikálta” a 

hagyományostól eltérő, elektronikus továbbképzési formákat. 

A projekt 2014. július 31-én zárult, a közszolgálat e-learning képzéseinek 

alaprendszerét alakította ki, 35 db e-tananyag került kidolgozásra, megalapozva az új 

típusú tanulási módszertan alapját. A tananyagok egy részének, illetve a kialakított 

módszertanoknak a továbbfejlesztésére a KÖFOP 2.1.1.1 konstrukció keretében kerül 

sor. Ugyanakkor a módszertanokat, a tapasztalatokat felhasználja a KÖFOP 2.1.1.2 

projekt is. 

 

- ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 – Kormányablakok munkatársainak képzése 

A projekt során kialakított képzés olyan hiánypótló, munkaidő-kímélő, modern 

tematikájú és módszertanú oktatást kínált a közigazgatási ügyfélszolgálati munka 

területén, amely rövid és hosszú távon is hozzájárul a magyar közigazgatás 

megújulásához, a magas szaktudású, nemzet iránt felelősségtudatot érző és 

nemzetközi szinten is helytállni képes kormánytisztviselői, köztisztviselői kar 

kialakításához. 
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A projekt 2015. február 28-án zárult le. A projekt keretében 7268 fő vett részt a 

kormányablakok munkatársainak képzésében, a projekt megalapozta az országosan 

azonos minőségben rendelkezésre álló, felkészített ügyintézői kapacitást. A program a 

felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselők számára megtartott, a rendszer 

működtetéséhez szükséges specializált alapképzést jelentett.  

 

- ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 – Tudásalapú közszolgálati előmenetel 

A projekt célja az volt, hogy a Magyary Programban meghatározott képzési központ 

funkció, egyedülálló közszolgálati tudásbázis kialakítása az NKE intézményi keretei 

között megvalósuljon, és így hatékonyan lássa el a közszolgálati képviselők 

képzésével, tovább- és átképzésével, valamint a közigazgatási vezetőképzéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

A projekt 2014. június 30-án zárult, a projekt keretében az egyetem 

szervezetfejlesztése zajlott, a továbbképzési rendszer működtetési alapjainak 

kialakítása történt meg. A Jó Állam Kutatóműhely e projekt keretében szerveződött 

meg. E kiemelt fejlesztési tevékenység továbbfejlesztésére épül az egyetem KÖFOP 

projektje. A továbbképzési rendszer komplex megújítását a KÖFOP 2.1.1.1, a Jó 

Állam kutatások folytatását a KÖFOP 2.1.1.2 projekt keretében valósítjuk meg. 

 

- ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 – Képzés a konvergencia régiókban lévő 

önkormányzatoknak  

A projekt célja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztésével annak elősegítése 

volt, hogy az önkormányzati köztisztviselők gyorsan és eredményesen tudjanak 

alkalmazkodni a változó jogszabályi, gazdasági, társadalmi környezethez, 

elvárásokhoz és a modern közigazgatás igényeihez. 

A projekt 2015. május 31-én zárult le. A projekt keretében 6 db, önkormányzatokra 

specializált e-learning tananyag került kidolgozásra (ezeket országos konferenciák 

keretében mutattuk be), önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés került 

kifejlesztésre, valamint kialakult a helyi közösségi akadémiák hálózata, amely 77 db, 

5000 fő alatti lakosságszámú önkormányzat részvételével működött, és a helyi 

fejlesztési gyakorlatok vizsgálatára, a helyi stratégiák fejlesztésében való 

közreműködésre épült. A tapasztalatokat elsősorban a KÖFOP 2.1.1.2 projekt 

keretében használjuk fel. 

 

- ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 – Közigazgatási szervek munkatársainak 

kompetencia fejlesztése 

A projekt a közigazgatási szerveknél dolgozók kompetenciafejlesztését valósította 

meg pilot jellegű képzési tartalmakon keresztül, 10 kompetencia-területen, mintegy 

5500 fő bevonásával, 18 hónap időtartamban. 

A projektet a Belügyminisztérium valósította meg. A kompetenciafejlesztés nem az 

egyéni képzési igényeken alapult, szigetszerű fejlesztést valósított meg, az egyéni 

továbbképzési portfólióba az eredmények nem épültek be. 
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- ÁROP-2.2.24-2013 – Közigazgatásban dolgozók képzése a konvergencia régióban 

a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga 

ismeretekre, ÁROP-3.3.2-2013 – Közigazgatásban dolgozók képzése a Közép-

magyarországi régióban a közigazgatási- és ügykezelői alapvizsga, valamint a 

közigazgatási szakvizsga ismeretekre 

A projektek közvetlen célja az volt, hogy minél több tisztviselő vehessen részt a 

közigazgatási vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a 

megszerzett, rendszerezett tudásanyagot, amelyre a továbbképzéseken elsajátított 

ismeretek építhetők. A projektek célrendszere megegyezett, ám Magyarország eltérő 

földrajzi területein – a közép-magyarországi régióban és a konvergencia régiókban – 

fejtették ki céljaikat. 

A projekt a 2011-2013. közötti tisztviselői előmeneteli vizsgaköltségek egységköltség 

alapú elszámolását jelentette. 

 

 
 

7. ábra: Az ÁROP projektek eredményeinek felhasználása az NKE KÖFOP projektjeiben 

 

2.5.2  A párhuzamos KÖFOP konstrukciók kapcsolódásának és lehatárolásának 
bemutatása 
 

A projekt előkészítése során az NKE valamennyi kapcsolódó KÖFOP konstrukcióban 

érintett projektgazdával egyeztetett. A felhívási koncepciók véglegezése során ezeknek a 

lehatároló egyeztetéseknek az eredményeit vettük figyelembe. 

E pont vonatkozásában kiemelt szempont, hogy az NKE a KÖFOP 2.1.2. projekt 

keretében végzi az összes KÖFOP projekt értékelését és a Jó Állam Mutatók elemzéséhez 

kapcsolódó fejlesztési tevékenységet, így a KÖFOP projektek szakmai tartalmának elemzése, 

a párhuzamos fejlesztések elkerülésének szempontja folyamatos vizsgálat alá esik. 
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Az NKE által megvalósított, a KÖFOP fejlesztési mechanizmusához leginkább 

hasonlatos, komplex ÁROP megvalósult portfólióra épül az NKE által megvalósítandó 

KÖFOP fejlesztési portfólió. Az ÁROP projektek szakmai tartalma 2012-ben került 

kidolgozásra, az azóta eltelt időszak, a szakpolitikai fejlesztések és új igények mentén, 

valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 és a 

jogszabályváltozások irányvonalaihoz igazodva az eddigi fejlesztések folytatására van 

szükség, a szigetszerű fejlesztésektől eltérően komplex, rendszerszintű fejlesztés 

megvalósítása révén. Az egyes ÁROP projektfejlesztések megvalósítása során is 

körvonalazódtak azok a fejlesztési igények, hiányosságok, melyekre az ÁROP projektek 

kiírása még nem adhatott választ. 

Az ÁROP fejlesztések az NKE ÁROP kiadványban is nyilvánossá tett, részletesen 

megjelölt, alábbi célokhoz hangolt eredményeit jelentette, szigetszerű, egy-egy szakmai 

specialitásra épült fejlesztéseket valósított meg. Az NKE KÖFOP fejlesztései a minisztériumi 

fenntartók által jóváhagyott 2015-2020 közötti intervallumra készített Intézményfejlesztési 

Terv mentén, az eddig megvalósult fejlesztésekre alapozva, azok eredményeit, értékeit 

megőrizve és továbbfejlesztve valósítja meg új szakmai fejlesztéseit. 

 

Általános szakpolitikai lehatárolási szempontok 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 80. § (2) szerint a 

közszolgálati tisztviselők továbbképzését – kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik – a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja. 

A 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet alapján a „közszolgálati továbbképzési program: 

általános közigazgatási, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási 

szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás 

javítására irányuló továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem gondoskodik (2. § g) pont). 

A 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet az ún. belső továbbképzéseket adja a 

közigazgatási szerv hatáskörébe, mint olyan szakmai továbbképzést, amely a közigazgatási 

szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít 

(2. § b) pont). 

A KÖFOP projektek tervezése során a közigazgatási szerv mint projektgazda 

közszolgálati tisztviselők képzését „belső továbbképzésként”, az NKE mint projektgazda 

közszolgálati továbbképzési programként tervezheti. A kapcsolódó fejlesztési, megvalósítási, 

szervezési és technikai feladatok elhatárolását eszerint lehet egyértelművé tenni.  

 

A projekt keretében megvalósított képzések kettős finanszírozásának elkerülése 

A projekt keretében megvalósított képzésekért a projekt ideje alatt a résztvevők 

költségtérítést nem fizetnek.  
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A 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet szerinti közszolgálati továbbképzésekre 

vonatkozóan (12. § (1) bek) “A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt 

továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt 

tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szerv biztosítja.” A 

kormányrendelet azonban (12. § (7) bek.) a normatív hozzájárulást általános támogatási 

eszközzé minősítette, eszerint “a normatív hozzájárulás az NKE költségvetésében 

meghatározott mértékben az NKE működési kiadásainak fedezetet biztosít. A normatív 

hozzájárulás felhasználásával az NKE éves költségvetési beszámolójában kell elszámolni.” 

Az NKE költségvetése a 2016. évtől a normatív hozzájárulást kizárólag egyetemi 

működési kiadásokra fordítja, ezért a KÖFOP keretében fejlesztett képzési programok 

finanszírozása kizárólag a KÖFOP forrásaiból történik. 

A KÖFOP fejlesztési forrásoknak és az NKE működőképességének együttes 

hatásvizsgálata alapján a normatív hozzájárulás intézménye felülvizsgálható.   

A 2011. évi CXXXII. törvény szerint az Egyetem Fenntartói Testület (közigazgatás-

fejlesztésért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős 

miniszter és a rendészetért felelős miniszter) jogosult az NKE éves központi költségvetési 

tervezésére. A normatív hozzájárulásról rendelkező 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet 

módosításának kezdeményezését a közszolgálati továbbképzésért felelős miniszter 

kezdeményezi.  

 

Lehatárolás az egyes KÖFOP konstrukcióktól 

 

KÖFOP 2.1.2. A közszolgálat komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás 

technológiai fejlesztése 

A projektet az NKE valósítja meg. A projektgazda a KÖFOP projektjei megtervezésekor 

pontosan lehatárolta a megvalósítandó szakmai tartalmakat, azért, hogy azok egymást 

kiegészítve, multiplikátor hatást elérve járuljanak hozzá a közszolgálat hatékonyságához, 

így elvben is célkitűzésünk volt, hogy a fejlesztési elemek ne fedjék egymást, párhuzamos 

fejlesztés ne történjen. Fejlesztéseink egymást kiegészítve, támogatva nyerik el végső céljukat 

és így hatásukban is hatékonyabb, rendszerszintű fejlesztést szolgálnak. Az NKE által 

megvalósított KÖFOP projektek szakmai stratégiai céljai és eredménytermékei eltérnek, azok 

eltérő fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. Ugyanakkor hatásukat tekintve, egymást 

kiegészítve még eredményesebb fejlesztés elérését biztosítják a közszolgálat hatékonysága 

növelése (komplex célkeret) szellemében. A projektek fejlesztési pontjai eltérnek, azok csak 

hatásaiban befolyásolják egymást, a kölcsönös hatás a fejlesztés szakmai értékét növeli. 

Tekintettel arra, hogy mindkét projekt kedvezményezettje az NKE, a párhuzamos 

finanszírozás folyamatos projektmenedzsment és pénzügyi kontroll alá esik, mivel egy 

költségvetési szerv, egy leltár készül az elkészülő eredménytermékekről, egy központosított 

projektszervezet került felállításra, így maga az egyetem szervezetrendszere is a 

párhuzamosságok felszámolását jelenti. A projektekben keletkező szerződésmenedzsment egy 

adatbázisban összpontosul és egy rendszeren keresztül fut ki (kifizetés, szellemi termék 

nyilvántartás). A két projektben elkészülő továbbképzésbe illeszthető programokat csak 
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egyszer lehet, egy csatornán minősítési eljáráson átvinni, ezt is egyedüliként az NKE tudja 

biztosítani. A továbbképzési programokon történő részvételt és sikeres teljesítést az NKE egy 

rendszerben tudja kezelni, amennyiben tisztviselőkről van szó, akkor a Probono rendszeren 

keresztül történik. Az egyetem alkalmazottainak kompetenciafejlesztését a KÖFOP-2.1.1.2. 

fejlesztése jelenti. 

A KÖFOP-2.1.1. projekt a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztését valósítja 

meg a tisztviselők egyéni kompetenciafejlesztésére építve (fejlesztés alapegysége: tisztviselő). 

A KÖFOP-2.1.2. projekt a jó kormányzás eszköz és feladatrendszeréhez igazodó 

kutatásfejlesztési projekt, az egyetem, mint közszolgálati tudásbázis az államtudományok 

bázisává kíván válni a fejlesztések elvégzésével (fejlesztés alapegysége: tudás). 

A két KÖFOP tartalmi fejlesztéseinek lehatárolását a fenntartók által jóváhagyott 

Intézményfejlesztési Terv (2015-2020) is igazolja. 

- KÖFOP-2.1.1 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás 

technológiai fejlesztése” című projekt: A projekt stratégiai célja, hogy a közszolgálati 

továbbképzési rendszer komplex fejlesztése által egyéni fejlesztési igényeket szolgáló 

programokat, korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet biztosítson. A 

közigazgatás hatékonyabb működése folyamatosan tanuló, adaptív szervezetet 

feltételez, amely a bürokráciacsökkentést szolgáló minőség erősítésére, munkavégzés 

hatékonyságának növelésére törekszik olyan tisztviselőkkel, akik tudatosan fejlesztik 

szolgálati képességeiket és bővítik szakmai ismereteiket. 

- KÖFOP-2.1.2 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt: A 

jó kormányzás szemlélet- és fogalomrendszerének keretében a közszolgálat-fejlesztés 

hatásvizsgálati és kutatási megalapozására, a nemzetközi kompetencia igények 

támogatására, a közszolgálati tudásmenedzsment fejlesztésére, a fejlesztéspolitikai 

kapacitások és a helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek 

erősítésére épít.
7
 

A projektek fejlesztési pontjai tehát eltérnek, ugyanakkor hatásaikban összeadódnak, 

ezáltal multiplikátor hatást fejtenek ki a fejlesztési területeken. Például ha egy adott tananyag 

a kutatási fázistól egy adott tankönyv megjelenéséig a KÖFOP-2.1.2-es projektben kerül 

kifejlesztésre, a kutatási és tudástartalom beépülhet a közszolgálati továbbképzési rendszer 

során készülő képzési programok fejlesztésébe, majd az ott történő felhasználás tapasztalatai 

értékes visszacsatolást nyújthatnak a kutatási és tudástartalom fejlesztői számára. Ebből 

fakadóan nem jöhet létre kettős finanszírozás, sőt a kölcsönös hatás a fejlesztés szakmai 

értékét növeli. 

A párhuzamosságok és lehatárolás folyamatos monitoringját a projektek tervezésére 

felállított Projekt Tervezési Munkacsoport működése jelentette. A Tervezési Munkacsoport és 

annak előzetes előkészítési fórumai, a vezetői és fenntartói egyeztetések heti jelleggel 

kerültek megtartásra, az információs és lehatárolási szempontok figyelembe vétele folyamatos 

volt, a megvalósítás során a projektek megvalósítását komplex módon egy vezetői egyeztetés 

is biztosítani hivatott, mely más kedvezményezettek által megvalósítandó KÖFOP projektek 

párhuzamos monitoringját is végezni fogja. 

                                                 
7
 NKE Intézményfejlesztési Terv 29-30. o. 
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KÖFOP-2.1.3 A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése 

A komplex lehatárolás keretét maga a törvényi szabályozás jelenti, eszerint a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 80. § (2) szerint a közszolgálati 

tisztviselők továbbképzését – kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik – az NKE biztosítja. 

A 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet alapján a „közszolgálati továbbképzési program: 

általános közigazgatási, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási 

szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás 

javítására irányuló továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról az NKE 

gondoskodik (2. § g) pont). A 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet az ún. belső 

továbbképzéseket adja a közigazgatási szerv hatáskörébe, mint olyan szakmai továbbképzést, 

amely a közigazgatási szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve 

képességeket közvetít (2. § b) pont). 

A KÖFOP projektek tervezése során a közigazgatási szerv mint projektgazda 

közszolgálati tisztviselők képzését „belső továbbképzésként”, az NKE mint projektgazda 

közszolgálati továbbképzési programként tervezheti. A kapcsolódó fejlesztési, megvalósítási, 

szervezési és technikai feladatok elhatárolását aszerint lehet egyértelművé tenni, hogy „belső 

továbbképzésekhez” vagy „közszolgálati továbbképzési programhoz” (NKE) kapcsolódnak. 

 

Az NKE projektterv:  

- közszolgálati továbbképzési programfejlesztési kapacitások: országos szinten, a 

közigazgatás szakértő tisztviselői állományának és felsőoktatási intézmények 

oktatóinak széleskörű részvételével országos hálózat kerül kialakításra; 

- közszolgálati továbbképzési programok megvalósítása (szervezése): 

kormányhivatalok, felsőoktatási képzési intézmények bevonásával; 

- közszolgálati továbbképzési programok célcsoportja: központi közigazgatási szervek, 

területi államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok tisztviselői; 

- oktatás-technológia tanulási feltételek kiépítése a Probono rendszer 

továbbfejlesztésével, mely igény szerint a belső továbbképzési programok 

megvalósítását támogatja; 

- tervezési rendszer fejlesztése: feltárt egyéni fejlesztési igényekhez továbbképzési 

programkínálat rendelése. 

 

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) projektterve: belső továbbképzésekhez 

kapcsolódik 

- területi államigazgatási szervek tisztviselői esetében szakmai továbbképzési igények 

feltárása; 

- belső szakmai programok fejlesztése a területi államigazgatási szervek bevonásával; 

- belső szakmai programok megvalósítása a kormányhivatalok szervezési és oktatói 

kapacitásaira építve; belső szakmai programok célcsoportja: KAB ügyintézők, 

települési ügysegédek, másodsorban helyi önkormányzati tisztviselők. 

A KÖFOP-2.1.1 konstrukció fejlesztései, így különösen az egyéni kompetencia-

fejlesztési igényekre alapozott képzéstervezési rendszer, valamint a kompetencia-mérés 
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eszközei ugyanakkor igény szerint a KÖFOP-2.1.3 konstrukció keretében kifejlesztett belső 

továbbképzési programok szervezését és megvalósítását is képes támogatni. 

Egyeztetési napló:  

Az NKE és ME több alkalommal egyeztetett a projektek lehatárolásáról és szakmai 

tartalmáról. Elsőként 2015. november 4-én a Miniszterelnökség IH által szervezett 

egyeztetésén mutatta be felhívási koncepció tartalmát az NKE. Az egyeztetésen a ME felhívta 

a figyelmet néhány fejlesztési elemre, mellyel kapcsolatban kiegészítést kért. Az NKE 2015. 

november 12-én továbbította a módosított, kiegészített fejlesztési koncepcióját és komplex 

lehatárolási anyagot küldött a ME IH és szakmai kollégák részére, melyet a ME is beépített a 

szakmai koncepcióiba. A ME ezzel párhuzamos külön hivatalos levelezésben is feltette 

kérdéseit a megvalósítás kapcsán (2015. november 20.), az NKE az észrevételekre hivatalos 

levelében reagált (2015. november 30.). A projektek lehatárolása tekintetében az NKE rektora 

és a ME szakmai illetékes államtitkára egyeztetésére is sor került (2015. december 4.). Az 

egyeztetési sorozatot 2015. december 14-én tartott, ME - NKE felsővezetői egyeztetés zárta 

le, mely során minden kérdés részletezésre és pontosításra került. Ezt követően további kérdés 

nem merült fel, a felek között az együttműködés folyamatos. A Miniszterelnökség részéről 

2016. február 18-án megküldött fejlesztéshez kapcsolódó javaslatok beépítésre kerültek az 

NKE projektjeinek fejlesztési tartalmába, a javaslatok érvényesítése a felek kölcsönös 

együttműködésén alapul. A ME jelzése alapján az NKE további egyeztetéseket folytat a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-

racionalizálásról szóló 1959/2015. (XII.23.) Korm. határozatban foglaltak megvalósítása 

során előálló helyzet kezelése vonatkozásában. 

 

KÖFOP-2.1.7 Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó HR-funkciók fejlesztése, a 

munkakör alapú rendszer kiépítése 

A Belügyminisztérium által megvalósítandó projekt célja a munkakör alapú közszolgálati 

életpályamodell teljes körű bevezetését és működtetését támogató integrált emberi erőforrás 

gazdálkodás- és menedzsment rendszer elemeinek kidolgozása.  

A közigazgatás és a rendvédelem területén fejlesztési cél a humánerőforrás menedzsment 

hatékonyságának növelése, előirányzott tevékenység a hatékonyabb emberi erőforrás 

menedzsment és a közigazgatási dolgozók kompetenciáinak fejlesztése. A közigazgatás 

megújítására vonatkozó kormányzati stratégia markáns eleme a közszolgálati életpályák 

kialakítása. A közszolgálati életpályák révén a közigazgatásban dolgozók átlátható, 

meghatározott karrier-utak mentén fejleszthetik képességeiket, és hasznosíthatják 

tapasztalataikat. A közszolgálati életpálya modell egyik legfontosabb eleme az egyes 

szakterületek átjárhatósága, ami akkor biztosítható, ha rendelkezésre állnak olyan 

továbbképzési lehetőségek, amelyek a váltásoknál felkészítik a szakembereket az új 

szakterületen szükséges ismeretekre. Megvalósul az integrált emberi erőforrás gazdálkodás és 

menedzsment rendszerelemeinek kidolgozása, az ezek működtetéséhez szükséges képzési 

tartalmak és formák (pl. e-learning, blended learning) kialakítása azzal, hogy a képzési 

programok az elméleti tudás mellett minél jelentősebb gyakorlati ismeretszerzést tegyenek 

lehetővé. 
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A projektek tevékenységei a munkaköri kataszter teljeskörűvé tétele, a munkaköri 

kompetenciák meghatározása. Fontos elem a közszolgálatra, személyzetpolitikára vonatkozó 

tudásanyag (releváns jogszabályok, módszertan, nemzetközi és hazai statisztikai kimutatások, 

tudományos publikációk) tudásmenedzsment rendszerbe szervezése és elérhetővé tétele, 

illetve új közszolgálati állásportál, megújult Karrier Híd Program és a tartalékállomány 

(TARTINFOR) fejlesztése és összekapcsolása, az átjárhatóság és a „gondoskodó elbocsájtás” 

vonatkozásában releváns képzési programok összeállítása. 

A tevékenységek megvalósításának kiemelt eszközei között szerepel az értékelői és 

elemzői feladatok ellátása; szakértői anyagok elkészítése (tanulmányok, módszertanok, a HR 

munkafolyamatokat támogató alkalmazások fejlesztése, a fejlesztések szakértői támogatása, 

tananyagfejlesztés és képzési anyagok, illetve egyéb dokumentumok); a szakmai felkészítő 

programok, workshopok megvalósítása. 

 

KÖFOP-2.1.6 Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás 

A Belügyminisztérium által megvalósítandó projekt átfogó célja, a közigazgatás 

megújuló szervezeti kultúrájának, kompetenciájának eszköztárában meglévő alapokra építve 

az utánpótlás korszerű rendszerének és menedzsment-eszköztárának kialakítása és bevezetése.  

A felhívás keretében megvalósítani tervezett alprojektek célja a hatékonyabb és 

eredményesebb kiválasztás, a betanítás, valamint a tehetségek felkutatása és menedzselése 

útján a feladatok hatékony ellátásához szükséges személyi feltételek megteremtéséhez 

megfelelő eszközök és rendszerek kidolgozása és bevezetése oly módon, hogy azok 

kiterjeszthetőek legyenek a közszolgálat valamennyi területére, így támogatva az egyes 

szolgálati területek közötti átjárhatóságot. 

Megvalósul a kidolgozott eszközök és rendszerek működtetéséhez szükséges képzési 

tartalmak és formák kialakítása, képzések lebonyolítása azzal, hogy a képzési programok az 

elméleti tudás mellett minél jelentősebb gyakorlati ismeretszerzést tegyenek lehetővé.  

A felhívás fejlesztéseinek eredményeként a személyzeti utánpótlási rendszer 

fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek 

száma nő, valamint a személyzeti utánpótlási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó 

rendszerfelhasználói és módszertani képzések megvalósítása nyomán a képzéseket sikeresen 

elvégző közszolgálati szakemberek száma nő. 

Az utánpótlás korszerű rendszerének és menedzsment-eszköztárának a kialakítása és 

bevezetése érdekében elengedhetetlen, hogy a projekt ne annak teljes rendszerét átfogva 

kezelje mindezt. A rendszerszemléletű megközelítés alapjaként – jelen projekt induló 

lépéseként – egy olyan új, egységes, az egyes szervek, szakterületek és munkakörök 

specifikumait is magában foglaló belügyi kompetenciarendszer kidolgozását tekintjük, mely 

viszonyítási alapként szolgálna a pályaorientációs képzések során, mint elérendő cél, továbbá 

a rendvédelmi szervekhez történő felvétel során, mint kritériumrendszer, majd pedig a 

szolgálati előmenetelt elősegítve a továbbképzés és a tehetségmenedzsment során, mint a 

fejlesztendő területeket kijelölő rendszer. Második lépésként következne az ezen 

kompetencia-rendszerre épülő új, saját, a BM tulajdonát képező eszközrendszerrel történő 

vizsgálati metodika kialakítása, mely a felvételi eljárás mellett a tehetséges kollégák 
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kiválasztását is szolgálná. Mindezzel párhuzamosan válna lehetővé egyrészt a 

pályaorientációs képzések átdolgozása a belépő belügyi alapkompetenciák elérését 

elősegítendő, másrészt pedig a tehetségmenedzsment módszertanának kialakítása az egységes 

belügyi alapkompetenciáktól kiindulva a vezetői, avagy a specifikus szakterületekre jellemző 

kompetenciák elérését célzó fejlődési út támogatása érdekében. Ezen támogatási rendszerhez 

kapcsolódik szorosan a belépő új kollégák beilleszkedését és szakmai előmenetelét elősegíteni 

hivatott mentori rendszer kialakítása (kiválasztásuk, felkészítésük és támogatásuk révén). 

A projektben konzorciumi partnerség merült fel, melyről folynak a tárgyalások. 

Egyeztetési napló:  

A Belügyminisztérium részéről megjelölt szakmai megvalósítókkal (szakállamtitkárság) 

2015. december 4-én egyeztetett az NKE felsővezetése a fenti projektek vonatkozásában. Az 

egyeztetés alapján párhuzamos tevékenységek nem merültek fel, az NKE és BM felhasználják 

fejlesztéseikhez a projektrésztvevők korábbi és leendő fejlesztési eredményeit, tapasztalatait. 

A megvalósítási időszakban is gondoskodnak a felek az információ áramlásáról, a kölcsönös 

együttműködés és párhuzamos fejlesztés elkerülése érdekében. 

 

KÖFOP 1. prioritás: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése 

A konstrukció keretében az ügyfélkapcsolati rendszerek változásaihoz kapcsolódó 

speciális munkaköri ismeretek és képességek megszerzését belső szakmai képzések is 

biztosítják. 

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

tisztviselők által igénybe vehető képzéseket két alapvető képzési csoportba sorolja: 

- közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, szakmai és vezetői 

ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést 

moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló 

továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem gondoskodik (2. § g) pont alapján), 

- belső továbbképzési program: olyan szakmai továbbképzés, amely a közigazgatási 

szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket 

közvetít (2. § b) pont alapján). 

A KÖFOP projektek tervezése során tehát a közigazgatási szerv mint projektgazda a 

közszolgálati tisztviselők képzését „belső továbbképzésként”, az NKE mint projektgazda 

közszolgálati továbbképzési programként tervezheti. A kapcsolódó fejlesztési, megvalósítási, 

szervezési és technikai feladatok elhatárolását aszerint lehet egyértelművé tenni, hogy „belső 

továbbképzésekhez” vagy „közszolgálati továbbképzési programhoz” (NKE) kapcsolódnak. 

Az NKE KÖFOP-2.1.1. projektje keretében közszolgálati továbbképzési programok 

kerülnek kifejlesztésre és megvalósításra, amelyeknek célcsoportja a teljes közszolgálati 

tisztviselői kör. Ezzel szemben az Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése konstrukció 

keretében belső továbbképzések fejlesztésére és megvalósítására kerülhet sor, kifejezetten a 

kormányablak ügyintézők, települési ügysegédek részére. 

 



38 

 

KÖFOP 1. prioritás: Területi államigazgatás egységes működését támogató 

rendszerfejlesztések 

A konstrukció célja a területi közigazgatás funkcionális működésének fejlesztése és a tisztán 

elektronikus megoldásra támaszkodás feltételeinek kialakítása. Az egységes központi irat és 

dokumentumkezelési rendszer bevezetéséhez kapcsolódó speciális munkaköri ismeretek és 

képességek megszerzését a projekt keretén belül megvalósuló belső szakmai képzések is 

biztosítják. 

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

tisztviselők által igénybe vehető képzéseket két alapvető képzési csoportba sorolja: 

- közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, szakmai és vezetői 

ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést 

moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló 

továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem gondoskodik (2. § g) pont alapján), 

- belső továbbképzési program: olyan szakmai továbbképzés, amely a közigazgatási 

szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket 

közvetít. (2. § b) pont alapján). 

A KÖFOP projektek tervezése során tehát a közigazgatási szerv mint projektgazda a 

közszolgálati tisztviselők képzését „belső továbbképzésként”, az NKE mint projektgazda 

közszolgálati továbbképzési programként tervezheti. A kapcsolódó fejlesztési, megvalósítási, 

szervezési és technikai feladatok elhatárolását a szerint lehet egyértelművé tenni, hogy „belső 

továbbképzésekhez” vagy „közszolgálati továbbképzési programhoz” (NKE) kapcsolódnak. 

Az NKE KÖFOP-2.1.1 projektje keretében közszolgálati továbbképzési programok 

kerülnek kifejlesztésre és megvalósításra, amelyeknek célcsoportja a teljes közszolgálati 

tisztviselői kör. Ezzel szemben a Területi államigazgatás egységes működését támogató 

rendszerfejlesztések konstrukció keretében az egységes központi irat és dokumentumkezelési 

rendszer bevezetéséhez kapcsolódó speciális munkaköri ismeretek és képességek fejlesztésére 

belső továbbképzések keretében kerülhet sor, amelyeknek közvetlen célcsoportja a központi 

irat és dokumentumkezelési rendszert alkalmazó szakemberek köre. 

 

KÖFOP 1. prioritás: Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés 

javítása 

A konstrukció keretében az államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatok 

változásához, a törvényességi felügyeleti rendszer továbbfejlesztéséhez, valamint a 

közfeladatok határmenti ellátásához kapcsolódó speciális munkaköri ismeretek és képességek 

megszerzését a projekt keretén belül megvalósuló belső szakmai képzések is biztosítják. 

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

tisztviselők által igénybe vehető képzéseket két alapvető képzési csoportba sorolja: 

- közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, szakmai és vezetői 

ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést 

moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló 
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továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem gondoskodik (2. § g) pont alapján), 

- belső továbbképzési program: olyan szakmai továbbképzés, amely a közigazgatási 

szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket 

közvetít. (2. § b) pont alapján). 

A KÖFOP projektek tervezése során tehát a közigazgatási szerv mint projektgazda a 

közszolgálati tisztviselők képzését „belső továbbképzésként”, az NKE mint projektgazda 

közszolgálati továbbképzési programként tervezheti. A kapcsolódó fejlesztési, megvalósítási, 

szervezési és technikai feladatok elhatárolását aszerint lehet egyértelművé tenni, hogy „belső 

továbbképzésekhez” vagy „közszolgálati továbbképzési programhoz” (NKE) kapcsolódnak. 

Az NKE KÖFOP-2.1.1 projektje keretében közszolgálati továbbképzési programok 

kerülnek kifejlesztésre és megvalósításra, amelyeknek célcsoportja a teljes közszolgálati 

tisztviselői kör. Ezzel szemben a Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti 

együttműködés javítása konstrukció keretében az államigazgatási és önkormányzati igazgatási 

feladatok változásához, a törvényességi felügyeleti rendszer továbbfejlesztéséhez, valamint a 

közfeladatok határmenti ellátásához kapcsolódó speciális munkaköri ismeretek és képességek 

fejlesztésére szolgáló belső továbbképzések fejlesztésére és megvalósítására kerülhet sor, 

amelyeknek közvetlen célcsoportja a kormányhivatalok és önkormányzatok érintett 

tisztviselőinek köre.  
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3. A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes bemutatása 
 

3.1 A tervezett fejlesztés bemutatása 
 

A projekt a közszolgálati tisztviselők számára egyéni fejlesztést szolgáló programokat, 

korszerű tanulási eszközöket és fejlesztő környezetet biztosít, melyek végső soron a 

tisztviselők képességeinek fejlesztésével, a korszerű ismeretek hatékony tanulási 

környezetben való átadásával hozzájárulnak a versenyképesség javulásának támogatásához. A 

szakszerű ismeretekkel rendelkező, megfelelő képességekkel és szolgáltató szemlélettel 

rendelkező, felkészített tisztviselő tudja képviselni és működtetni a szolgáltató (ügyfélbarát) 

államot, mely a polgárai számára biztosítja a jogállam elveit, hatékony, gyors, szakértő 

feladatellátást.  

 

3.1.1 A megvalósulás helyszíne 

A fejlesztés megvalósítását az NKE mint projektgazda biztosítja, melynek alapító okirat 

szerinti telephelyei, a megvalósításhoz bérelt ingatlanai a fejlesztések helyszínéül szolgálnak. 

A KÖFOP alapján országos, valamennyi régiót (a közép-magyarországi, illetve a 

konvergencia régiókat is) érintő területi kihatással rendelkezik a projekt. 

 

Az országos szintű fejlesztés az alábbiakat jelenti: 

- A projektgazda NKE 2012 óta a közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként 

működik Magyarországon a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. A projekt 

szakmai tevékenysége a továbbképzési tevékenység rendszerszintű fejlesztését, ezáltal 

országosan, a tisztviselők új típusú módszertan és IT környezet támogatásával történő 

képzését lefedi. 

- Az NKE a fenntartó minisztériumok által is elfogadott Intézményfejlesztési Terve 

(2015-2020) szerint az „együttműködés egyeteme”, mely illeszkedik a 2015-ben 

elfogadott Felsőoktatási Stratégia komplex fejlesztési céljaihoz, miszerint hazánk 

fejlesztésének alapköve a felsőoktatási intézmények együttműködése, szakmai 

ismereteinek és erőforrásainak, a tudásnak a koncentrációja.  

A fejlesztés területi kihatását erősíti az indikátorként megjelölt 1 db országos 

közszolgálati továbbképzési szakértői-oktatói rendszer kiépítése. A szakértői-oktatói hálózati 

rendszer kiépítésével valamennyi megyeszékhelyen biztosítva lesznek a helyi igényekhez 

illeszkedő és azokat kiszolgáló képzésszervezési kapacitások, illetve lehetőség nyílik a 

továbbképzési kapacitások logisztikai rendszerének hatékonyabbá tételére a helyben dolgozó, 

magasan képzett gyakorló tisztviselők és a helyi tudományos élet képviselőinek bevonásával 

a továbbképzési programok fejlesztésébe és a tisztviselők oktatásába. 
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3.1.2 Az előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó feladatok 

A projekt előkészítésének időtartama: 2015. január 1. – 2016. március 31. 

A projekt fizikai megvalósításának időtartama: 2016. április 1. – 2018. december 31. 

A projekt pénzügyi zárása: 2019. március 31. 

A NKE 2015. január 1-jével megkezdte a KÖFOP projektek tervezését, illetve 

előkészítését. Kijelölésre kerültek a projekt előkészítő tevékenység testületi színterei, 

szakértői műhelyei: Fenntartói Testület, Rektori Tanács, Fejlesztési Program Igazgatóság- 

Központi Projekt Iroda, Fejlesztési Koordinációs Kabinet, Informatikai Tervező Bizottság, 

Projekt Tervező Bizottságok, vezetői értekezletek. 

A projekt előkészítő tevékenysége során megtörtént a munkáltatók igényeinek felmérése, 

a fejlesztéshez kapcsolódó stratégiai szintű dokumentumok elkészítése, a továbbképzés 

fejlesztéséhez kapcsolódó szakpolitikai egyeztetések megtartása, illetve a kapcsolódó 

fejlesztési konstrukciók projektgazdáival való egyeztetések lebonyolítása. A projekt 

előkészítési feladatainak ellátása folyamatos. A projekt előkészítési időszakában az NKE 

előkészítette a KÖFOP fejlesztésekhez kapcsolódó, projektszintű közbeszerzések kiírását. 

 

Fenntarthatósági vállalás: 

Az NKE a felhívási útmutató szerint vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303//2013/EU 

rendelet 71. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak. 

 

3.1.3 Projekt tervezett ütemezése 

A projekt előkészítés időszaka 2015. január 1. – 2016. március 31., míg a projekt 

megvalósításának időtartama 2016. április 1. – 2018. december 31. Tekintettel arra, hogy a 

projekt tevékenységei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és az elvárt eredmények teljesítése 

jelentős intervallumot igényel, a szakmai tevékenységek döntő része 2016-ban elindul és 2018 

végéig tart (a mérföldkövek szerinti ütemezésben). A fejlesztések multiplikátor hatásának 

elérését az időbeli ütemezés támogatja. 

 A tisztviselői fejlesztési igényeket szolgáló, az egyéni fejlesztési kínálattal összekötött 

képzéstervezési rendszer fejlesztését 2017. február 28-ig tervezzük. 

A projekt mérföldkövek értelmében a 120 továbbképzési program fejlesztési vállalást 

2017. december 31-ig tervez kifejleszteni az NKE. A projekt végéig folyamatos a kifejlesztett 

továbbképzési programok felülvizsgálata, oktatási tapasztalatok, szakpolitikai indokok 

szerinti aktualizálása, frissítése. 

A projektben vállalt 10 db képesítő program (beleértve a kormányzati tanulmányok 

szakirányú továbbképzési programot) kifejlesztését 2017. december 31-ig tervezi a 

projektgazda. 

A további szakmai tevékenységek esetében a tevékenység megvalósítása 2018. december 

31-éig (a projekt fizikai zárásáig) tart. 
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A projekt megvalósítási szakaszának ütemezését a 3 stratégiai részcél, illetve az ezek alá 

sorolt tevékenységek vonatkozásában az alábbi ábra szemlélteti:  

Stratégiai 

részcél 
Tevékenység 

Ütemezés 
2016 2017 2018 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A közszolgálatban 

dolgozók egyéni 

fejlesztési terven  

alapuló 

kompetencia-

fejlesztése 

Tisztviselői fejlesztési 

igényeket szolgáló 

képzéstervezés - 

elektronikus 

képzéstervezési 

rendszerfejlesztés - 

egyéni fejlesztési 

célalapú képzési kínálat                         

Képzési programok 

fejlesztése                         
Online tanulási-tanítási 

képességek és kultúra 

fejlesztése                         
Képzések megvalósítása                         

Képzésfejlesztési 

menedzsment rendszer 

kialakítása                         

A közszolgálatban 

dolgozók 

hatékonyabb 

tanulását segítő 

tanulási környezet, 

oktatás-

technológia, 

képzés-

menedzsment 

fejlesztése  

Integrált digitális tanulás-

tanítási környezet és 

infrastruktúra kiépítése                         
Országos közszolgálati 

továbbképzési szakértői-

oktatói hálózat kiépítése 

és működtetése                         

A továbbképzésben 

alkalmazott e-learning 

gyártás                         

A kompetencia-

alapú közszolgálati 

életpálya-

programot 

támogató 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Képesítő képzési 

programok                         
Kormányzati 

tanulmányok szakirányú 

továbbképzés                         
Digitális tanulási 

szolgáltatások 

kifejlesztése                         
Egyéni fejlesztést 

elősegítő mérések 

megvalósítása 
(e-kompetenciamérés)                         

Egyéni fejlesztést 

szolgáló (posztgraduális) 

előmeneteli képzési 

programok fejlesztése és 

megvalósítása                         
 

8. ábra: A projekt részprojektek, szakmai tevékenységek szerinti ütemezése 
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A projektben támogatható tevékenységek szerinti ütemezést (beleértve az előkészítő 

időszak tevékenységeit is) az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Projekt tevékenységek / 

Időtartam 
2015 

2016 2017 2018 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Projekt előkészítés              
Projekt menedzsment 

költségei 
             

Eszköz beszerzés              
Immateriális javak 

beszerzése 
             

Mérnöki, szakértői díjak 

(amelyek nem a projekt 

előkészítéshez kapcsolódóan 

merülnek fel) 

             

Adatbázisok, tanulmányok 

készítése (amelyek nem a 

projekt előkészítéshez 

kapcsolódóan merülnek fel) 

             

Képzés              

Rendezvényszervezés              

Iroda- és eszközbérlet              

Egyéb bérleti díj              

Úti-, kiküldetési költségek              

Szállásköltség              

Nyilvánosság biztosítása              
Projekt szakmai 

megvalósításával 

összefüggő személyjellegű 

költségek és járulékaik 

             

Általános költségek              
Közbeszerzési költségek 

(amelyek nem a projekt 

előkészítéshez kapcsolódóan 

merülnek fel) 

             

 

9. ábra: A projekt támogatható tevékenységek szerinti ütemezése 

 

3.1.4 A fejlesztés eredményeinek és hatásainak elemzése 

A projekt a közszolgálati szervezeti kultúra komplex átalakítását eredményezi, jó 

szervezési gyakorlatok, korszerű ismeretek elterjesztését célozza meg.  

A fejlesztés eredményeként létrejön a tisztviselői fejlesztési igényeket és az egyéni 

fejlesztési képzési kínálatot összekapcsoló képzési rendszer, valamint kifejlesztésre és 

megvalósításra kerülnek a fejlesztési célokat szolgáló innovatív, modern módszertani 

megoldásokat ötvöző, komplex képzési programok. A képzésfejlesztést és a képzések 

hasznosulását támogatandó kialakul a képzésfejlesztésre, illetve az online tanulási-tanítási 

képességek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer. 
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Kiépítésre kerül az idő- és erőforrás-kímélő e-tanulási megoldásokat támogató integrált 

digitális tanulás-tanítási környezet és infrastruktúra, megszületnek az e-learning képzési 

tartalmak, valamint kialakul a közszolgálati továbbképzés országos szintű (a 

kormányhivatalokra és a felsőoktatási intézményekre támaszkodó) szakértői-oktatói hálózat. 

A fejlesztés eredménye a tisztviselői életpályát támogató képesítő képzési programok, 

szakirányú továbbképzések, az egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli 

programok kifejlesztése és megvalósítása, a digitális tanulási szolgáltatások kifejlesztése. Az 

egyéni fejlesztési igények megfelelő megalapozását objektív mérőeszköz-rendszer (e-

kompetenciamérés) kialakításával támogatja a projekt. 

A közigazgatás hatékonyságához elengedhetetlen alapegység az európai szellemű, a 

célok és fejlesztések iránt elhivatott, professzionális, korszerű tudással rendelkező tisztviselők 

jelenléte, akik szakszerű és fejlesztett képességekkel rendelkeznek. A projekt hatásaként 

mérhetően javul és folyamatosan fejleszthetővé válik a közszolgálatban dolgozók 

kompetenciaszintje, rendszerszinten elterjed a személyre szabott fejlesztés módszere.  

A fejlesztés közvetett célja az állampolgárok tehermentesítése, az eljárások és az 

adminisztráció gyorsítása, átláthatóvá tétele, megoldások, együttműködések keresése, a 

szolgáltatásorientált, ügyfélbarát működés biztosítása. A projekt célcsoportját képező 

tisztviselők tudásának, képességeinek fejlesztése végső soron hozzájárul a közigazgatás és 

közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, a bürokráciacsökkentés minőségi 

végrehajtásához, Magyarország versenyképességének növeléséhez. 

A projekt eredményei támogató környezetet adnak: 

- a folyamatosan tanuló, adaptív munkahelyi közösség kialakulásához,  

- a bürokráciacsökkentést szolgáló minőséget, saját munkavégzésének hatékonyságán és 

átláthatóságán keresztül tudatosan erősítő,  

- szolgálati képességeit célzottan fejlesztő és szakmai ismereteit bővítő tisztviselők 

számának növeléséhez.  

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy a projekt céljai és tevékenységei hogyan 

járulnak hozzá a felsorolt szakmai elvárások megvalósulásához: 

A projekt hatásai az adaptív munkahelyi közösség kialakítása tekintetében: 

Kulcsfontosságú a projekt hatásai közül az adaptív tanulás kiemelése, amelyben a 

résztvevő különböző tanulási utak és célok közül választhat képességei, tudása, fejlesztési 

igényei és szükségletei szerint. Ez a megközelítés rugalmas módon igazítja hozzá a 

képzéseket a résztvevők egyéni igényeihez, személyes kompetenciaszintjéhez abból a célból, 

hogy minden érintett számára biztosítva legyenek az eredményes tanulási folyamat feltételei.  

A projekt keretében kifejlesztendő módszertanok és a digitális tanulási-tanítási környezet 

egyúttal a tisztviselők tanulási képességeinek és ezáltal motivációjának fejlesztését is 

szolgálja. Ez közvetve a munkahelyi környezet egészére pozitív, multiplikátor hatást gyakorol 

azáltal, hogy a folyamatos tanulás és önfejlesztés belső elvárássá válásán keresztül erősíti a 

közösségen belüli minőségszemléletet, elősegítve a tanulás-támogatás és a tudásmenedzsment 

formáinak terjedését. A fejlesztés végső soron hozzájárul a szervezeti működés hatékonyabbá 
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válásához, a szolgáltató, ügyfélbarát szemlélet megerősödéséhez, amely a közigazgatás iránti 

lakossági bizalom növekedéséhez vezet. 

A projekt hatása a bürokráciacsökkentési aspektus tekintetében: 

A bürokráciacsökkentés rendszerszintű beavatkozást igényel, a munkafolyamatok 

szabályozását, rendszer- és hatásköri integrációt foglal magába. A bürokráciacsökkentés 

rendszerszintű előkészítését, szabályozását a szakpolitika végzi vezetői szintű 

tevékenységként. Az ügyintézői szint a szakpolitikai célok hatékony végrehajtásában 

közreműködik. A tisztviselők részéről tehát az a kiemelt szempont, hogy ehhez a 

bürokráciacsökkentési folyamathoz innovatív és elkötelezett módon hozzájáruljanak. A 

projekt fejlesztéseinek az a célja, hogy az ügyintézők bürokráciacsökkentési folyamathoz való 

hozzájárulása minél hatékonyabb legyen. A projekt keretében megvalósuló nagy volumenű 

továbbképzés ennek a rendszerszintű, a bürokráciacsökkentéshez illeszkedő, azt szolgáló 

tisztviselői hatékonyságnak a növelését jelentik.  

A bürokráciacsökkentést szolgálja az online elektronikus tartalmak, szolgáltatások 

körének bővítése és továbbfejlesztése (e-learning tananyagok, e-kompetenciamérési rendszer, 

virtuális osztályterem, digitális tanulási környezet kialakítása stb.), mivel ezek hozzájárulnak 

a hatékonyabb időgazdálkodáshoz és a képzési folyamatok egyszerűsítéséhez.   

A projekt hatása a szolgálati képességeit célzottan fejlesztő és szakmai ismereteit bővítő 

tisztviselők számának növelése tekintetében: 

A projekt egyik fő eleme a közszolgálati tisztviselők számára célzott, az egyéni 

kompetenciaméréshez, valamint az éves tervezésben megjelenő egyéni és munkáltatói képzési 

igényekhez igazodó képzések megvalósítása. A szolgáltatási képességeit fejlesztő, a tanulásra 

nyitott, „tanulni képes” (annak módszertani lehetőségeit, eszközeit ismerő és használni tudó) 

tisztviselő a közigazgatási reform egyik kulcsszereplője. Csak akkor képzelhető el a 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiában megfogalmazott stratégiai cél: a 

szolgáltató, ügyfélbarát állam megvalósítása, ha szakszerű ismeretekkel, megfelelő 

képességekkel és szolgáltató szemlélettel rendelkező, motivált és elkötelezett tisztviselők 

működtetik az államot.  

A szolgálati képességek és a szakmai ismeretek célzott bővítését fogja támogatni az e-

kompetenciamérési rendszer, a projekt keretében fejlesztett továbbképzési programok és 

képzési tananyagok, továbbá a digitális tanulási környezet és a tanulást támogató módszerek 

és szolgáltatások kialakítása.  

 

3.1.5 Pénzügyi terv  

A projekt igényelt támogatási összege 17.500.000.000 Ft. 

A projekt tervezett költségvetését, illetve az egyes költségtípusok arányát és a pályázati 

felhívásban hozzájuk rendelt maximális támogatás mértékét az alábbi táblázatban foglaljuk 

össze: 
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Költségtípus Összeg (Ft) 
Előírt korlát 

(%) 

Tényleges 

költség (%) 

Projekt előkészítés 875 000 000 5% 5,000% 

Projekt menedzsment költségei 437 500 000 2,50% 2,500% 

Eszközbeszerzés 4 025 000 000 
 

23,000% 

Immateriális javak 4 586 814 500 
 

26,210% 

Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a 

projekt előkészítéshez kapcsolódóan 

merülnek fel) 

670 560 
 

0,004% 

Képzés 3 736 173 020 
 

21,350% 

Rendezvényszervezés 8 890 000 
 

0,051% 

Iroda-és eszközbérlet 347 952 500 
 

1,988% 

Szállásköltség 124 396 500 
 

0,711% 

Nyilvánosság biztosítása 34 860 000 0,50% 0,199% 

Projekt szakmai megvalósításával 

összefüggő személyjellegű költségek és 

járulékaik 

3 147 742 920 
 

17,987% 

Általános költségek (rezsi) 175 000 000 1% 1,000% 

Összesen: 17 500 000 000 
 

100,000% 

 

10. ábra: A projekt tervezett költségvetése 
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3.1.6 Kockázatelemzés 

Kockázat Érintett projektcél 

Kockázatkezelés módja 

(válaszok a kockázati tényezőkre) 

Szakmai kockázatok 

Az oktatók felkészítése 

nem valósul meg időben 
A résztvevők képzése 

Az oktatók képzése részben e-learning 

alapon történik, amely biztosítja, hogy az 

oktatók ütemesen megkezdhessék a 

felkészülést. 

A kifejlesztett képzési 

programokon és az 

egyéni 

kompetenciamérési 

rendszerben való 

tisztviselői részvételi 

szám kevesebb, mint a 

tervezett 

A résztvevők képzése 

Az egyéni fejlesztési igényeket szolgáló 

programok, valamint a fejlesztő, támogató 

környezet biztosítja a megfelelő résztvevői 

létszámot. 

A kifejlesztendő 

tananyagok, képzési 

tematikák nincsenek 

összhangban a vonatkozó 

szakpolitikákkal. 

Tananyagfejlesztés és 

képzések 

megvalósulása 

 

A vonatkozó szakpolitikák érvényesülésének 

biztosítása a programfejlesztési időszakban 

hangsúlyosan megjelenik, hiszen a fejlesztési 

irányok a fenntartókkal való egyeztetés 

alapján kerülnek kijelölésre. A projekt végéig 

folyamatos a kifejlesztett továbbképzési 

programok felülvizsgálata, oktatási 

tapasztalatok, szakpolitikai indokok szerinti 

aktualizálása, frissítése. 

A lemorzsolódási arány 

meghaladja a tervezett 

mértéket 

Képzések sikeres 

elvégzése 

A résztvevőket online tanulási segédletek, 

megszerkesztett jegyzetek, önellenőrző 

kérdéssorok, valamint szakértői-oktatói 

hálózat segítik a képzések sikeres 

teljesítésében. 

A szerzők, oktatók, 

valamint a képzésben 

résztvevők nem 

rendelkeznek alapvető 

technológiai 

felkészültséggel, tudással 

Tananyagfejlesztés és 

képzések 

megvalósulása 

A szerzők, oktatók kiválasztása előre 

kialakított szakmai kritériumrendszer alapján 

történik. Továbbá az NKE folyamatosan 

biztosít felkészítési, konzultációs lehetőséget. 

A képzésben résztvevők 

számára nem áll 

rendelkezésre a 

részvételhez szükséges 

infrastruktúra, illetve a 

tanulásra fordítható idő 

Résztvevők képzése 

Az integrált digitális tanulás-tanítási 

környezet kiépítése biztosítja a szükséges 

infrastruktúrát. A résztvevők tanulása 

fordítható időbeosztását az e-learning 

módszertan támogatja. 
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A digitális tanulási 

környezethez szükséges 

informatikai fejlesztések 

nem készülnek el időre. 

Résztvevők képzése 

A projektmegvalósításhoz szükséges 

informatikai, digitális környezethez 

kapcsolódó fejlesztések kidolgozása az 

előkészítési szakaszban megkezdődött, amely 

során kiderültek, így elháríthatóvá váltak a 

megvalósítást gátló technikai akadályok. 

A projekt 

megvalósításába bevonni 

kívánt partnerekkel való 

együttműködés nem 

megfelelő 

Résztvevők képzése, 

kompetenciaközpontok 

kialakítása 

Szoros együttműködés biztosítja a 

hatékonyságot a tervezett külső partnerekkel 

az előkészítési szakasztól kezdődően a teljes 

projektmegvalósítás alatt. 

A projekt 

megvalósításába bevonni 

kívánt külső 

intézményekkel 

(kormányhivatalok, 

felsőoktatási 

intézmények) való 

együttműködés nem 

megfelelő 

Résztvevők képzése 

Az eddigi gyakorlaton felül folyamatos 

kapcsolattartás, információnyújtás, járási 

szintű, valamint a kompetenciaközpontok 

kialakítását segítő hálózat kiépítése. 

Jogi kockázatok 

NKE-re vonatkozó 

jogszabályi környezet 

előre nem látható 

változása 

Egész projekt 
Folyamatos koordináció a jogalkotásban 

résztvevő közigazgatási szereplőkkel 

Érvényes közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának 

időbeni elcsúszása 

Egész projekt 

Tevékenységek beszerzéshez igazodó 

priorizálása a szakmai minőség csorbulása 

nélkül, szükség esetén feltételes 

közbeszerzési folyamat beindítása. 

Adott beszerzés késedelme esetén a belső 

erőforrásra épülő résztevékenység 

előkészítése a lehető legnagyobb mértékben. 

Pénzügyi kockázatok 

Az NKE előre nem 

láthatóan változó 

likviditási pozíciója 

Célok időben történő 

megvalósítása 

Projekt pénzforgalmi terv rendszeres nyomon 

követése, folyamatba épített kommunikáció 

az esetleges problémák időbeni feltárása 

érdekében. 

Szervezeti és menedzsment kockázatok 

Az adminisztrációs teher 

megnehezíti a nagy 

tömegű feladat megfelelő 

és határidőre történő 

teljesítését 

Tananyagfejlesztés és 

képzések 

megvalósulása 

A projekt megvalósulása viszonylag jól 

elkülöníthető egységekre tagolható. Az 

ütemezést gondosan elkészítettük, illetve már 

a tervezés során elkezdtük mozgósítani a 

szükséges erőforrásokat. 
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Szerteágazó 

együttműködési 

kapcsolatok, több 

szervezeti egység és 

szervezet 

összehangolásából adódó 

kockázat 

Hatékony 

projektmenedzsment 

A projektben résztvevő szervezetek, 

szervezeti egységek, valamint a megvalósítói 

szintek már a tervezés során kijelölésre 

kerültek, körülhatárolt feladatokkal. 

Szervezeti átalakítások 
Célok időben történő 

megvalósítása 

A munkatársak hatékony felkészítése, 

együttműködésük és a belső kommunikációs 

csatornák fejlesztése, rendszeres beszámolás 

és visszajelzés 

 

11. ábra: A projektmegvalósítás kockázatai és a kockázatkezelés módja 
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3.2 Részletes cselekvési terv 
 

3.2.1 A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetencia-
fejlesztése  
 

A közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetenciafejlesztése 

stratégiai részcélhoz kapcsolódó beavatkozási terület a képzésfejlesztést támogató feladatok 

megvalósítása. A részcél keretében 5 tevékenységre kerül sor: 

- Tisztviselői fejlesztési igényeket szolgáló képzéstervezés - elektronikus 

képzéstervezési rendszerfejlesztés - egyéni fejlesztési célalapú képzési kínálat;  

- Képzési programok fejlesztése; 

- Online tanulási-tanítási képességek és kultúra fejlesztése; 

- Képzések megvalósítása; 

- Képzés-fejlesztési menedzser rendszer kialakítása.  

 

A tevékenységek ütemezését a következő ábra szemlélteti: 

 

Stratégiai 

részcél 
Tevékenység 

Ütemezés 

2016 2017 2018 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A közszolgálatban 

dolgozók egyéni 

fejlesztési terven  

alapuló 

kompetencia-

fejlesztése 

Tisztviselői fejlesztési 

igényeket szolgáló 

képzéstervezés - 

elektronikus 

képzéstervezési 

rendszerfejlesztés - 

egyéni fejlesztési 

célalapú képzési kínálat                         

Képzési programok 

fejlesztése                         
Online tanulási-tanítási 

képességek és kultúra 

fejlesztése                         

Képzések 

megvalósítása                         
Mentor – szakfelelős - 

fejlesztési menedzser 

rendszer kialakítása                         

 
12. ábra: A stratégiai részcélhoz tartozó tevékenységek ütemezése  

 
Az alábbiakban bemutatjuk az egyes tevékenységek vonatkozásában az aktuális 

helyzetet, a fejlesztés konkrét céljait, a megvalósítandó fejlesztéseket és a várható 

eredményeket. 
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3.2.1.1 Tisztviselői fejlesztési igényeket szolgáló képzéstervezés - elektronikus 
képzéstervezési rendszerfejlesztés - egyéni fejlesztési célokhoz igazodó képzési 
kínálat 
 

Helyzetelemzés 

 

A közszolgálati továbbképzési rendszer alapja a vonatkozó jogszabályi előírások 

értelmében a tisztviselők továbbképzési terve (Egyéni Fejlesztési Terv), amely tartalmazza a 4 

éves továbbképzési ciklus során évenként tervezett, teljesíteni kívánt képzési programokat. A 

képzéstervezés során a munkáltató választja ki (a tisztviselő bevonásával vagy anélkül) a 

képzési kínálatból azokat a képzéseket, amelyeket a tisztviselőnek el kell végeznie.   

A képzési kínálat jelenleg (2016. januári adat szerint) 308 közszolgálati továbbképzést 

(ezek egy jelentős része „duplikált”, azaz e-learning és jelenléti konzultációval kiegészített, 

ún. blended learning formában is igénybe vehető) tartalmaz. Az éves képzési terv 

összeállítása során nincs arra lehetőség, hogy az egyes képzések által fejlesztett 

kompetenciákról meggyőződjenek a tervezők. Ezáltal a képzésfejlesztés és a képzési kínálat 

sem kapcsolódik a tisztviselői teljesítményértékelés (TÉR) kompetenciarendszeréhez. A 

képzéstervezést nem alapozzák meg következetes kompetenciafejlesztési mérések, a 

tisztviselők egyéni képzési igényeinek önálló azonosítását támogató kompetenciaalapú 

önértékelési eszközök. 

A képzéstervező alkalmazás kialakítása a továbbképzési rendszer létrehozását követően 

viszonylag rövid idő alatt, alapvetően a jogszabályi elvárásokhoz igazítva történt meg. A 

felhasználók (közigazgatási szervek, személyügyi munkatársak, képzésszervezők, képzésben 

résztvevő tisztviselők stb.) igényei csak ad hoc jelleggel, esetileg tudtak beépülni a rendszer 

fejlesztésébe és továbbfejlesztésébe.     

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja a személyre szabott, adaptív tanulási folyamat kulcsfontosságú 

feltételét jelentő, az egyéni fejlesztési igényekhez és szükségletekhez igazodó képzési kínálat 

megteremtése, valamint az elektronikus képzéstervezési rendszer (Probono) továbbfejlesztése, 

amely lehetővé teszi a munkáltatók és a tisztviselők számára az elektronikus képzéstervezés 

során a fejlesztési célokat legjobban szolgáló képzések kiválasztását.  

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A tevékenység keretében az NKE átveszi a jogszabályban a közigazgatási 

teljesítményértékelés (TÉR) keretében alkalmazott kompetencia nomenklatúrát 

(Belügyminisztérium) és ez jelenti az alapját a képzés-tervezési rendszer és a képzési kínálat 

továbbfejlesztésének a tisztviselői személyes kompetenciák vonatkozásában.  

A szakmai kompetenciák vonatkozásában egy közszolgálat-specifikus ismeret- és 

kompetencia-elemeket tartalmazó szakmai kompetenciaklaszter és vezetői 

kompetenciajegyzék készül az NKE-n. 
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Az új kompetencia nomenklatúrák alapján kerül meghatározásra, hogy az egyes 

kompetenciák fejlesztéséhez milyen képzések érhetőek el. A képzési kínálat kompetencia-

alapú felülvizsgálata alapján egyúttal azonosíthatóvá válnak azok a képzésfejlesztési igények, 

amelyek révén valamennyi releváns kompetenciaterületen megfelelő képzési programok 

állnak majd a tisztviselők rendelkezésére (a nomenklatúra beépítése a tervezési rendszerbe a 

3.2.1.2 Tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési programok létrehozása 

tevékenységre épül). 

A tervezőrendszer fejlesztése során biztosítjuk annak lehetőségét, hogy amennyiben a 

fejlesztés időtartama alatt (akár a közigazgatási személyügyi igazgatásban érintett szervezetek 

párhuzamos KÖFOP konstrukcióinak keretében) megtörténik a kompetenciák 

munkakörökhöz való igazítása, ez az elektronikus képzéstervezési rendszerbe integrálható 

legyen.  

A kompetencia-alapú képzési kínálat a képzéstervezés során azzal segíti a munkáltatót, 

hogy a teljesítmény-értékelésből fakadó kompetenciaeredményekre tudja majd építeni az 

Egyéni Fejlesztési Tervet (EFT) és a képzéstervezést. A rendszer egyúttal lehetővé teszi a 

változatos tanulási és tanulástámogatási formák kínálatként való megjelenítését, amelynek 

révén a képzésben résztvevő fejlesztési céljai szempontjából legoptimálisabb fejlesztési utat 

lehet megtervezni. 

A tevékenység informatikai elemeit és kapcsolódását a 3.2.4 Informatikai tevékenységek c. 

fejezet mutatja be. 

 

Elvárt eredmények 

- kompetencia nomenklatúra beillesztése a továbbképzési rendszerbe, 

- 1 db, a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a képzéstervezést összehangoló, 

továbbfejlesztett informatikai rendszer (eredmény elérésének időpontja: 2017. február 

28.). – projekt indikátor. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Belügyminisztérium (személyügyi igazgatási feladatok, a mindenkor használatos 

kompetencia nomenklatúra kialakítása és meghatározása), 

- Közigazgatási szervek (javaslataik, igényeik strukturált becsatornázása tudja 

biztosítani a képzéstervező rendszer felhasználóbarát, a személyügyi fejlesztéseket 

hatékonyan támogató modelljét). 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység hatásaként a képzési tervek az egyéni fejlesztési szükségletekre, az adott 

tisztviselők számára releváns kompetenciákra tudnak fókuszálni, ezáltal nagyobb mértékben 

járulnak hozzá a közszolgálati továbbképzések a közszolgálati feladatok ellátása 

szempontjából hasznos képességek és készségek fejlesztéséhez. Ennek közvetett hatása a 

tisztviselők és rajtuk keresztül a közszolgálat jobb felkészültsége és hatékonyabb 

munkavégzése, ami a KÖFOP stratégiai célját, a szolgáltató szemléletű közigazgatás 

megteremtését szolgálja.  
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3.2.1.2 Tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési programok 
létrehozása 
 

Helyzetelemzés 

A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 2. § (1) h) pontja szerint közszolgálati 

továbbképzési programot csak az NKE fejleszthet ki és valósíthat meg. A kormányrendelet 

értelmében „közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, szakmai és vezetői 

ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris 

rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzések, melyek 

fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik. (2. § g) 

pont). A Rendelet 22. § (2) bekezdése szerint közszolgálati vezetőképzési programot csak az 

NKE fejleszthet ki és valósíthat meg.  

A jelenleg elérhető közszolgálati továbbképzési programok tartalmuk és képzési 

módszertanuk alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

Tartalom szerinti csoportosítás: 

- 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).  

Képzési módszer szerinti csoportosítás: 

- e-learning típusú továbbképzési programok:  

- jelenléti típusú továbbképzési programok: 

- vegyes (ún. blended learning) típusú továbbképzési programok 

E-learning képzési tananyagelemeket az e-learning és a vegyes típusú továbbképzési 

programok tartalmaznak. A jelenleg alkalmazott e-learning tananyagok fő típusai a 

következők: 

- e-book: multimédiás elemeket nem, vagy csak csekély mennyiségben tartalmazó, 

nem interaktív elektronikus tananyagtípus, 

- alapszintű e-learning tananyag: lapozható, egyes elemeiben interaktív (pl. 

önellenőrző kérdéseket, feladatokat tartalmazó) elektronikus tananyagtípus, 

- videó-prezentációs tananyag: az előadás, képzés kép- és hanganyagát, valamint a 

kapcsolódó prezentációt együttesen kezelő elektronikus tananyagtípus, 

- szimulációs tananyag: munkavégzéssel kapcsolatos élethelyzeteket, illetve adott 

ismeretek gyakorlati alkalmazását szimuláló, szakmai tudást és készségeket 

fejlesztő elektronikus tananyagtípus. 

A közszolgálati továbbképzési programok a 273/2012. Korm. rendelet értelmében ún. 

minősítési eljárás keretében, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (KTK) döntését 

követően kerülhetnek fel a továbbképzési programjegyzékre. A minősítésre vonatkozó döntést 
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a programminősítési szakértők által adott javaslat alapozza meg. A programminősítési 

szakértőket a KTK veszi fel a szakértői névjegyzékre. 

A képzési kínálat jelenleg nem kapcsolódik a munkáltatói elvárásokhoz és igényekhez, 

illetve a tisztviselői kompetenciaszintekhez (értelemszerűen így a TÉR kompetencia-

rendszeréhez sem).  

Az elérhető közszolgálati továbbképzési programok döntően az alapvető állam- és 

jogtudományi, alkotmányos ismeretekre, a közigazgatás-fejlesztés, a horizontális és ágazati 

területek ismeretköreire koncentrálnak, a készségek, a tisztviselői attitűd fejlesztéséhez csak 

szűk lehetőségeket kínálnak, a képzési kínálat nem fedi le teljes mértékben a differenciálódó 

munkaköri és kompetenciaigényeket.  

A továbbképzés során nyújtott tanulástámogatás jelenlegi eszközei a blended learning 

programoknál alkalmazott, az e-learning tartalom jobb megértését és elsajátítását szolgáló 

személyes konzultációk, illetve a tréning típusú (elsősorban vezetői) képzési programok során 

a tréner által nyújtott támogatás. Az e-learning típusú képzési programokhoz nem 

kapcsolódott tényleges tutorálás.   

A számonkérést, illetve önellenőrzést szolgáló módszertani gyakorlat jelenleg az online 

tesztekre koncentrál, az eszköztár fejlesztésre szorul a változatos tanulási szokásokhoz, 

formákhoz illeszkedő, szimulációs jellegű tanulástámogató gyakorlatok vonatkozásában.  

A képzésfejlesztés folyamatát a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének 

minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III.14.) KIM miniszteri utasítás írja le. 

Ennek felülvizsgálata, a képzésfejlesztési folyamat megújítása során szintén indokolt. 

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja a jelenlegi képzési kínálat fejlesztése a közszolgálati 

kompetenciarendszerhez illeszkedve, úgy, hogy valamennyi releváns kompetencia 

fejlesztésére alkalmas, a tanulást támogató, elmélet és gyakorlati elemeket megfelelő súllyal 

tartalmazó, elektronikusan is hozzáférhető képzési tartalmak álljanak rendelkezésre. A 

tevékenység célja továbbá a képzésfejlesztési folyamat módszertani felülvizsgálata és 

megújítása. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A projekt keretében 120 db új, minősített közszolgálati továbbképzési program kerül 

kifejlesztésre. A programfejlesztés előfeltétele a képzésfejlesztési módszertan és eszköztár 

kidolgozása, valamint a kompetencia nomenklatúrához illeszkedő programkínálat 

tematikájának meghatározása (a feladat a 3.2.1.1 tevékenységhez kapcsolódik). A 

képzésfejlesztést lezáró programminősítés folyamatának támogatása biztosítja a 

képzésfejlesztési folyamat elején definiált célok és elvárások megvalósulását. 

Az új típusú továbbképzési programok fejlesztése technikai és módszertani sablonok 

felhasználásával történik. A sablonok kifejlesztésének célja, hogy a tananyagok készítését 

minél gyorsabbá, költséghatékonyabbá, minőségileg egységessé tegyük, segítve a 

programfejlesztő szakértők munkáját. A programfejlesztés folyamatát úgy kell meghatározni, 
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majd a kapcsolódó szabályozások tekintetében illeszteni, hogy biztosítsa az alábbiak 

megvalósulását: 

- az adott képzési programra, illetve az általa támogatott kompetenciafejlesztésre 

tényleges igény van, 

- a képzési program céljai egyértelműek és illeszkednek az igényekhez, 

- a képzés felépítése (tematikája), módszerei a célok megvalósulását szolgálják,  

- a képzés bemeneti és kimeneti követelményei megfelelnek a képzési céloknak, 

- a képzésfejlesztés folyamata előre tervezhető mind ütemezés, mind erőforrásigény 

szempontjából. 

A programkínálat kialakítása során meghatározásra kerül azon fejlesztendő képzések 

köre, amelyek a kompetenciafejlesztés elvárásait teljes körűen kiszolgálják. A képzési kínálat 

kialakítása során biztosítjuk a munkáltató közigazgatási szervek igényeinek becsatornázását. 

 

A képzési kínálat kialakítását az alábbi koordinátarendszer mentén célszerű elvégezni: 

- közszolgálat-specifikus szakmai kompetenciák, 

- tisztviselői személyes kompetenciák (TÉR), 

- vezetői kompetenciák, 

- egyéb kompetenciák. 

A képzési kínálat kialakítást megalapozó kompetencia nomenklatúra egyik tengelye a 

közszolgálati életpályán releváns szakmai kompetenciák, ismeretek rendszerezése. A 

közszolgálati életpálya a közigazgatás vezetését és a közszolgáltatások szervezését átfogó, de 

azt meghaladó állami szolgálati pályaíveket és keresztmozgásokat fog keretbe. Az életpálya 

során szükséges közszolgálat-specifikus ismereteket, képességeket az alábbi 

feladatrendszerben értelmezzük:  

- Kormányzás, 

- Közigazgatás, 

- Jogrendszer, 

- Társadalomszervezés, 

- Közszolgálati képességek, 

- Európai Unió és nemzetközi kapcsolatok, 

- Közpénzügyek és gazdaság, 

- Állami vagyongazdálkodás. 

- Digitális állam. 

A közszolgálat-specifikus kompetencia tematika részletes kibontását az alábbi táblázat 

tartalmazza (a képzési kínálat kialakításának további tengelyei a TÉR személyes 

kompetencialistája, a vezetői, vezetési kompetenciák, illetve az egyéb, a közszolgálati munka 

szempontjából releváns kompetenciák, pl. az idegen nyelvismeret fejlesztése): 
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Kompetenciaterület Témakör, ismeretanyag 

Kormányzás 

A magyar állam intézményrendszerének és közjogi fejlődésének 

komplex alkotmányjogi, történeti és politikai kontextusban történő 

értelmezése  

A jogállami standardok és az intézményrendszer hatékonyságának 

probléma-érzékeny megközelítése, a közjogi érték-konfliktusok 

tapasztalatainak ismerete  

A „jó kormányzás” és a kormányzás hatékonyságával kapcsolatos 

nemzetközi és hazai elemzési, mérési és indikátor rendszerek 

ismerete  

Az 1990 utáni magyar kormányzati működés tapasztalatainak 

ismerete  

A kormányzati döntés-előkészítés folyamata 

Az állami-kormányzati szervezetrendszer modelljei, szintjei: 

centralizáció-decentralizáció, koncentráció-dekoncentráció 

hatáselemzés módszertani ismeretek 

A többszintű kormányzás alternatívái és tapasztalatai 

A kormányzással kapcsolatos összehasonlító ismeretek: országok, 

ország-csoportok mint kormányzati, gazdaságpolitikai, 

versenyképességi és innovációs jó és rossz gyakorlatok 

Ágazati szakpolitikai tervezés – és elemzés: egy-egy ágazat 

szakpolitikai tervezési – megvalósítási - értékelési folyamatainak 

ismerete; az ágazati célokat és eszközöket meghatározó nemzetközi, 

EU és nemzeti stratégiai sztenderdek és szabályozási keretek, a 

magyar ágazati politikák közelmúltbeli tapasztalatai és kurrens 

folyamatai. A hazai kormányzati szakpolitika tervezés gyakorlata; 

az ágazati/szektorális szakpolitika nemzetközi, EU-s és hazai 

kormányzati elveinek, prioritásainak, jogforrásainak, egyéb policy 

dokumentumainak ismerete 

Fejlesztéspolitika 

Közigazgatás 

A közigazgatási feladatellátás fejlesztésének, a közigazgatás 

hatékonyabb működésének tervezési, szabályozási, elemzési, mérési 

összefüggéseinek átfogóan ismerete  

A hatékonyság erőforráskérdései (szervezet, humántőke): a 

szervezeti teljesítménymérés, a közfeladatok teljesítmény-

modellezése, az erőforrás-gazdálkodás jó gyakorlatai és 

mérhetősége, a nemzetközi teljesítmény-fejlesztési és mérési 

modellek, standardok, gyakorlatok, a szervezeti integritás 

fejlesztése  

A kimeneti hatékonyság, így különösen az ügyfélterhek 

csökkentése, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, az e-
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közigazgatás kiterjesztése és egyéb gyakorlatok, modellek ismerete 

a közigazgatás-fejlesztési programok és hazai államreformok 

tapasztalataira építve 

A hatékonyság kérdései a közösségi szolgáltatásokban 

(közszolgálatosokban), gazdaságossági modellezés, a közfeladat-

ellátás stratégiai-szervezési kérdései 

Közigazgatási döntés-előkészítés és az előzetes/utólagos 

hatáselemzés módszertana, jó gyakorlatai 

A közigazgatási anyagi jog, a szakigazgatási jog és az eljárási 

alapelvek, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás jogi 

szabályozás komplex értelmezése  

Az adójog, az adóigazgatás ismerete, az eljárások eredményessége, 

az adózók és az adóhatóság jogai és kötelezettségei, az adóigazgatás 

kultúrájának és egyszerűsítésének kérdései 

A szakigazgatási spektrum áttekintése a szakpolitikai irányítási 

szinttől a hatósági végrehajtásig 

A közigazgatás törvényes működésének alapkérdései, a 

közigazgatási bíráskodás gyakorlata  

A helyi önkormányzás, a hatékony településfejlesztés és helyi 

közszolgáltatás-szervezés. A helyi önkormányzás komplex közjogi, 

szervezési, gazdálkodási és társadalmi folyamatainak ismerete  

Jogrendszer 

A közszolgálatban a jogászi tevékenységet jogász képesítéssel 

rendelkező szakemberekre kell építeni, azonban a jogalkotás, a 

szabályozás, a jogalkalmazás és a jogérvényesítés szakértői elemét 

különböző képesítésekkel rendelkező szakemberek biztosítják. A 

közszolgálatban dolgozónak érteni kell a szabályozás és a 

jogalkotás logikai, nyelvi szerkezetét, dogmatikai, fogalmi 

technikáit, a jog mint a normaalkotás és a szervezetszabályozás 

gyakorlatának ismeretét 

Fontos a közigazgatási funkciók és a jogi gondolkodás készségének 

megalapozása a szabályozástechnikai és jogalkotási ismeretek által. 

A jogalkotás folyamatának áttekintése a jogpolitikai tervezéstől a 

végrehajtásig 

A jogérvényesítés folyamatának és a szankciópolitikák komplex 

(igazságszolgáltatási, rendészeti, közigazgatási) szemlélete   

Társadalomszervezés 

A politikai és közigazgatási döntések társadalmi hátterének 

elemzése 

A társadalmi modernizáció, a társadalmi struktúrák, a mobilitás, 

társadalmi csoport- és közösségi viszonyok, devianciák, 

településszociológia, a kultúra, a vallás társadalomszervező szerepe 

A közpolitikai döntések, jogszabályok előzetes és utólagos 
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hatásvizsgálatához kapcsolódó szakmai és módszertani kérdések, a 

döntés-előkészítés statisztikai megalapozása, a nemzetközi és 

magyar szervezetek kormányzati/ágazati hatáselemző, mérő – és 

értékelő rendszereinek működése 

Komplex elemzési technikák: statisztikai adatrendszerek ismerete, a 

statisztikai módszertan  

Közszolgálati 

képességek 

Állami humántőke szakpolitikái (oktatás, ifjúságügy, szakképzés 

stb.) 

Közszolgálati vezetés és személyügyi menedzsment, közszolgálati 

életpálya és jogi keretei, a személyügyi igazgatás rendszerei, 

adatbázisok 

Közszolgálati ügyfél-kapcsolatok  

Közszolgálati kommunikáció 

Antikorrupció és integritás eszközei  

Projektmenedzsment (irányítási és végrehajtási oldal) 

Európai Unió és 

nemzetközi 

kapcsolatok 

Az EU döntési folyamatainak és a nemzeti kormányzati 

intézkedések kapcsolatának komplexitása, jogi és közpolitikai 

korrelációk a magyar tapasztalatokra építve 

Közpénzügyek és 

gazdaság 

Világgazdasági folyamatok megértése a nagyhatalmi stratégiák, 

nemzetközi és regionális szövetségi politikák, az EU és a nemzeti 

érdekek kölcsönhatásában  

A nemzeti kormányzás külpolitikai, külgazdasági, szövetségi 

dimenziói 

A kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és 

közpénzügyi megalapozása 

Közpolitikai intézkedések komplex gazdaságpolitikai, 

államháztartási, költségvetési és pénzügyi jogi hatáselemzése  

A közteherviselés elvei, rendszere és jogi keretei  

Állami 

vagyongazdálkodás 

Állami vagyonpolitika 

Állami vagyongazdálkodás jogi keretei 

Állami vagyongazdálkodás komplex közgazdasági modellezése 

Digitális Állam 

Rendszerelméleti alapok  

Közigazgatási informatika, E-közigazgatás  

Kiberbiztonság, információbiztonság 

Hatósági szakrendszerek 

13. ábra: A közszolgálati-specifikus kompetenciák és ismeretek területei 

 

A képzésfejlesztés és megvalósítás során fontos a közigazgatási szervek (munkáltatók) 

javaslatainak, igényeinek becsatornázása, figyelembe vétele. 
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A hatékony, szolgáltató közigazgatás megvalósításához elengedhetetlen tisztviselői 

kompetenciaterületek között kiemelkedően fontos a digitális eszközök, infokommunikációs 

technológiák alkalmazásának képessége. A jelenleg elérhető közszolgálati továbbképzési 

kínálat 80 %-a e-learning, vagy e-learning modult is tartalmazó blended learning típusú 

képzés. A tisztviselők az elmúlt években ezen képzési programok teljesítése során már 

részben megismerkedtek a modern oktatástechnológiai megoldásokkal. A projekt keretében, a 

korábbi fejlesztésekre alapozva kiemelten törekszünk az online tanulási-tanítási képességek és 

kultúra fejlesztésére (lásd 3.2.1.3 fejezet), ezzel biztosítva, hogy a tisztviselők képesek 

legyenek használni a megújuló technológiai eszköztárat és infrastruktúrát.  

A képzésfejlesztés keretében felmérjük és azonosítjuk a tisztviselők számára leginkább 

releváns IKT kompetenciákat, majd ez alapján alakítjuk ki a képzési portfóliót. Az új képzési 

programok több ponton is hozzájárulnak majd a digitális kompetenciák fejlesztéséhez: 

- a kifejezetten IKT kompetenciák fejlesztésére irányuló képzési programok 

megvalósításán keresztül, 

- a képzési programok e-learning képzési elemeinek megvalósításán keresztül, 

illetve 

- az online tanulási-oktatási környezet kialakítása során és az ennek keretében 

létrehozott eszköztár (pl. virtuális osztályterem, nyílt oktatási tudásbázis, e-tanulási 

segédletek, stb.) révén. 

A projekt céljaira figyelemmel olyan, az egyéni fejlesztést támogató képzéseket alakítunk 

ki, amelyek az egyéni tanulási szükségleteken és a valós kompetencia-igények mérésén 

alapulnak. A megszülető új képzések eredményességét a komplex, az egyedi igények szerint 

variálható tanulástámogatási eszköztár segíti. Ennek keretében elsősorban az alábbi tanulási 

utakat, valamint ezek különböző kombinációit alakítjuk ki, illetve fejlesztjük tovább:  

- tanulás tutorált e-learning tananyag segítségével, 

- tanulás személyes konzultációval, 

- tanulás saját munkaszervezetben, mentori támogatással, 

- jelenléti képzés tréner/oktató vezetésével, 

- tanulás virtuális osztályteremben, 

- hálózati tanulás (tanulócsoportok, tanulópárok kialakulása). 

A képzésfejlesztés során a legmodernebb felnőttképzési trendeket, hazai és nemzetközi jó 

gyakorlatokat is figyelembe vesszük (pl. gamification, szimulációs elemek stb.). A 

képzésfejlesztési folyamat támogatása céljából elektronikus csoportmunka eszközöket és 

fejlesztési keretrendszert alakítunk ki, amely lehetővé teszi az egységes módszertani keretek 

mellett történő online képzésfejlesztést. Emellett biztosítjuk az informatikai erőforrások 

rugalmas elérhetőségét a hálózati és kommunikációs kapacitások fejlesztésével. 

A továbbképzési rendszer fejlesztésének egyik fontos horizontális célkitűzése, hogy a 

tisztviselők ne csupán az elérhető tudásanyag, a kifejlesztett tartalmak passzív befogadói 

legyenek, hanem kialakuljon bennük az önfejlesztésre való nyitottság és igény, valamint 

megismerjék és készségszinten alkalmazzák a hatékony önfejlesztés módszereit. Ezt az 

elvárást szem előtt tartva a képzésfejlesztés során is arra törekszünk, hogy a továbbképzések 

elősegítsék és igényeljék a résztvevői aktivitást, a tisztviselők és a képzési folyamatot irányító 
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vagy támogató szereplők közötti interakciókat, és ezen keresztül hozzájáruljanak a folyamatos 

önfejlesztés, mint közszolgálati érték természetessé válásához, a tanuló szervezeti kultúra 

kialakulásához. Ez egyúttal az oktatókra, tutorokra, illetve a képzések fejlesztését és 

megvalósítását támogató egyéb szereplőkre nézve is ösztönző hatást gyakorol, a legjobb hazai 

és külföldi gyakorlatok megismerését, valamint lehetőség szerinti alkalmazását várja el az 

érintettektől. Az ő szakmai fejlődésüket, kapcsolattartásukat támogató fejlesztéseket 

bővebben az online tanulási-tanítási képességek és kultúra fejlesztése című fejezet (3.2.1.3) 

mutatja be. 

A képzésfejlesztés része az elektronikus képzési tartalmak előállítása, amely alapvetően 

informatikai tevékenységet jelent, illetve az informatikai infrastruktúra fejlesztését igényli. 

Ezért az e-learning tartalmak előállítását, illetve az ezt támogató fejlesztéseket a 3.2.2.3 E-

tananyagok gyártása c. fejezet ismerteti.   

A programminősítési folyamat felülvizsgálata során javaslatot teszünk olyan 

módosításokra, amelyek elősegítik a fejlesztési célok, a tananyag koncepció, a tartalmi és 

módszertani minőség, illetve a kimeneti követelmények teljes körű vizsgálatát. A 

programminősítési folyamat fejlesztése során annak valamennyi lépésénél megvalósítjuk az 

informatikai támogatást. A tevékenység magában foglalja a programminősítési eljárás során 

közreműködő szakértők felkészítéséhez, tudásuk karbantartásához szükséges képzési tartalom 

kifejlesztését és megvalósítását is. 

A tisztviselők naprakész ismereteinek, kompetenciáinak bővítése érdekében a 

képzésfejlesztési folyamat részeként nagy hangsúlyt fektetünk a kifejlesztett továbbképzési 

programok módszertanának és szakmai tartalmának felülvizsgálatára. A projektidőszak 

végéig folyamatosan zajlik a tananyagok oktatási tapasztalatok és tisztviselői visszajelzések 

alapján történő korszerűsítése, szakpolitikai indokok szerinti aktualizálása, hatályosítása. 

A tevékenység kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4. Informatikai 

tevékenységek c. fejezet ismerteti. 

 

Elvárt eredmények 

- a kompetencia nomenklatúrához illeszkedő közszolgálati programtematika 

kialakítása, 

- 120 db minősített kompetencia-fejlesztő közszolgálati továbbképzési program – 

projekt indikátor, 

- 1 db képzésfejlesztési módszertan, 

- 1 db elektronikus csoportmunka és fejlesztési keretrendszer, 

- bővített hálózati és kommunikációs kapacitások, 

- 1 db továbbfejlesztett, elektronikus programminősítési eljárás, 

- 1 db képzési anyag kidolgozása a programminősítési szakértők számára, 

- 30 fő programminősítési szakértő felkészítése. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Belügyminisztérium (személyügyi igazgatási feladatok, a mindenkor használatos 

kompetencia nomenklatúra kialakítása és meghatározása), 
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- Közigazgatási szervek (javaslataik, igényeik strukturált becsatornázása tudja 

biztosítani a képzési kínálat megfelelő kialakítását), 

- Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a programminősítési eljárás fejlesztésének 

vonatkozásában). 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység a KÖFOP 2.A.2.1.1. számú egyedi célkitűzésének („Szolgáltatói 

szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek 

megfelelő emberi erőforrásmenedzsment-rendszer bevezetésre kerül a közigazgatás 

kulcsterületein”) megvalósításához kapcsolódik. Hatásaként erősödik a tisztviselők 

motivációja a folyamatos tanulásra és önfejlesztésre, ami a szervezetrendszerre is hatást 

gyakorol (tanuló szervezet).  

A képzésfejlesztési és programminősítési folyamat megújítása révén nő a minőség iránti 

elkötelezettség a képzésfejlesztésben érintett szervezetek és szereplők körében, ami 

hozzájárul a teljes közszolgálati továbbképzés színvonalának fejlődéséhez, és ezen keresztül a 

közszolgálati emberi erőforrásmenedzsment-rendszer hatékonyabb működéséhez. 

 

3.2.1.3 Online tanulási-tanítási képességek és kultúra fejlesztése 
 

Helyzetelemzés 

2015-ben a közszolgálati továbbképzési rendszerben több mint 70 ezer tisztviselő vett 

részt. A számukra elérhető közszolgálati képzési kínálat döntő többsége (a 308 jelenleg 

elérhető képzésből 247) e-learning típusú, vagy e-learninget is tartalmazó blended learning 

típusú képzési program. 

 
 

14. ábra: A közszolgálati továbbképzési programok megoszlása
8
 

                                                 
8
 A Probono közszolgálati továbbképzési informatikai rendszer adatai, 2016.01.14. 
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Az ÁROP 2.2.19 projekt zárójelentésének összeállítása kapcsán végzett felmérés alapján 

a tisztviselők többségében nyitottak az e-learning tartalmakra, a digitális képzési 

megoldásokra. Ugyanakkor egy részük idegenkedik a digitális oktatási eszközöktől, ami 

tanulási motivációjukra negatív hatással lehet. Ennek egyik fő oka az e-learning tanulási 

módszerek területén való tájékozatlanság. 

Válaszlehetőségek 
Válaszok 

megoszlása 

Érdeklődöm az e-learning nyújtotta lehetőségek iránt. 74,4% 

Nem foglalkozom az e-learninggel. 5,3% 

Idegenkedem az e-learningtől. 8,8% 

Ha csak lehet, nem szeretnék ezen a módon tanulni! 11,4% 
 

15. ábra: Az e-learninghez való hozzáállás jellemzése a válaszolók megoszlásai szerint
9
 

 

A közszolgálati továbbképzési programok megvalósításába - a 12/2013. KIM miniszteri 

utasítás mellékleteként megjelent minőségirányítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően – 

csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által felkészített, és a KTK által jóváhagyott, 

névjegyzékre vett képzők vonhatók be. A jelenlegi szabályozás szerinti oktatói szerepkörök a 

következők: 

- oktató: olyan személy, aki alapvetően ismeretek átadására törekszik, a résztvevővel 

kontakthelyzetben, adott esetben a személyes interaktivitás lehetőségét is biztosítva 

van jelen.  

- tréner: olyan személy, aki alapvetően készségek és képességek fejlesztését támogatja, 

a résztvevővel kontakthelyzetben, a személyes interaktivitásra építve. 

- tutor: az egyéni és csoportos tanulást távolról segítő szakember, aki elsősorban a 

helyes tanulási módszer kialakítását támogatja IKT eszközök segítségével, és a 

résztvevővel való kontakthelyzet nélkül van jelen. 

A közszolgálati képzések oktatói állománya jelenleg döntően a felsőoktatási intézmények 

oktatóiból áll össze. Az aktív vagy közelmúltbeli tapasztalatokkal rendelkező közszolgálati 

tisztviselői kör alig vesz részt a képzési programokban. 

A kiválasztás, felkészítés, tanítás-támogatás egységes minőségbiztosítási keretei 

kezdetlegesek, így nem biztosított az egységes, magas színvonalú közreműködés. 

Az oktatók digitális kompetenciái eltérő szintűek, illetve nem állnak rendelkezésükre az 

oktatói tevékenységet támogató módszertanok és megfelelő IKT eszközök. Az e-learning 

típusú képzésekhez vagy képzési elemekhez – néhány szigetszerű megoldáson kívül – nem áll 

rendelkezésre sem megfelelős tutorálási technológia, sem megfelelően felkészült és gyakorlott 

tutori állomány. 

 

A tevékenység céljai 

A továbbképzések megújuló technológiai és módszertani eszköztára szükségessé teszi a 

tisztviselők és az oktatók tanulási-tanítási gyakorlatainak fejlesztését, hogy fenntarthatóan és 

                                                 
9
 Kutatási zárójelentés, ÁROP-2.2.19. NKE, 2014. június 27. 19.o. 
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hatékonyan működhessenek a folyamatos, online tanítást és tanulást előtérbe helyező 

rendszerfejlesztések. A tanulási kultúra fejlesztésére irányuló törekvések célja a tanulási 

képességek fejlesztése, különösen az online képzési eszközök vonatkozásában.  

A továbbképzési rendszer minősége és eredményessége nagyban függ az oktatók szakmai 

és módszertani felkészültségétől, ezért a továbbképzés minőségbiztosításának egyik lényeges 

eleme az oktatók képzése, a képzés minőségbiztosítása, hiszen tevékenységük jelentős 

hatással van a képzési rendszer működésére. Ennek megfelelően a fejlesztés célja, hogy egy 

új, kompetencia-alapú megközelítést alkalmazva rögzítse a továbbképzési rendszerben 

betölthető oktatói szerepeket, az oktatóvá válás folyamatát, a felkészítés és fejlesztés 

módszereit, és kialakítsa a rendelkezésre álló – alapvetően online – eszközrendszert. A 

fejlesztés célja továbbá, hogy a képzések keretében az oktatók megismerjék a képzési 

programok egységes szakmai értelmezését, elsajátítsák az új módszertani fogásokat, illetve 

alkalmazni tudják a továbbképzési rendszerben elérhető tanulástámogatási, információ-

technológiai megoldásokat. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A továbbképzések során előtérbe kerülő online vagy blended képzési programok, e-

Tréningek jelentősen átalakítják az oktatók munkáját. Az oktatói munka az elkövetkező 

időszakban határozottan meg fog változni, ha az ismeretátadás, képességfejlesztés elsősorban 

a digitális tananyagokkal, online szemináriumok, eTréningek segítségével történik majd. Az 

oktatással foglalkozók számára a fő tevékenység a tisztviselők tanulásának támogatása, a 

tutori, mentori szerep betöltse lesz a továbbképzések során. A fejlesztés során kiemelt 

szakmai prioritásnak kell lennie, hogy a továbbképzésben közreműködő oktatókat 

felkészítsük az új szerepekben való hatékony működésre és biztosítjuk számukra azt a 

komplex tutori eszköztárat, amely segítségével hatékony és minőségi kommunikációt 

folytathatnak a tanulókkal és segítséget tudnak nyújtani a tisztviselők tanulásához az online 

térben.  

A projekt keretében kifejlesztésre kerül a továbbképzési rendszerben érintett 

közszolgálati tisztviselők online képzésének és ehhez igazodó tanulási képességeinek 

fejlesztését célzó módszertan. A képzésekben résztvevők számára az e-tanulási eszköztár 

alkalmazásának készségszintű elsajátítását elősegítő, ezen keresztül az e-tanulásra ösztönző 

képzési anyag és tájékoztató készül.  

Az új, kompetencia-alapú megközelítéshez illeszkedve felülvizsgáljuk a továbbképzési 

rendszerben létező oktatói szerepeket. A szemléletváltáshoz igazodva, az ismeret helyett a 

képességre helyezzük a hangsúlyt, nemcsak a képzésben résztvevő tisztviselők, hanem az 

oktatók esetében is. Az új szerepköri rendszer alapvetően két funkció szerint – 

tanulásirányítás, tanulástámogatás – strukturálja a továbbképzési folyamat során 

közreműködő oktatói szerepeket (pl. tréner, tutor, oktató, mentor stb.).  

Felülvizsgálatra és megújításra kerül az oktatók kiválasztásának és felkészítésének 

rendszere, amelyhez közszolgálat-specifikus, a különböző oktatói szerepkörökhöz illeszkedő 

módszertani segédletek készülnek. A felkészítésben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a 
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digitális eszközök oktatási célú alkalmazására, ehhez elkészítjük és bevezetjük a projektben a 

szükséges módszertant és képzési tartalmakat. 

A tanítási képességek vonatkozásában kialakított új módszerek és eszközök alapján 

megszervezzük és lebonyolítjuk a „képzők képzését”. Ennek során legalább 300 fő 

tanulásirányító és tanulástámogató funkciót betöltő képző (tutor, tréner, oktató stb.) 

felkészítésére, illetve tevékenységük minőségbiztosítására és támogatására kerül sor. A 

különböző oktatói szerepköröket betöltő személyek esetében gondoskodni kell az ismeretek 

rendszeres aktualizálásáról és a folyamatos kompetenciafejlesztésről is. Ennek megfelelően 

biztosítjuk a projektben a már kiválasztott és felkészített oktatók rendszeres szakmai-

módszertani továbbképzését, illetve az oktatók szakmai tapasztalatainak megosztását, 

együttműködését – és ezen keresztül a tanítási kultúra formálódását – elősegítő online 

eszközrendszert (fórum, online tudástár stb.).  

A tevékenységhez kapcsolódó informatikai fejlesztéseket a 3.2.4. Informatikai tevékenységek 

c. fejezet ismerteti. 

 

Elvárt eredmények 

- 1 db, az online tanulási képességek támogatását célzó módszertan, 

- az online tanulási képességek fejlesztését támogató képzési és tájékoztató anyagok, 

- 1 db oktatói szerepköri mátrix, 

- az oktatói szerepkörökhöz illeszkedő módszertani segédletek, 

- 1 db felülvizsgált, az oktatók kiválasztására és felkészítésére vonatkozó eljárás, 

- 300 fő felkészített, képzésben résztvevő személy, 

- oktatói együttműködést támogató online eszközrendszer. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Közigazgatási szervek (munkatársaik – munkavállalói hozzájárulással – részt vehetnek 

a közszolgálati továbbképzések megvalósításában, különböző oktatói 

szerepkörökben), 

- Felsőoktatási intézmények (munkatársaik – munkavállalói hozzájárulással – részt 

vehetnek a közszolgálati továbbképzések megvalósításában, különböző oktatói 

szerepkörökben). 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tanulási képességek, tanulási kultúra fejlesztésének hatása abban nyilvánul meg, hogy a 

közszolgálati tisztviselők körében eredményesebb lesz a fejlesztés, ami erősíti a képzésben 

résztvevők motivációját és fejlődési igényét, valamint hozzájárul a szervezeten belüli tanulási 

folyamatok és struktúrák (tanulócsoportok, tanulópárok) működéséhez, a tanuló közösségek 

kialakulásához. A tevékenység így – a szakmai fejlődés mellett – közvetve elősegíti a 

közszolgálati értékek, a folyamatos fejlődésre törekvő, ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállás 

melletti elköteleződés erősödését.  

A tanítási kultúra, tanítási szokások fejlesztése révén kialakuló, a digitális képzési 

eszközöket ismerő és készségszinten használó oktatói-szakértői állomány képzési 
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tevékenysége hasznosabbá és eredményesebbé válik, ami elősegíti a tisztviselői kompetenciák 

fejlődését és közvetve a közigazgatás teljesítményének növekedését. A fejlesztés hatására az 

oktatók, trénerek, tanulástámogatási feladatokat ellátó személyek saját munkakörnyezetükben 

is (közigazgatási szervek, felsőoktatási intézmények stb.) hozzá tudnak járulni a modern 

oktatás-módszertani ismeretek és megoldások terjedéséhez, ezen keresztül pedig a 

kompetencia-fejlesztéshez. 

 

3.2.1.4 Képzések megvalósítása 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálati továbbképzési rendszer mintegy 70.000 tisztviselőt érintett 2014-2015-

ben. A tisztviselők számára éves szinten jelentős mennyiségű továbbképzés került 

megvalósításra: 2014-ben a közszolgálati programokat 110.138 esetben teljesítették a 

tisztviselők (ez azt jelenti, hogy egy tisztviselő egy évben átlagosan egynél több képzési 

programot végzett el).
10

 Ennek döntő része e-learning típusú képzés volt, azonban nagy 

számban kerültek megszervezésre jelenléti képzések is. 

A közszolgálati továbbképzések megvalósítási típusai jelenleg a következők: 

- e-learning továbbképzési programok: a résztvevő online felületen (személyes 

azonosítást követően) fér hozzá a képzési tartalomhoz, amelynek elsajátítását követően 

szintén elektronikus, jellemzően teszt formájú záróvizsgát tesz); 

- konzultációval kiegészített e-learning (blended learning) továbbképzési programok: a 

képzések jellemzően három részből épülnek fel, egy e-learning tartalomból, egy ezt 

kiegészítő, kiscsoportos (max. 20 fő) jelenléti konzultációból, illetve egy záró tesztből); 

- tréningközpontú blended learning továbbképzési programok: elsősorban a 

vezetőképzésben alkalmazott képzési forma, amelyben egy rövid ráhangoló e-learning 

tananyag megismerését követően 2 napos, kiscsoportos tréningen vesz részt a 

tisztviselő, majd a tréning befejezése után egy összefoglaló, rendszerező e-learning 

tartalom elsajátításával fejezi be a képzést; 

- klasszikus tréningprogramok: 2-3 napos, kiscsoportos, a résztvevők interakcióira és 

személyes bevonódására épülő, általában készség (magatartás) típusú kompetenciák 

fejlesztését célzó képzések; 

- konferencia jellegű továbbképzési programok: egy-egy témában jártas, neves előadók 

vagy szakemberek előadására épülő, nagy létszámú képzések; 

- egyéb jelenléti képzések (pl. előadásra épülő szakmai továbbképzések).  

A képzések elégedettségmérése során, az egyes képzéstípusok esetében a tisztviselők (7 

fokozatú skálán) 5,4-5,8 közötti, az átlagosnál lényegesen magasabb értékelést adtak.  

                                                 
10

 Éves összefoglaló jelentés a 2014. évi továbbképzési tervek végrehajtásáról, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

2015., 6. o. 
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16. ábra: Tisztviselői elégedettség a közszolgálati továbbképzésekkel, 2014

11
 

 

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja a projekt keretében kifejlesztett 120, kompetencia-alapú 

közszolgálati továbbképzési program megvalósítása, a kapcsolódó képzésszervezési, 

tájékoztatási feladatok magas színvonalú ellátása. A képzések megvalósítása során kiemelt 

cél, hogy a résztvevők (többek között a projekt egyéb elemeiben kialakításra kerülő tanulás- 

és tanítás-támogatási környezet által biztosított lehetőségek kihasználásával) minél nagyobb 

arányban teljesítsék sikeresen az egyes továbbképzések kimeneti követelményeit. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A tevékenység keretében a projektben kifejlesztett, illetve továbbfejlesztett közszolgálati 

továbbképzési programok megvalósításával (és ezen belül a szükséges oktatói kapacitások 

biztosításával, a képzésszervezési tevékenységek ellátásával és a fizikai-technológiai 

infrastruktúra biztosításával) kapcsolatos feladatok kerülnek megvalósításra, az alábbiak 

szerint. 

A képzés előkészítése: 

A képzések előkészítése során az alábbi résztevékenységekre kerül sor: 

- a képzések meghirdetése, 

- a képzésre jelentkezés, 

- oktatói kapacitás biztosítása, 

- infrastruktúra biztosítása,  

- képzési segédeszközök biztosítása, 

- képzési dokumentáció előkészítése. 

A képzések meghirdetése a Probono rendszerben, online támogatással történik. A 

meghirdetés tartalmazza a képzés címét, azonosítóját, témáját, a képzés (amennyiben több 

                                                 
11

 NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet által készített kimutatás 
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elemből áll, a képzési részek) időpontját, időtartamát, helyszínét (jelenléti képzések esetében), 

a résztvevői kapacitást (befogadható létszám), valamint a képzés tanulmányi pontértékét. 

A tisztviselők, illetve a munkáltatók online felületen, a Probono rendszerben tudnak 

jelentkezni (munkáltatók esetében jelentkeztetni) a képzésre. A jelentkezést később lehet 

módosítani, törölni, ezáltal a felszabaduló képzési kapacitás láthatóvá válik mindenki 

számára. 

A képzésszervezés fontos előkészítő feladata a képzési infrastruktúra biztosítása mind a 

személyi, mind a tárgyi infrastruktúra vonatkozásában. Ez magában foglalja az adott képzési 

eseményen közreműködő oktató vagy oktatók kiválasztását, felkérését, valamint a 

közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatában meghatározott 

felszereltségű (bútorokkal, IKT eszközökkel – pl. projektor, digitális tábla –, szükség esetén 

tréning eszközökkel – pl. flipchart tábla – ellátott) képzési helyszín biztosítását (jelenléti 

képzési elem esetében). 

Az előkészítés keretében kell gondoskodni a tanuláshoz szükséges segédanyagok 

biztosításáról (pl. írott tankönyv, jegyzet, előadásvázlat), illetve a minőségirányítási 

szabályzatban előírt képzési dokumentáció összeállításáról (jelenléti ív, haladási napló, 

képzési program stb.).  

A képzés lebonyolítása: 

A képzés lebonyolítása az alábbi résztevékenységeket foglalja magában: 

- képzés megtartása, 

- képzési dokumentáció kezelése. 

A képzés megtartása során a kijelölt, a feladatot elvállaló képző (oktató, tréner, tutor stb.) 

az adott szerepkörre vonatkozó módszertani elvárások figyelembevételével gondoskodik a 

képzési tartalom közvetítéséről, a kompetenciafejlesztés irányításáról vagy támogatásáról.  

A képzési dokumentáció kezelése a lehető legteljesebb mértékig elektronizált formában 

kell, hogy történjen (pl. képzési dokumentumok ismert adatainak kitöltése). A képzési 

dokumentumok kezelése, a szükséges műveletek (pl. jelenléti ív aláírása, tájékoztató 

dokumentumok kihelyezése) alapvetően a képzésszervező munkatárs feladata.  

A képzések megvalósításánál fontos szempont, hogy lehetőség szerint a tisztviselők 

munkahelyéhez a lehető legközelebb valósítsuk meg őket, vagyis inkább az oktató utazzon, 

mint a résztvevők. A képzések megvalósítása során lényeges szempont a hatékonyság is, ezt 

számos digitális megoldás támogatja (pl. a virtuális osztályterem, amikor a képzésben 

résztvevők saját munkaállomásukon online módon követik a képzést, hallgatják/nézik az 

oktatót; a módszer interakciókra is alkalmas lehet). 

A képzés zárása: 

A képzés fizikai befejezését követő tevékenység az alábbi elemekből áll: 

- képzési eredmények rögzítése, teljesítést igazoló dokumentumok biztosítása, 

- dokumentáció kezelése. 
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A képzést sikeresen teljesítő tisztviselők számára ki kell állítani a képzés elvégzését 

igazoló, hiteles dokumentumot (tanúsítványt). A közszolgálati továbbképzési rendszerben a 

képzési eredményt tartalmazó tanúsítványok kiállítása digitális aláírással, teljesen 

automatizált módon a Probono rendszerben történik. E-learning képzésbe épített értékelés 

esetén az eredmény meghatározása automatikus, jelenléti képzés értékelése – az adott 

továbbképzési programra minősítése során meghatározott szabályok szerint – az oktató 

feladata. 

A fenti tevékenységek mellett a jelenléti képzések megvalósításához szükséges a képzési 

helyszínek megfelelő színvonalú informatikai infrastruktúrájának biztosítása, a teljes körű 

informatikai integráció megvalósítása. Ez a feltétele annak, hogy a tisztviselők számára a 

meghatározott képzési céloknak és módszereknek megfelelően váljanak elérhetővé a 

képzések. 

A kapcsolódó informatikai fejlesztési elemeket a 3.2.4. Informatikai tevékenységek c. fejezet 

ismerteti. 

 

Eredmények 

- a jelenléti képzések lebonyolítására alkalmas informatikai infrastruktúra kialakítása, 

- 65.000 fő, a kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakember – projekt 

indikátor, 

- 92,86%, a képzést sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek 

aránya – projekt indikátor. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Továbbképzési szakértői hálózat kialakítása a területi (megyei) kormányhivatalokkal 

és felsőoktatási társintézményekkel  

Az NKE oktató és kutatói állománya, szakértői jelentik az elsődleges erőforrást az 

intézmény által a projektben vállalt eredmények előállítására. Az új tudás előállítása és a 

hatékony tudáskoncentráció azonban indokolttá teszi azt, hogy minél szélesebb körben 

hasznosuljanak a magyar közigazgatás működésével és a közszolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatos azon kutatási eredmények és empirikus tapasztalatok, amelyekkel a magyar 

felsőoktatási és tudományos közösség, valamint a közigazgatási állomány rendelkezik.  

Cél a közigazgatás-fejlesztést és a közszolgálat hatékonyságát támogató továbbképzések 

fejlesztése és megvalósítása számára stabil szakértői háttér felállítása.  

A szakértői hálózat területi (megyei) intézményi együttműködésre épülő továbbképzési 

klasztereit kell létrehozni és a szükséges képzésszervezési és tudásmenedzsment kapacitást 

helyben is biztosítani kell (megyeszékhelyi decentrumok). A területi decentrumok 

hatékonyabban szolgálják a helyi és területi közszolgáltatások-fejlesztésének tudáshátterét és 

a közigazgatás működésének szakértői támogatását.  

A továbbképzési partnerségek hálózata új szervezési, finanszírozási és erőforrás-

menedzsment lehetőségeket biztosít az új fejlesztési programok megvalósításához. A hálózati 
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multiplikátor hatás ezen túl biztosítja a közszolgálati fejlesztések gyors és hatékony 

megvalósítását és elterjesztését. 

A megvalósítás fontosabb lépései: 

- a továbbképzési témakeretekhez és programokhoz kapcsolódó szakértői toborzás  

- elsősorban a megyei kormányhivatalok bázisán, továbbá más közigazgatási és 

felsőoktatási intézményben a témakerethez kapcsolódó szükséges fejlesztői és oktatói 

tapasztalattal rendelkező személyek 

- a szakértői toborzás eredményének területi leképezése: egyes témakeretek területi 

(megyei) klasztereinek kialakítása 

- a területi (megyei) szinten szükséges képzésszervezési és tudásmenedzsment 

feladatokhoz szükséges kapacitás felmérése 

- együttműködési megállapodás a megyében működő megyei kormányhivatalokkal, 

közigazgatási és felsőoktatás intézményekkel a szakmai együttműködés kereteiről és a 

kapacitás biztosításáról  

A területi továbbképzési decentrumok (klaszterek) feladata, hogy 

- hozzájáruljanak a képzési szakmai projektek megvalósításához szükséges 

infrastrukturális feltételekhez, 

- a fejlesztések megvalósításához szükséges helyi szervezési kapacitásokat – 

képzésszervezők, koordinátorok – meghatározzák és biztosítsák, 

- a szakmai tevékenységek megvalósításához javaslatot tegyenek a követelményeknek 

megfelelő minőségű, a szakértői, oktatói szerepeket betölteni képes humán 

kapacitásokra, 

- elvégezzék a helyi klasztertagok közötti feladat és erőforrás allokációt, figyelembe 

véve az egyes tagok teherbírását. 

 

A hálózat-szervezés és működtetés során az NKE látja el az alábbi feladatokat: 

- A hálózatépítés (a potenciális hálózati tagok - intézmények vagy személyek - 

felkutatása, felkérése) 

- A hálózati képességek és kapacitások nyilvántartása és koordinációja 

- A fejlesztések szakmai irányításának biztosítása  

- A fejlesztésekhez szükséges források allokációja (finanszírozás, dokumentáció) 

- Minőségbiztosítás 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A képzések megvalósítása ráépül a projekt számos tevékenységére (pl. kompetencia-

alapú képzési programok készítése, online tanulási-tanítási kultúra és környezet fejlesztése), 

és az ottani fejlesztések hasznosulásának egyik legfőbb terepét jelentik. A képzések 

megvalósítása közvetlenül járul hozzá a KÖFOP 2.A.2.1.1. egyedi célkitűzéséhez (a 

közigazgatási humánerőforrás felkészültségének fejlesztése), azon belül is elsősorban a 

közigazgatás hatékonyságának növeléséhez, a korszerű közigazgatási menedzsment és 

szervezési módszerek alkalmazásához, illetve a közszolgálati életpályák működéséhez 

szükséges kompetencia kialakításához. 
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3.2.1.5 Képzés-fejlesztési menedzsment rendszer kialakítása 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése az eddigiekben elsősorban az NKE 

belső szakmai kapacitásaira épült. A 2014-ben elérhetővé tett képzési kínálat tematikáját 

(állam- és jogrendszer, alkotmányos ismeretek, közigazgatás-fejlesztés területei, ágazati-

szakterületi képzések) és képzési tartalmait alapvetően a jogias szemlélet, a közigazgatás 

működésének elméleti ismeretei jellemezték (az adott területet meghatározó jogszabályok, 

szervezet- és feladatrendszer). A képzésfejlesztési tevékenység során (részben a fejlesztésre 

rendelkezésre álló szűk intervallum miatt) nem volt lehetőség komplex, átfogó szakmai és 

operatív háttér kialakítására. 

A közszolgálati továbbképzés képzési kínálatának kialakítása során a szakmapolitikai 

irányok érvényesülését a képzési tartalmak használatba vételét megelőző, átfogó 

közigazgatási audit segítette elő. Az audit célja az volt, hogy az ágazatilag illetékes 

minisztériumok tisztviselői egyrészt szakmailag validálják a tananyagokat, másrészt 

biztosítsák a tartalmak illeszkedését az adott terület stratégiai irányaihoz és céljaihoz. 

Ugyanakkor az audit nem biztosította a tudományos megalapozottság érvényesítését, valamint 

az aktuális közigazgatás-fejlesztési és szakpolitikai/ágazatpolitikai irányítás és a 

képzésfejlesztés rendszerszintű együttműködését.   

 

A tevékenység céljai 

A képzési programok fejlesztése csak megfelelő szakmai és operatív háttérrel valósítható 

meg. Ennek érdekében szükséges egy olyan hálózat kiépítése, amely az egyes képzési 

tématerületeken biztosítja a közigazgatási gyakorlati igények és a naprakész szakmai 

ismeretek becsatornázódását, valamint garantálja, hogy a kifejlesztett képzési programok 

valóban illeszkedjenek a képzési célokhoz.  

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A fejlesztési tevékenység csak egy validált szakértői hálózat kiépítésével és aktív 

működtetésével lehet eredményes. Ennek keretét a közigazgatási gyakorlatot képviselő 

szakmai mentor, a tudományos megalapozottságot érvényesítő egyetemi munkatárs 

(szakfelelős) és egy fejlesztési menedzser hármas együttműködése fogja képezni. A rendszer 

biztosítja a közigazgatási fejlesztési irányokhoz és a közigazgatás fejlesztési igényeihez 

igazodó képzési programkínálat kialakítását, a képzésfejlesztés során a képzési célok 

meghatározását, valamint a kifejlesztett képzések illeszkedését a megfogalmazott 

elvárásokhoz. 

A mentor – szakfelelős – fejlesztési menedzser rendszer egyes szerepkörei a következők: 

- mentor: az adott tudományág, illetve tématerület kiemelkedő, elismert képviselője, aki 

elsősorban a közigazgatás nézőpontját és igényeit közvetíti, egyúttal véleményével, 

javaslataival elősegíti az adott tématerület képzésfejlesztési tevékenységét;   

- szakfelelős: az adott tudományág, tématerület jeles képviselője, aki a képzésfejlesztés 

során operatív szinten is biztosítja a szakmai szempontoknak való megfelelést, 
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közreműködik a képzési célok meghatározásában, figyelemmel kíséri a 

képzésfejlesztést, illetve véleményezi (validálja) a képzésfejlesztés során létrejött 

képzési programot, annak megfelelőségét és illeszkedését a képzési célokhoz; 

- operatív menedzser: a képzésfejlesztés folyamatát egy adott tématerületen koordináló, 

a fejlesztési folyamatban közreműködő mentor és szakfelelős munkáját operatív 

módon támogató személy, az NKE munkatársa. 

A fejlesztés során kialakításra kerül a működés eljárásrendje, megtörténik a képzési 

programkínálat nagy közigazgatási témacsoportonként történő besorolása, továbbá a 

szakterületben jártas, átfogó szakmai tudással rendelkező mentor és szakfelelős, valamint az 

operatív feladatokat és a koordinációt ellátó fejlesztési menedzser hozzárendelése. A rendszer 

felállítását és a fejlesztési kapacitások jelentős bővítését követően a kialakított eljárásrendben 

történik a képzésfejlesztés minőségbiztosítása. 

A tevékenységet támogató informatikai fejlesztési területeket, illetve az azokhoz való 

kapcsolódásokat a 3.2.4. Informatikai tevékenységek c. fejezet ismerteti. 

 

Eredmények 

- 1 db, a mentor, szakfelelős és fejlesztési menedzser együttműködését leíró eljárásrend 

kidolgozása és rendszerszintű bevezetése, 

- tématerületek szerinti besorolás kialakítása, 

- tématerületenként a mentori, szakfelelősi és menedzseri kapacitás hozzárendelése. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A fejlesztés révén rendszerszinten biztosítva lesz a szakpolitikai célok és elvárások 

megjelenése a közszolgálati képzési programokban, valamint a képzések szakmai tartalmának 

és minőségének megfelelősége. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a KÖFOP 2.A.2.1.1. egyedi 

célkitűzésében foglaltak szerint megfelelő tudású és képességű emberi erőforrás álljon 

rendelkezésre, ami előfeltétele a  hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás megteremtésének. 

A tevékenység hatásaként a mentor – szakfelelős – fejlesztési menedzser rendszerben 

olyan szakmai együttműködés alakul ki a tudomány, a szakpolitika és az NKE 

képzésfejlesztéssel foglalkozó szakemberei között, amely – a magas minőségű képzési 

szolgáltatásokon keresztül – növeli a közszolgálati továbbképzési rendszer elfogadottságát.   
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3.2.2 A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, 
oktatás-technológia és képzésmenedzsment fejlesztése  

 

A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő tanulási környezet, oktatás-

technológia és képzésmenedzsment fejlesztése stratégiai részcélhoz kapcsolódó beavatkozási 

terület az IT környezet, logisztika fejlesztése.  

 Az egyéni fejlesztési igényeket szolgáló korszerű tanulási eszközök és fejlesztő környezet 

kialakítása az alábbi tevékenységek keretében valósul meg: 

- Integrált digitális tanulás-tanítási környezet és informatikai infrastruktúra kiépítése 

(on-line képzési központ/labor felállítása), 

- Országos közszolgálati továbbképzési szakértői-oktatói hálózat kiépítése és 

működtetése, 

- A továbbképzésben alkalmazott e-learning gyártás. 

A tevékenységek ütemezését a következő ábra szemlélteti: 

 

Stratégiai 

részcél 
Tevékenység 

Ütemezés 

2016 2017 2018 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A közszolgálatban 

dolgozók 

hatékonyabb 

tanulását segítő 

tanulási környezet, 

oktatás-

technológia, 

képzés-

menedzsment 

fejlesztése  

Integrált digitális tanulás-

tanítási környezet és 

infrastruktúra kiépítése                         
Országos közszolgálati 

továbbképzési szakértői-

oktatói hálózat kiépítése 

és működtetése                         

A továbbképzésben 

alkalmazott e-learning 

gyártás                         

 
17. ábra: A stratégiai részcélhoz tartozó tevékenységek ütemezése  

 
Az alábbiakban bemutatjuk az egyes tevékenységek vonatkozásában az aktuális helyzetet, a 

fejlesztés konkrét céljait, a megvalósítandó fejlesztéseket és a várható eredményeket. 

 

3.2.2.1 Integrált digitális tanulási-tanítási környezet és infrastruktúra kiépítése 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálati továbbképzésben egyre nagyobb az igény az idő- és költségkímélő online 

képzési megoldások alkalmazására. Az elmúlt években megvalósított továbbképzések 

mintegy 75-80%-a e-learning képzés volt. Ugyanakkor a tisztviselők számára a jelenlegi 

munkakörnyezetben használt eszközök nem minden esetben alkalmasak az online tanulás 

rendszeres, minőségi igénybevételére, a közigazgatási szervek oktatás-informatikai feltételei 

tekintetében jelentős különbségek vannak. Ezáltal egy gyengébb felszereltségű hivatalban 

esetenként problémát jelent az e-learning kurzusokhoz való hozzáférés (pl. a tananyagok 
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lejátszása) vagy egy IKT kompetenciát fejlesztő képzés végrehajtása (pl. egy 

prezentációtechnikai gyakorlat).  

Külön kört képeznek azok a tisztviselők, akiknek a munkavégzése az ügyféltérben zajlik 

(ügyfélkapcsolati munkakörök, Kormányablakok), ezáltal a számítógépük folyamatosan 

„foglalt”, hiszen azon zajlik az ügyfélkiszolgálás. Az ő esetükben a nyugodt tanulás feltételeit 

biztosító, különálló informatikai „kabinet” hiányában kölcsönösen korlátozza egymást a 

munka és a tanulás. 

A közszolgálati továbbképzési rendszer létrehozását követő első években az NKE 

igyekezett „közelebb vinni” a jelenléti képzéseket a tisztviselőkhöz. Ennek jegyében a 

blended learning típusú képzések jelenléti képzési elemei részben vidéken, néhány nagyobb 

felsőoktatási centrumban kerültek megvalósításra. Ugyanakkor számos területi szerv esetében 

csak nagy idő- és költségigényű utazással közelíthetőek meg ezek a képzési helyszínek is.  

A közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztése során létrejött a Probono rendszer, 

amely elsősorban a képzéstervezés, képzésmenedzsment, e-learning képzés és néhány 

szakmai-működési folyamat támogatásával biztosít technológiai eszköz- és keretrendszert az 

elektronikus és hagyományos képzési tevékenységekhez. A technológiai eszköz- és 

módszertár kiszélesítésével, a képzési és tanulástámogató szolgáltatások bővítésével, valamint 

a komplex szakmai-működési folyamatok fejlődésével egyidejűleg szükséges a Probono 

rendszer funkcionális és infrastrukturális továbbfejlesztése, bővítése.  

 

A tevékenység céljai 

A közszolgálati továbbképzés egyik – KÖFOP által is megfogalmazott – legfontosabb 

fejlesztési iránya a digitális tanulási-tanítási képességek fejlesztése, illetve az ehhez tartozó 

technológiai környezet és infrastruktúra kiépítése (előbbi a 3.2.1.3 Online tanulási-tanítási 

képességek és kultúra fejlesztése tevékenység keretében valósul meg). Jelen tevékenység célja 

az egyenlő hozzáférést biztosító digitális tanulási-tanítási környezet és infrastruktúra 

kialakítása és az elektronikus képzési megoldások támogatása, valamint a Probono 

továbbképzési portál továbbfejlesztése olyan integrált rendszerré, amely a képzés-fejlesztési 

folyamat valamennyi szereplője számára széleskörű szolgáltatásokat tud nyújtani. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A tevékenység keretében az alábbi fejlesztésekre kerül sor: 

- virtuális tanulópontok technikai felszerelése, 

- online képzési labor (médiaközvetítő rendszer) kiépítése: „virtuális osztálytermi” 

képzések, 

- tutorálás informatikai támogatása, 

- integrált képzési- és tanulástámogató szolgáltatásokat biztosító továbbképzési portál 

fejlesztése. 

 

Az egyes résztevékenységek tartalma a következő: 
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Virtuális Tanulópontok technikai felszerelése 

A fejlesztés keretében kialakítjuk azokat a virtuális tanuló- és vizsgapontokat a 

tisztviselők területi eloszlásának megfelelően, amelyek biztosítják a tanulók számára a 

digitális tanulási környezethez való folyamatos, minőségi hozzáférés lehetőségét. A projekt 

során a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok és más közigazgatási szervek tanulás-

támogatási szükségleteinek felmérése alapján kialakításra kerülnek olyan, a továbbképzést 

szolgáló virtuális tanuló- és vizsgapontok, melyek biztosítják a megfelelő info-technológiai 

felszerelést a Probono rendszer által nyújtott képzési szolgáltatások közvetlen elérésére. 

A virtuális tanuló/vizsgapontok olyan, szélessávú Internet kapcsolattal ellátott korszerű, 

kisméretű, könnyen hordozható infokommunikációs eszközök (azaz laptopok), amelyek 

tanítás-tanulási-, illetve teszt-környezetet biztosítanak a projektben megvalósuló képzések 

lebonyolításához. Egy virtuális tanulóponton egy hordozható hardver, szoftver és internet 

kapcsolatot biztosító eszközt értünk, melyet a tisztviselők igény szerint használhatnak 

munkahelyükön vagy otthonukban egy-egy konkrét továbbképzési program online oktatási 

kurzusain való részvétel céljából. Egy blended oktatási program jelenléti napjai során vagy 

egy online vizsga esetében tehát a résztvevők az oktatási helyszínen is használhatják az 

eszközöket, azaz létrejöhet egy ad-hoc fizikai tanulópont is a helyszínen lévő virtuális 

tanulópontok (laptopok) segítségével. 

A célszoftverekkel ellátott eszközök a képzés időtartamára vehetők igénybe. A szükséges 

logisztika területi rendszerben (megyeközpontonként vagy járásonkénti kölcsönzési 

pontokkal) kerül megoldásra. 

Budapesten az NKE egyetemi központja biztosítja minden tisztviselő számára a 

munkahelyi környezetben nem megoldott tanulási környezetet és annak technikai igényeit.  

 

Online médiaközvetítő rendszer kiépítése 

Az online médiaközvetítő rendszer egy teljes körű megoldást jelent az élő (online) virtális 

szemináriumok létrehozására és közvetítésére. A fejlesztéssel létrejön egy központi 

médiatároló és közvetítő rendszer, amely az élő, de a rögzített adások elérését is lehetővé teszi 

a tisztviselők számára az integrált továbbképzési portálon keresztül. A „virtuális 

osztályterem” lényege, hogy a tisztviselők fizikai utazás nélkül, a saját munkaállomásukon 

keresztül, internetes kapcsolat révén tudnak bekapcsolódni a képzésbe; ehhez tutori 

eszközöket és a távkonzultációhoz szükséges többszereplős, magas minőségű kép- és 

hangkapcsolat létesítésére alkalmas eszközrendszert kapnak. 

 

Tutorálás informatikai támogatása 

A fejlesztés keretében a továbbképzési portál funkcionalitásába integrálva létrehozzuk az 

e-learning képzések tanulástámogatását szolgáló tutori szolgáltatás informatikai kereteit. A 

tutor a tisztviselő tanulási folyamatát segíti elő egyrészt a felmerülő kérdések, problémák 

online megválaszolásával, másrészt a tanulási folyamat eredményességét, hatékonyságát 

növelő oktatás-módszertani eszközök – gyakorlati feladatok, csoport, páros vagy egyéni 

munka – kiadásával és nyomon követésével).  
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Integrált képzési- és tanulástámogató szolgáltatásokat biztosító továbbképzési portál 

fejlesztése  

A tevékenység keretében sor kerül a Probono rendszer funkcionális és infrastrukturális 

továbbfejlesztésére, melynek eredményeképpen egy integrált, internetes tanulás-tanítási 

környezet létrehozása valósul meg. Ez az integrált rendszer a képzés-fejlesztési folyamat 

valamennyi szereplője számára, szerepköréhez kapcsolódóan tud differenciált szolgáltatásokat 

biztosítani.  

Sor kerül a felhasználói felületek digitális akadálymentesítéséhez szükséges fejlesztések 

elvégzésére, melynek keretében a csökkent látással vagy hallással élő tisztviselők számára a 

portál felületét képessé tesszük arra, hogy a digitális akadálymentesítés követelményeinek 

megfelelően jelenítse meg a tartalmakat és biztosítsa a funkciókat.  

A felhasználói felület többnyelvűvé tételéhez szükséges fejlesztések során a rendszer 

képessé válik az idegen nyelvű felhasználók támogatására. Ez egyrészt elősegíti a magyar 

közszolgálat nemzetközi integrációjának lehetőségét, másrészt lehetővé teszi, hogy az európai 

közigazgatási tér és a hazai közszolgálat között intenzív tudás- és tapasztalatcsere 

alakulhasson ki a digitális eszközök segítségével. 

A tevékenységeket támogató informatikai fejlesztési területeket, az egyes fejlesztések 

kapcsolódását a 3.2.4 Informatikai tevékenységek c. fejezet ismerteti. 

 

Eredmények 

- kialakított virtuális tanulópont rendszer,  

- kialakított online médiaközvetítő rendszer, virtuális osztályterem, 

- tutori tevékenységet támogató alkalmazás létrehozása, 

- továbbfejlesztett, integrált képzési- és tanulástámogató szolgáltatásokat biztosító 

továbbképzési portál. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- közigazgatási szervek: az integrált képzési- és tanulástámogató szolgáltatásokat 

biztosító továbbképzési portál új funkcióinak kialakításában való közreműködés, 

javaslattétel, 

- oktatók, trénerek, tutorok: közreműködés a fejlesztés szakmai megalapozásában, 

tesztelésében, a kifejlesztett funkciók alkalmazása során gyűjtött tapasztalatok 

visszacsatolásában. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

Az online tanulási-tanítási infrastruktúra fejlesztésének hatása abban nyilvánul meg, hogy 

a közszolgálati tisztviselők körében eredményesebb lesz a kompetencia-fejlesztés, ami erősíti 

a képzésben résztvevők motivációját és fejlődési igényét, valamint hozzájárul a közigazgatási 

szervek tanuló szervezetté válásához.  

A fejlesztés hatásai ezáltal hozzájárulnak a KÖFOP 2.A.2.1.1. célkitűzéséhez, a 

közigazgatási humánerőforrás fejlesztéséhez. 
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3.2.2.2 Országos szakértői hálózat kiépítése és működtetése 
 

Helyzetelemzés 

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

alapján az NKE gondoskodik többek között a közszolgálati továbbképzési programok 

fejlesztéséről, a közszolgálati továbbképzési programok megvalósításáról, valamint a 

továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók szakmai, oktatás-módszertani és 

felnőtt-oktatói továbbképzéséről. 

Annak érdekében, hogy a képzésfejlesztés és megvalósítás minél szélesebb szakmai és 

szervezeti alapokra épüljön, 2013 januárjában a NKE stratégiai együttműködési 

megállapodást kötött a jogi egyetemekkel, illetve a Budapesti Corvinus Egyetemmel 

közszolgálati továbbképzési programok fejlesztésére, megvalósítására. 

Az NKE a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztését döntő többségében saját 

oktatói-kutatói bázisára, illetve a stratégiai partneregyetemek szellemi kapacitásaira alapozva 

végezte, ennek eredményeképpen az elmúlt években összesen mintegy 300 közszolgálati 

továbbképzési program került felvételre a minősített programjegyzékre. 

Az együttműködés keretében az NKE néhány budapesti képzőhelyen, illetve a vidéki 

stratégiai partneregyetemek székhelyein (Győr, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen) biztosította 

a közszolgálati továbbképzések blended kurzusaihoz történő hozzáférést. 

A felsőoktatás részleges részvétele mellett, a közigazgatás személyi állománya nem vagy 

csak csekély mértékben kapcsolódott be a továbbképzési rendszerbe képzésfejlesztési 

szakértőként vagy oktatóként, így a közigazgatási szervezetrendszeren belül nem alakult ki 

stabil oktatói-szakértői hálózat.  

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése és 

megvalósítása érdekében történő kapacitásfejlesztés, a teljes és arányos országos jelenlét 

biztosítása a kormányhivatalokkal, területi hatóságokkal, vidéki egyetemekkel és 

önkormányzatokkal történő képzési és kutatási együttműködéseken keresztül.  

A tevékenység célja továbbá a közigazgatás szenior tisztviselői állományának bevonása 

abból a célból, hogy a képzéseket követően a résztvevők munkahelyi környezetükben, 

munkavégzésük során további támogatást kapjanak a tanultak mindennapi gyakorlatban 

történő hasznosítása, a kompetenciafejlesztés eredményeinek beépülése érdekében.    

 

A műszaki tartalom rövid összefoglalása 

A tevékenység keretében megvalósul a területi közigazgatás senior tisztviselői 

állományának és a társegyetemek oktatóinak széleskörű oktatói-szakértői részvétele a 

továbbképzési programok fejlesztésében, oktatásában. 

Az országos oktatói-szakértői hálózat területi szinten szerveződő együttműködést jelent 

az egyetem, a megyei kormányhivatalok és a társegyetemek részvételével. Kialakításra kerül 

egy témaszakértői és oktatói kapacitásokat, valamint a szakértők, oktatók tevékenységét, 
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értékelését nyomon követő nyilvántartási és információs rendszer, mely lehetővé teszi a 

kapacitásokkal való ésszerű gazdálkodást és az adatokra épülő minőségbiztosítást. 

A szakértői hálózat kiépítésével valamennyi megyeszékhelyen biztosítva lesznek a helyi 

igényekhez illeszkedő, és azokat kiszolgáló képzésszervezési kapacitások, illetve lehetőség 

nyílik a továbbképzési kapacitások logisztikai rendszerének hatékonyabbá tételére a helyben 

dolgozó, magasan képzett gyakorló tisztviselők és a helyi tudományos élet képviselőinek 

bevonásával a továbbképzési programok fejlesztésébe és a tisztviselők oktatásába.  

Az együttműködés alapját a kormányhivatalokkal és a felsőoktatási intézményekkel 

megkötésre kerülő megállapodások képezik. A megállapodások tervezett elemei: 

- a kormánytisztviselők széleskörű bevonásának támogatása a továbbképzési programok 

fejlesztésébe és oktatásába,  

- infrastruktúra bérlés a szervezési és oktatási feladatokra,  

- szervezési felelősök kijelölése. 

Az együttműködés keretében az NKE a kormányhivatalok és a társegyetemek személyi 

állományával (oktatás, szakértés, szervezés) közvetlenül szerződik. Infrastruktúra bérlésre 

azért van szükség, mert az NKE nem rendelkezik országos lefedettséget biztosító, képzési 

célra alkalmas létesítmény-hálózattal. 

A kialakuló hálózat fontos szereplői a mentorok, a közigazgatási szervezetrendszerben 

tevékenykedő, szenior tisztviselők, akik tanulástámogató szerepet fognak ellátni a tisztviselők 

körében a képzési programok teljesítését követően. 

A tevékenységek kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4 fejezet 

tartalmazza. 

 

Eredmények  

- 1 db országos szakértői-oktatói rendszer kifejlesztése – projekt indikátor, 

- 20 db, a kormányhivatalokkal megkötött együttműködési megállapodás, 

- 10 db, a felsőoktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodás, 

- a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztését-oktatását támogató szakértői, 

oktatói, mentori kapacitás, 

- a lokális képzésszervezési feladatokat kiszolgáló infrastrukturális és személyi 

kapacitás. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- közigazgatási szervek: az oktatói-szakértői hálózat kialakításában való 

együttműködés, 

- felsőoktatási intézmények: az oktatói-szakértői hálózat kialakításában való 

együttműködés. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység hatására a közigazgatási szervezetrendszer aktív résztvevőjévé válik a 

közszolgálati továbbképzésnek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a tanulás igénye és kultúrája, a 
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hatékony önfejlesztés képessége megerősödjön, és a közigazgatás „tanuló szervezetté” váljon. 

A fejlesztés révén területileg közelebb kerül a tisztviselőkhöz a képzés, ami elősegíti az 

egyenlő esélyű hozzáférést.  

A mentori tanulástámogató rendszer kialakítása hozzájárul a tanulási kultúra 

fejlődéséhez, ami közvetlenül segíti elő a KÖFOP egyedi célkitűzéseiben is megfogalmazott 

elvárást, a tisztviselői kompetenciák fejlesztését. 

   

3.2.2.3 A továbbképzésben alkalmazott e-learning gyártás 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálati továbbképzés átalakítása során első lépésként olyan e-learning 

tartalmakat fejlesztettünk, amelyek alkalmasak arra, hogy a számítógépen keresztül történő 

tanulást egyáltalán lehetővé tegyék a célcsoport számára. Az e-tananyagok a korábbi 

tansegédlet funkció helyett elsődleges forrásaivá váltak a tanulásnak, amely részben a videós 

– élő előadást imitáló – formának, részben az érdekfeszítőbb tartalmaknak köszönhető. 

Csupán a fenti tartalomfejlesztési módszertani váltással azonban nem sikerült áttörni azokat a 

gátakat, amelyek miatt a tanulásra még mindig, mint egy „kötelező munkahelyi feladatra” 

gondolnak a tisztviselők.  

Az e-learning tartalmak fejlesztésére jelenleg csak kevés helyen áll rendelkezésre 

szakmai kapacitás (ezt támasztja alá az e-learning vagy blended learning tananyagok alacsony 

aránya – kb. 12% - a belső továbbképzések között), és nincs olyan elérhető eszköztár, amely 

az e-learning tananyagok készítéséhez segítséget nyújtana.  

 
 

18. ábra: Az e-learning képzési programok aránya a belső továbbképzések között
12

 

 

                                                 
12

 Probono továbbképzési rendszer adatai, 2016. január 15. 
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jelenléti e-learning blended learning
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Az e-learning tananyagok esetében megjelenő tisztviselői tanulási szokásokról jelenleg 

csak eseti jelleggel állnak rendelkezésre adatok, mérések. Ezek rendszerszintű gyűjtése és 

feldolgozása fontos eszköz lehet a tanulási hatékonyság növeléséhez. 

 

A tevékenység céljai 

A fejlesztés kiemelt célja az online, egyéni tanulási kultúra elterjesztése, az online 

tanulásban résztvevő szereplők támogatása. Ezzel kapcsolatos célunk a széles tartalmi 

választék megteremtése, többféle technológiával támogatott tananyagok elkészítése és 

választható tanulási formák kialakítása. 

Fontos cél továbbá olyan módszertanilag támogatott tananyag-fejlesztési eszköztár 

kialakítása, amelyek az egyszerűbb e-tananyagok elkészítésben támogatást nyújtanak. 

Fejlesztési célként definiáljuk az online tanulási tevékenységek nyomon követését mind 

informatikai megoldásokkal, mind a felhasználó véleményének rendszerezésével.  

 

A műszaki tartalom rövid összefoglalása 

 

E-tananyagok előállítása 

A projekt keretében kidolgozásra kerülnek azok a komplex videós, szimulációs e-tréning 

programok, melyek mentorálással kombinálva a jelenleginél hatékonyabb képességfejlesztést 

és jelentősen alacsonyabb fajlagos költségszintet eredményeznek a leggyakoribb 

képességfejlesztési témákban (pl.: időgazdálkodás, stresszkezelési technikák, önismeret stb.).  

A fejlesztendő tananyagok esetében komplex, változatos módszertani megoldásokat és 

eszközöket alkalmazunk. A tananyagok változatossága lehetővé teszi az egyéni fejlesztéseket 

olyan korszerű és hagyományos produktumok és eszközök biztosításával, melyek lehetővé 

teszik a köztisztviselők számára az egyéni képességeiknek és tanulási ütemüknek megfelelő 

tanulást. A projekt céljaihoz illeszkedve az e-tananyagokat az alábbi jellemzők 

figyelembevételével készítjük el: 

- szabványos – az e-learning rendszerek képesek lejátszani azt, nem szükséges speciális 

körülmények teremtése; 

- moduláris – tematikáját tekintve önálló egységekre (modulokra) bomlik, mely által 

mind a tanulási folyamat követhetőbb, mind pedig a későbbi változtatások, testre 

szabások gördülékenyebben folynak; 

- interaktív – a tanuló figyelme akkor marad a legaktívabb, ha cselekednie és/vagy 

gondolkodnia kell, nem „csak” olvasnia, ezért a jó e-learning tananyag a tanuló 

kattintásával vezérelt elemeket tartalmaz; 

- multimédiás – minél ingergazdagabbá tesszük a tananyagot, annál valószínűbb, hogy 

valamihez köthető lesz az elsajátítandó tudáselem a tanulás során (kép, hang, videó 

stb.); 

- egyéni tanulási útvonalak – minden tanuló másban erősebb és gyengébb, más jellegű 

információkat jegyez meg könnyebben és nehezebben, más-más előismeretekkel 
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rendelkezik; az egyedi tanulási utak révén a hallgatók a saját tempójukban és 

szintjükön sajátíthatják el az anyagot; 

- visszacsatolás – a tananyagok alegységeit ellenőrzések zárják, melyekhez 

visszacsatolás is tartozik. 

A tanulási szokásokat követve a projekt során létrejönnek az alábbi típusú tananyagok: 

- E-book: az egyik legalapvetőbb e-learning tananyag típus, ami gyakorlatilag egy 

internetről elérhető tankönyvet takar. Multimédiás elemeket (képek, ábrák) kis 

mértékben tartalmaz.  

- Interaktív tananyagok: az e-book-oknál lényegesen több interakciós lehetőséget 

biztosítanak (pl. kattintással vezérelhető elemek, lejátszható animációk, tesztkérdések, 

játékos feladatok, egyéni tanulási útvonalak). 

- Videó prezentációs tananyagok: az előadás, képzés kép- és hanganyagát, valamint a 

kapcsolódó prezentációt együttesen kezelő elektronikus tananyagtípus szöveges 

elemekkel. 

- Szimulációs tananyagok: élőszereplős, filmszerű jeleneteket, és a filmen belüli 

döntési pontokat tartalmazó tananyagtípus, ahol a tanuló választásai befolyásolják a 

végkifejletet. A filmes jeleneteket szöveges tudáselemek, kvízek és interaktív mini-

játékok egészíthetik ki. Élethelyzeteket, illetve adott ismeretek gyakorlati alkalmazását 

szimuláló elemekkel rendelkező, szakmai tudást és készségeket fejlesztő elektronikus 

tananyagtípus. 

E-tananyagok, e- segédanyagok fejlesztését támogató módszertanok, technikai és módszertani 

sablonok kidolgozása 

Az e-tananyag fejlesztés során létrejövő sablonokból online elérhető sablontárat 

készítünk annak érdekében, hogy azok könnyen áttekinthető, kereshető, értékelhető 

rendszerbe rendezve, széles körben felhasználásra kerülhessenek a hagyományos e-

tananyagok gyártása során. Az elkészített sablonok alkalmazását szakmai-módszertani és 

elégedettségi szempontból folyamatosan monitorozzuk, értékeljük és a szükséges 

módosításokat elvégezzük a magas minőségi és elégedettségi színvonal megtartása érdekében. 

A tananyagfejlesztői kör számára az elkészített technikai és módszertani sablonok 

használatához szükséges ismereteket a tananyagfejlesztő szoftver használatára felkészítő 

képzések során adjuk át. 

A projekt során a módszertani támogatás megteremtése előtt definiáljuk az e-tananyag 

fejlesztési folyamatait. Ezen folyamatok általános jellemzője, hogy nem szigetszerűen 

működnek, hanem a képzési igény a megjelenésétől kezdve szoros együttműködésben történik 

a megrendelővel, a szerzőkkel, a fejlesztőkkel, a különböző közreműködőkkel. 

Az alábbi folyamat során kívánjuk megteremteni a minőségi fejlesztés alapjait: 

- E-tartalom fejlesztési igény befogadása: a megrendelői igények standardizált 

feldolgozása, a fejlesztési igények megfogalmazása egy előre definiált 

szempontrendszer alapján.  

- Képzési tartalom (curriculum) tervezése: a fejlesztési igény alapján ebben a 

fázisban készül el a fejlesztési specifikáció.  
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- Forrásanyag-szerzők kiválasztása: az e-learning tartalom témájához, didaktikai, 

technológiai felépítéséhez a megfelelő szerző kiválasztása. 

- Forrásanyag-készítők (szerzők) támogatása, forgatókönyvírás: a kiválasztott 

szerzők felkészítése, támogatása az e-learning tartalom forgatókönyvének 

elkészítéséhez. Forgatókönyvek elkészítése. 

- E-learning tartalom előállítása (fejlesztés): a fejlesztési specifikáció, illetve a 

szerzők által készített forgatókönyvek alapján a tanulást támogató e-learning tartalmak 

gyártása, tesztelése, átadása a megrendelő részére. 

- E-tartalom karbantartás (hatályosítás): az elkészült tananyagok naprakészségét a 

megrendelő folyamatosan vizsgálja, szükséges változtatás esetén újra megjelenik az 

igény. 

A fenti folyamatokhoz kapcsolódóan az alábbi fő témákban valósul meg módszertani 

támogatás, technikai és módszertani sablonok kialakítása: 

- a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó didaktikai elemek alkalmazása, 

- a multimédia elemek mennyiségi és minőségi komplexitása, 

- az egyes multimédia elemekről (és azok használatáról) szóló leírás és elvárások, 

- a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó technológiával kapcsolatos elvárások 

gyűjteménye, 

- a tananyagszerzők kiválasztásának kritériumai, a kiválasztás módszertana, 

- a tananyagszerzők módszertani felkészítése, 

- a személyes és online konzultációk rendszere, 

- a forgatókönyvírás, 

- a forgatókönyvek értékelési rendszere, 

- gyártási folyamat, 

- tartalmi elemek értékelési szempontjai, validációs tevékenységek. 

 

Oktatástechnika és multimédia fejlesztése 

A fejlesztés részét képezi az a korszerű elektronikus tananyag, segédanyag és tanulási 

segédeszköz fejlesztést biztosító multimédia stúdió, amely lehetővé teszi a hatékony és 

minőségi képzési tartalmak fejlesztését (kapcsolódva a 3.2.2.1 tevékenységhez). Az e-

tananyagok és e-tréningek fejlesztéséhez szükséges egy professzionális „green-box” 

megoldást biztosító stúdió kialakítása (a fejlesztést indokolja a jelentős mennyiségű 

stúdiumunka idő- és költségigénye).  

A továbbképzés képzési kínálatának bővítését szolgáló jelentős számú digitális oktatási 

tartalom fejlesztéséhez szükséges, hogy a normál irodai használattól eltérő, speciális 

munkaállomásokkal szereljük fel a komplex e-tananyagok fejlesztésével foglalkozó 

kollégákat és a hagyományos e-tananyagokat fejlesztő szakértőket is. 

A tevékenységek kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4 fejezet 

tartalmazza. 
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Eredmények 

- előállított e-tananyagok, e-tartalmak, 

- e-tananyagok fejlesztését támogató módszertanok, technikai és módszertani sablonok, 

- 1 db multimédia stúdió. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a tisztviselői célcsoport a képzésre úgy tekintsen, 

mint a munkájának jobb színvonalú, hatékonyabb ellátásának zálogára, és az e-tananyagokra 

épülő képzések az új, hasznos, releváns tudás megszerzésének forrásai legyenek. A fejlesztés 

révén elterjed a közigazgatásban és a szakmai partnerek körében az e-learning fejlesztés 

módszertana és kultúrája, ami hozzájárul a „tanuló szervezetté” váláshoz. 

 

3.2.3 A kompetencia-alapú közszolgálati életpálya-programot támogató szolgáltatások 
 

A kompetencia-alapú közszolgálat életpálya-programot támogató szolgáltatások stratégiai 

részcél a tisztviselők életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési programok 

létrehozásával, a tisztviselők egyéni fejlesztési igényeinek beazonosítását támogató mérési 

rendszer kialakításával, egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési 

rendszer fejlesztésén és digitális tanulási szolgáltatások nyújtásán keresztül segíti elő a 

tisztviselők szolgálati képességeinek és szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztését. 

A stratégiai részcél teljesítéséhez az alábbi tevékenységek járulnak hozzá: 

- speciális feladatok ellátására képesítő, komplex módszertani megoldásokat alkalmazó, 

az egyéniesített tanulást lehetővé tevő képesítő képzési programok, 

- kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés, 

- digitális tanulási szolgáltatások kifejlesztése, 

- egyéni fejlesztést elősegítő mérések megvalósítása (e-kompetenciamérés), 

- egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési programok fejlesztése 

és megvalósítása. 

 

A tevékenységek ütemezését a következő ábra szemlélteti: 

 

Stratégiai 

részcél 
Tevékenység 

Ütemezés 

2016 2017 2018 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A kompetencia-

alapú közszolgálati 

életpálya-

programot 

támogató 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Képesítő képzési 

programok             

Kormányzati 

tanulmányok szakirányú 

továbbképzés             

Digitális tanulási 

szolgáltatások 

kifejlesztése             
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19. ábra: A stratégiai részcélhoz tartozó tevékenységek ütemezése  

 
Az alábbiakban bemutatjuk az egyes tevékenységek vonatkozásában az aktuális 

helyzetet, a fejlesztés konkrét céljait, a megvalósítandó fejlesztéseket és a várható 

eredményeket. 

 

3.2.3.1 Képesítő képzési programok 
 

Helyzetelemzés 

 

A közszolgálati életpálya tervezésében alapvető kérdés a tisztviselők felkészültsége, 

képzése és előmenetelének összefüggése a tudással, illetve annak mérésével. A tisztviselő 

felkészültségének elsődleges forrása a felsőoktatásban szerzett végzettségen alapuló képesítés. 

A közszolgálati állásokba (közigazgatási szervek, rendvédelemi szervek) történő 

belépésre számos felsőoktatási alap- és mesterszintű képesítés közvetlenül jogosít (képesítési 

feltételek).  

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

- 182 közigazgatási feladatkört határoz meg; 

- a felsőoktatási képzési területek, képzési ágak és szakok széles körben jogosítanak 

feladatkörök ellátására. 

A közigazgatás képesítési követelményrendszerének rendező elvei: 

- a közigazgatási feladatok szakterületi/ágazati diverzitása;  

- szakmai sokszínűség = képesítési sokféleség; 

- a közszolgálat-specifikus ismeret – és kompetencia igényeket nem bemeneti/felvételi 

követelményként kezeli, hanem az előmeneteli alap – és szakvizsgarendszer, valamint 

a közszolgálati továbbképzés feladatának tekinti. 

A közigazgatás jelenlegi képesítési követelményrendszerből leszűrhető megállapítások:  

- szakma-specifikus megközelítésen alapul, ezért a felsőoktatási képesítések széles körét 

elfogadja bemeneti feltételnek  

- nem érvényesít közszolgálat- specifikus képesítési követelményeket.   

Ezekből következően:  

Egyéni fejlesztést 

elősegítő mérések 

megvalósítása 
(e-kompetenciamérés) 

            

Egyéni fejlesztést 

szolgáló (posztgraduális) 

előmeneteli képzési 

programok fejlesztése és 

megvalósítása 
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- A közigazgatásba bemenetet adó felsőoktatási képesítések 1-1 szakma „szakma-

specifikus” ismeret - és képességigényére épülnek.  

- Nem kap külön hangsúlyt a karrier-pálya azaz, hogy milyen szektorban, milyen 

hivatásrendben kívánja gyakorolni a szakmát. Ennek megfelelően a felsőoktatási 

képesítésekben nem jelennek meg közszolgálat-specifikus ismeret és 

kompetenciaigények. 

 

A közszolgálati életpályarendszer támogatására speciális közigazgatási 

feladatokra/munkakörökre képesítő képzések kínálata nem alakult ki. Nem találunk olyan 

képzési programokat, melyek egy-egy feladatkörre-munkakörre nyújtana speciális képzéseket. 

Az elmúlt néhány évben szigetszerűen történt ilyen típusú programok fejlesztése 

(kormányablak, integritás tanácsadó képzések), melyek egy-egy munkakör betöltésére 

készítették fel a tisztviselőket. A közszolgálaton belüli karrier-tervezés és mobilitás megfelelő 

támogatásához munkakörökre specializáló képesítést adó programokra lenne szükség, melyek 

támogatják a tisztviselőket az eredményes és hatékony munkavégzésen.  

A közszolgálati életpályarendszer keretében két mérési pont működik jelenleg: a 

közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga, melyek kapcsolódnak az előmeneteli 

rendszerhez, de a fentiekben megfogalmazott elvárásokat csak részben, vagy egyáltalán nem 

teljesítik.  

A közigazgatási alapvizsga célja, hogy a tisztviselők közigazgatási alapismereti 

szintjének felmérését, elmélyítését, a közigazgatási tudásminimum biztosítását célozza, ennek 

keretében a tisztviselők megértik az aktuális közigazgatás-fejlesztési elképzeléseket, az 

Alaptörvényre épülő megújuló joganyagot, továbbá megismerik a kiérlelt szakirodalmi 

álláspontokat. A közigazgatási alapvizsga abszolválása a fogalmazó, illetve az előadói 

besoroláshoz törvényi feltétele. A közigazgatási alapvizsgarendszer 2011. évi 

újraszabályozását követően évente átlagosan 8000 tisztviselő tesz vizsgát, számot adva a 

közigazgatási alapismeretek elsajátításáról, közigazgatási „érettségről” a - nem közigazgatási, 

jogi, rendészeti vagy katonai felsőfokú végzettséggel rendelkező - tisztviselők számára az 

általános közigazgatási alapismeretek közvetítésével. 

A közigazgatási szakvizsga célja, hogy a felsőfokú végzettségű köztisztviselők olyan 

általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában a közigazgatási 

szervek széles körében alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes - a 

közigazgatás céljaival összhangban álló, a közigazgatás eszközrendszerét hatékonyan 

felhasználó - előkészítésére, illetve meghozatalára.  

A közigazgatási szakvizsga jogi szabályozását tekintve egyfelől: 

- általános ügyintézői vizsga, másrészt 

- vezetői vizsga. 

A jelenlegi közigazgatási szakvizsga a tanácsosi besorolás előfeltétele, a vezetői 

kinevezést követően 2 éven belül, jegyzői kinevezést követően 1 éven belül szükséges 

teljesíteni. Az éves átlagos országos vizsgázói létszám 3.500-4.500 fő. Tény, hogy e sajátos 

kettős célrendszerének (ügyintézői és vezetői vizsga) a közigazgatási szakvizsga kevéssé 
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képes megfelelni. A közigazgatási szakvizsga az 1998 óta megtartott tartalmi és módszertani 

jellemzőkkel rendelkezik:  

- nem segíti megfelelően a tisztviselők egyéni fejlesztését és hatékony tanulását; 

- már nem képes átfogóan közvetíteni és fejleszteni a közszolgálat-specifikus 

ismereteket és kompetenciákat; 

- elméleti megközelítése miatt nem biztosítja az egyes ágazatok általános megismerését, 

nem járul hozzá a vezetői feladatok hatékony elsajátításához. 

 

Éppen ezért a közszolgálati előmenetelben a jelenlegi közigazgatási szakvizsga helyébe 

léptethető, képzés-centrikus és kompetencia-fejlesztési módszertant követő posztgraduális 

karrierképzésre van szükség, amely a közszolgálati életpályán szükséges közszolgálat-

specifikus ismeret– és kompetencia elemeket érvényesíti minden kormány– és 

köztisztviselőre kiterjedően. 

A fentiekből következően a jelenlegi képzési kínálatot szakmai (munkaköri) 

specifikációra és szakmai előmenetelt támogató, a közszolgálati életpályán horizontális (egyes 

szakterületek közötti) mozgási lehetőségeket tartalmazó, közszolgálat- specifikus képesítési 

követelményeket magában foglaló programokkal szükséges bővíteni. A képzési kínálat ilyen 

irányú fejlesztése magában hordozza annak lehetőségét, hogy – jogalkotói szándéktól függően 

– az egyes munkakörök betöltéséhez a fejlesztendő programok képesítési követelményként 

jelenjenek meg, erősítve a közszolgálati tisztviselők szakmai felkészültségét, eredményes 

munkavégzését, a képzések tartalmában megjelenítve a közszolgálat-specifikus ismereteket és 

kompetenciaigényeket. 

Kifejlesztésre kerül:  

- a tisztviselők életpályán belüli mobilitását elősegítő, speciális feladatok ellátására 

képesítő, komplex módszertani megoldásokat alkalmazó képzési programok; 

- a jelenlegi közigazgatási szakvizsga tudás- és kompetenciaszintjét magasabb szintre 

emelő, a közszolgáltatás-szervezésre, különösen a közigazgatás és az állami 

szolgáltatásokra vonatkozó átfogó és alapvető tudásanyagát, valamint a szükséges 

közszolgálati képességeket fejlesztő, az előmeneteli rendszer részévé illeszthető 

posztgraduális képzés. (ld. 3.2.3.5. fejezet) 

- a közigazgatási vezetői feladatok ellátásához szükséges, a magyar állam 

kormányzásával, szervezetével és működésével kapcsolatos stratégiai és vezetési 

ismereteket, jó hazai és nemzetközi gyakorlatokra épülő ismeretek és képességek 

specifikus fejlesztését célzó, alapos és részletes felkészítést nyújtó képzési program. 

(ld. 3.2.3.2. fejezet) 

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő, 

speciális feladatok ellátására képesítő, komplex módszertani megoldásokat alkalmazó képzési 

programok (szakirányú továbbképzési programok) létrehozása. A képesítő képzési programok 

fejlesztésével lehetőség nyílik azok egyes munkakörök képesítési feltételeként történő 

meghatározására, ezzel lehetővé válik, képesítési előírások jelenlegi rendszerében a 
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közszolgálat-specifikus ismeret és kompetenciaigények megjelenítésére, a szakma-specifikus 

felsőoktatási képesítéssel rendelkező tisztviselőknek az előmeneteli rendszerben a 

közszolgálat-specifikus ismeret - és kompetencia-fejlesztést célzó posztgraduális képesítés 

megszerzésére. 

 

Műszaki-szakmai tartalom összefoglalása 

A képesítő képzési programok fejlesztése során – eltérve a korábbi (eseti szakterületi 

megrendeléseken alapuló) – gyakorlattól, a képzésfejlesztés minőségének biztosítása 

érdekében szükséges a közszolgálat –specifikus ismeret és kompetencia rendszer alapulvétele. 

A közszolgálat-specifikus ismeret- és kompetencia elemek a képesítő programok 

fejlesztését mozdíthatják elő. 

A közszolgálat-specifikus tudás és kompetenciaklaszter tehát alkalmas alapot biztosíthat 

arra, hogy fenntartói igények figyelembevételével az egyes képzésfejlesztési irányok jól 

lehatárolhatók és szakmailag egyedi tartalommal megtölthetők legyenek. Ez a klaszter- 

szerkezet, amely magában foglalja a kormányzás, a közigazgatás és a jogrendszer 

trichotómiáját, valamint a társadalomszervezés és digitális állam területeit, emellett az állami 

vagyongazdálkodás, közpénzügyek, és gazdaság, illetve az Európai Unió és nemzetközi 

kapcsolatok témaköreit, alkalmas arra, hogy a mind fejlesztendő képzési programok 

beazonosítását, mind pedig az egyes programfejlesztések irányait kijelöljék. 

A klaszterrendszer alapján meghatározott képzési követelményrendszerre építő képesítő 

programok alkalmasak arra, hogy a közszolgálati életpályán egyes szakterületekhez 

illeszkedve speciális közigazgatási feladatokra elméleti és gyakorlati ismeretekkel vértezzék 

fel a résztvevőket. Ez megteremti annak lehetőségét, hogy a képesítő programot teljesítő 

tisztviselők a megszerzett ismereteikkel hozzájáruljanak az egyéni és a szervezeti 

hatékonyság növeléséhez. 

A klaszterrendszer alkalmas keretet biztosít arra is, hogy a közszolgálati életpályán 

horizontális (egyes szakterületek közötti) mozgási lehetőségeket biztosító képesítő programok 

valósuljanak meg. 

Mivel a meglévő képzések nem alkalmasak a közszolgálat-specifikus ismeret és 

kompetencia igények kiszolgálására, ezért az újonnan fejlesztett képesítő képzési 

programokat úgy kell tartalommal megtölteni, hogy az a közszolgálaton belüli mobilitás és 

karriertervezés támogatására és specializált képzésként valósuljon meg. 

A képesítő programok fejlesztése a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény keretei között a szakirányú továbbképzési program kidolgozására irányadó előírások 

szerint kell, hogy megvalósuljon. A fejlesztés legfontosabb lépései az alábbiak: 

Az NKE a projekt keretében az egyes speciális közigazgatási feladatokra képesítő képzési 

programok kidolgozását kiemelt elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakértőkből 

álló szakmai munkacsoport közreműködésével folytatja le, melynek keretében elkészül a 

Képzési és Kimeneti Követelmények (a továbbiakban: KKK), a Képzési Program, illetve 

megvalósul a képzés indításához szükséges nyilvántartási eljárás. 
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A KKK a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § (16) bekezdése 

értelmében tartalmazza „azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, 

képességeknek (kompetencia) összességét, illetve azt a tudást, amelynek megszerzése esetén 

az adott szakon az oklevél kiadható”. 

A Képzési Program szintén az Nftv. alapján rendszeresített dokumentum, amely a 

szakirányú továbbképzési szak komplex képzési dokumentuma, a szak részletes képzési és 

tanulmányi követelményeit, valamint a képzés részletes szabályait foglalja össze. A KKK-t és 

Képzési Programot az Egyetem Szenátusa, Fenntartói Testület hagyja jóvá. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) számú Korm. rendelet 22. §-a értelmében a szakirányú 

továbbképzési szak regisztrációját a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezheti az Oktatási 

Hivatalnál. 

A szakfejlesztéssel párhuzamosan megkezdődik a tananyagfejlesztés is. A 

tantárgyfelelősök vezetésével oktatói műhelyek alakulnak, ahol a tananyag-fejlesztési 

feladatokat elvégzik. 

A tananyagfejlesztéssel egyidejűleg megtörténik a képzéshez illeszkedő oktatás-

módszertan kialakítása, amely során alapvető szempont, hogy a hagyományos frontális 

oktatáson túl építsen a távoktatás módszertanára, valamint az action learning elemeire, 

továbbá a projekt keretében kifejlesztett oktatás-technológiai fejlesztésekre. 

A projekt részét képezi a kifejlesztett szakirányú továbbképzési szak(ok)ra történő 

beiskolázások elvégzése, a képzések megvalósítása. A képzési feladatok szervezési és oktatási 

feladatokat egyaránt magukba foglalnak. 

A kifejlesztett szakirányú továbbképzési szakokkal kapcsolatban különösen fontos a 

hallgatói és oktatói tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése. Ennek eszközei a hallgatói és 

oktatói kérdőívek, valamint a műhelybeszélgetések elemzései.  

A tevékenységek kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4 fejezet 

tartalmazza. 

Eredmények 

A fejlesztés eredményeként kidolgozásra kerül 10 db KKK és Képzési Program, illetve 

10 db, az Egyetem Szenátusa, Fenntartói Testülete által jóváhagyott, végleges képzési 

dokumentáció, továbbá 10 db kifejlesztett, akkreditált képesítő képzési program – projekt 

indikátor. A felkészített képzők mellett a projekt keretében 400 fő teljesíti a kifejlesztett 

képzéseket.  

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Közigazgatási szervek, tárgyfelelősök, oktatók, tananyagfejlesztők, lektorok, a 

képzésfejlesztésben és képzésszervezésben közreműködő egyéb külső partnerek. 
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A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység közszolgálatban szükséges ismeretek és képességek fejlesztésével 

hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik szakmai feladataikat komplexen, 

rendszerszemlélettel, magas szintű képességek birtokában képesek ellátni. Ez elősegíti a 

KÖFOP 2.A.2.1.1. egyedi célkitűzés teljesülését, végső soron pedig a hatékonyabb 

közszolgálati feladatellátást.  

 

3.2.3.2 Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálatban a vezetői feladatok ellátása jelenleg a közigazgatási szakvizsga 

eredményes teljesítéséhez kapcsolódik. A közigazgatási szakvizsga csak részben segíti elő a 

vezetővé válást, mivel generalista tudást kér ugyan számon, de azt nem a döntéshozatalhoz 

szükséges vezetői nézőpontból teszi.  

A közigazgatási szakvizsga jelenleg egyszeri aktusként vizsgálja és (5 modulba rendezve) 

megállapítja a felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselő számára az általános 

közigazgatási ismereteken túl a közigazgatási pályán szükséges áttekintő ismereteket. Célja, 

hogy a felsőfokú végzettségű tisztviselők – munkakörüktől függetlenül – olyan általános 

közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában a közigazgatási szervek széles 

körében és minden szintjén alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes 

előkészítésére, illetve meghozatalára.  

Ugyanakkor jelenlegi, alapvetően elméleti megközelítése miatt csak részben képes 

betölteni a szerepét: az általános közigazgatási ismeretek mellett nem biztosítja a közigazgatás 

egyes ágazatainak általános megismerését, illetve nem segíti kellő mértékben a vezetővé 

válást, mivel nem vezetői, a döntéshozatalhoz szükséges nézőpontot érvényesíti. Az egyszeri 

aktus magában hordozza a tisztviselő számára a tudás „avulásának” a lehetőségét és tényét, 

ami által a tananyag változása követhetetlenné válik, ráadásul az elvárt szakmai specializáció 

sem biztosított. 

A közigazgatási alapvizsgával ellentétben a szakvizsga közszolgálati pályaíven betöltött 

szerepe csak részben tisztázott. Egyszeri aktusként való létezése miatt a pálya-előrehaladási 

pontokon jelenleg nem létezik semmiféle kapcsolat. A projektben kifejlesztendő képzési 

programok lehetőséget kínálnak a kormányzat, a személyügyi igazgatás számára ahhoz, hogy 

a tisztviselői előmeneteli rendszer fejlesztése, a szakvizsga felülvizsgálata során alternatív 

megoldásként vegye őket figyelembe. 

A közigazgatási szakvizsga követelményrendszere megismétli a közigazgatási alapvizsga 

alkalmával elsajátított ismereteket, legfeljebb mélységében különbözik az alapvizsga 

követelményrendszerétől.  

A közigazgatási szakvizsga a számonkérés tekintetében statikus: ismeretek visszaadását 

méri írásban és szóban. A szakvizsga céljához illeszkedő gyakorlati ismeretek 

számonkérésére nem kerül sor a vizsgán: nem jelennek meg elemző, problémamegoldó, 

szervezési, jogalkalmazási, döntéshozatali készség felmérését szolgáló feladatok.  
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Jelenleg nincs olyan, a közigazgatási vezetői feladatok ellátásához szükséges ismeretek és 

képességek specifikus fejlesztését célzó, alapos és részletes felkészítést nyújtó képzési 

program, amely alkalmassá tenné a résztvevőket az alábbiakra: 

- az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében az állami 

feladatok komplex megvalósítása, az állami humántőke rendszerszemléletű kezelése, 

fejlesztésének irányítása, 

- a magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatok ellátása,  

- a közpolitikai stratégiai tervezés és hatáselemzés átfogó ágazati, szakpolitikai 

költségvetési-gazdasági szemléletű kezelése,  

- a kormányzati modellek, technikák alkalmazása,  

- az államszervezet, az állami működés változásának hatékony menedzselése,  

- az állami működés összehasonlító, nemzetközi modelleket is figyelembe vevő 

tervezése és szervezése, 

- az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi, politikai, gazdasági és 

emberi tényezők átfogó értékelése. 

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység fő célja a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés kifejlesztése 

és pilot jellegű megvalósítása. A képzés célja a közszolgálatban kiemelten fontos 

munkakörökben és a vezetői karrier folytatásához szükséges, a komplex és átfogó 

államirányítási, kormányzási, közszolgálati ismeretek és a stratégiai szemlélet bővítése, 

továbbá a jó hazai és nemzetközi gyakorlatokra épülő, átfogó megközelítéssel történő 

közvetítése. A képzés célcsoportja a kiemelten fontos munkakörökben dolgozó, munkáltató 

által kiválasztott szakemberek, valamint a jogszabály alapján munkáltató által karrierképzésre 

beiskolázott tisztviselők. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A 3.2.3.1 fejezetben ismertetettekhez hasonlóan, a Kormányzati tanulmányok szakirányú 

továbbképzés kialakításánál és megszervezésénél is figyelembe kell venni az Nftv. által 

megfogalmazott, a szakirányú továbbképzési szakokra vonatkozó előírásokat. A továbbképzés 

kifejlesztésének és megvalósításának lépései megegyeznek a 3.2.3.1 fejezetben leírtakkal, 

ezért az alábbiakban csak azokat az elemeket rögzítjük, amelyek kifejezetten jelen képzéshez 

kapcsolódnak. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

- az állam intézményrendszere, alkotmányjogi, közjogi keretei,  

- a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdései,   

- a kormányzás hatékonyságának feltételei, modelljei, gyakorlati kérdései,  

- a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatai, 

- az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitása, 

- a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása, 

- a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlata,  
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- a szervezeti és személyzeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének 

hazai és nemzetközi tapasztalatai,  

- a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdései, 

- a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működéstervezési, szabályozási, elemzési, 

mérési összefüggései, 

- a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatai,  

- az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának 

komplexitása, jogi és közpolitikai korrelációi,  

- a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok 

nemzetközi tapasztalatai. 

 

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:  

- kiemelkedő szervezői, koordinációs készség, 

- vezetői kommunikációs készség, 

- konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség, 

- probléma felismerő, elemző és megoldó készség, 

- intuíció és módszeresség, 

- információfeldolgozási képesség, 

- a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, 

- elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

- igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre, 

- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, a vezetői 

feladatok ellátására. 

A tevékenységek kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4 fejezet 

tartalmazza. 

 

Eredmények 

- 1 db, az Egyetem Szenátusa, Fenntartói Testülete által jóváhagyott, végleges képzési 

dokumentáció (KKK, Képzési Program), 

- a képzéshez kifejlesztett tananyagok, 

- a képzéshez kifejlesztett e-learning tartalmak,  

- a képzéshez kifejlesztett esettanulmányok, 

- a képzést teljesítő 500 tisztviselő. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Közigazgatási szervek: az adott képzési terület tárgyköreiben érintett közigazgatási 

szervekkel való szoros együttműködés szükséges. 

- Tárgyfelelősök, oktatók, tananyagfejlesztők, lektorok, a képzésfejlesztésben és 

képzésszervezésben közreműködő egyéb külső partnerek. 
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A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység hatására olyan szakemberek állnak rendelkezésre a közszolgálatban, 

akik az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítése érdekében az állami és 

szakmai vezetői feladatokat komplexen, rendszerszemlélettel, magas szintű tervezési, 

stratégiai, elemzési és vezetői képességek birtokában képesek ellátni. Ez hozzájárul a 

tisztviselői kompetencia-szint fejlődéséhez, közvetve pedig a közigazgatás hatékonyságának 

növekedéséhez, a szolgáltató és ügyfélbarát állam megvalósításához. 

 

3.2.3.3 Digitális tanulási szolgáltatások kifejlesztése 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálatban dolgozók számára nyújtott továbbképzések jelenleg alapvetően 

formális oktatási keretben érhetők el. A képzés-fejlesztési szakterület kutatási eredményei 

alapján a dolgozó felnőttek tanulásuk során csak 10-20%-ban sajátítanak el új ismereteket és 

képességeket formális keretek között, 20-30%-ban kollégáktól, szakmai vezetőktől, 

szakértőktől közvetlen, konzultatív módon jutnak hozzá a tudáshoz, 60-70%-ban pedig 

tapasztalati úton szerzik meg a tudást vagy alakítják ki képességeiket.  

A digitális technológiák fejlődése és a tisztviselők IKT képességeinek erősödése az 

elmúlt években teret nyitott a korábban csak fizikai jelenléttel megvalósítható informális 

tanulás-tanítási megoldások alkalmazása előtt. A trendek és a tanulói igények is abba az 

irányba mutatnak, hogy a tanulási tevékenységek mindinkább integrálódnak a 

munkafolyamatokba és a munkakörnyezetbe, melyet egyértelműen a digitális technológiák 

térnyerése és rutinszerű használatuk erősít.  

A technológiai innováció egyben jelentős változást hozott a tanulás-tanítási 

megközelítések alkalmazásának lehetőségeit tekintve is. A formális, menedzselt megközelítés 

továbbra is meghatározó, de nagymértékben erősödik és a közeljövőben meghatározóvá válik 

az önfejlesztésre épülő (informális) tanulási módszerek alkalmazása a képzés-fejlesztésben. A 

közszolgálati továbbképzési rendszerben tervezett technológiai innovációk teret nyitnak a 

felnőttek munkakörnyezetben zajló tanulásának támogatására, amely egyrészt erősíti a 

megszerzett tudás, képesség vagy tapasztalat rövid távú felhasználását, másrészt – szemben a 

formális megoldásokkal – nem igényel tömbösítetten allokált időráfordítást.  

A továbbképzések fejlesztése során óriási mennyiségű – szakértői validáláson átment – 

információ kerül előállításra, melyek az egyes tananyagokban a tisztviselők rendelkezésére 

állnak. A napi munka során azonban sokszor állhat elő olyan helyzet, hogy rövid időn belül, 

azonnal használható információra van szüksége a tisztviselőknek. Ezekben az esetekben nincs 

idő és lehetőség sem, hogy végigböngésszék a releváns tananyagokat. 

Figyelembe kell venni a képzés-fejlesztési szakma új eredményeit, a technológiai 

eszközök és megoldások széles körű és költséghatékony rendelkezésre állását, valamint a 

tisztviselők azon igényeit, hogy a továbbképzések során a jelenleginél több, a gyakorlatban 

alkalmazható, az ismeretekre és képességekre fókuszáló képzésekben vehessenek részt. A 
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továbbképzési rendszer formális elemeit ki kell egészíteni olyan digitális oktatási 

szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik az informális keretek közti tanulást is. 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja, hogy a tisztviselők önfejlesztésének erősítéséhez széleskörű tanulás-

támogató digitális szolgáltatások álljanak rendelkezésre. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A továbbképzési rendszer (Probono) fejlesztése során számos digitális tanulási 

szolgáltatás kialakítására kerül sor a projekt keretében. E szolgáltatások jellemzői, hogy 

igénybevételük önkéntes, a továbbképzési tervezés során nem kell feltüntetni és a 

továbbképzési kötelezettség teljesítését (pontok megszerzését) nem biztosítja. 

Képzési szakanyag repozitórium kialakítása 

A képzési szakanyag repozitórium egy speciális adatbázis kialakítását jelenti, amely 

elsődlegesen tárolja a továbbképzési programok fejlesztése során előállított szakanyagokat, 

háttéranyagokat, segédanyagokat, esetleírásokat, jogszabályszöveg hivatkozásokat, 

fogalomdefiníciókat, jó gyakorlatokat, gyakori kérdéseket-válaszokat, illetve azoknak a külső 

forrásból származó anyagoknak, multimédia elemeknek a hivatkozásait, amelyek „ajánlott 

irodalomként” kapcsolódhatnak egy szakanyaghoz.  

A Probono rendszer továbbfejlesztéseként megvalósuló képzési szakanyag repozitórium 

direkt összeköttetésben áll a KÖFOP 2.1.1.2 projektben kifejlesztésre kerülő Közszolgálati 

Tudástárral annak érdekében, hogy a képzésfejlesztés során előálló szakanyagok kereshetővé 

váljanak a Tudástár felhasználói számára. 

A továbbképzési rendszer minőségének növekedésével együtt járó mellékhatás, hogy 

óriási mennyiségű szakmai tartalom fog a tisztviselők továbbképzéséhez rendelkezésre állni 

és komoly kihívást jelent majd a nagy mennyiségű szakanyag hatályosításának 

menedzsmentje. A képzési szakanyag repozitórium kiemelten fontos funkciójaként meg kell 

valósítani, hogy minél inkább automatizált támogatást nyújtson a képzési programok szakmai 

tartalmának folyamatosan hatályos állapotának megőrzéséhez, a tartalmi hatályosítás 

menedzseléséhez. Ennek érdekében olyan funkcionalitást kell biztosítani a rendszernek, 

amely lehetővé teszi egy-egy tartalmi elem szerzőjének beazonosítását, az elem publikációját 

követő tervezett felülvizsgálati időt, a szerzővel történő automatizált kommunikációt, 

verziókezelést, státuszkezelést, és biztosítja a fejlesztési menedzserek számára azt az 

információs rendszert, amely jelzi az elemek hatályosságának állapotát, a folyamatban lévő 

munkákat és határidőket. 

A képzési szakanyag repozitóriumba történő tartalomfeltöltés kezdetben központilag 

menedzselt formában, a képzésfejlesztési eljárást kiszolgáló folyamat részeként kerül 

megvalósításra. A projekt későbbi fázisában a szakanyag-tárba való tartalomfeltöltés 

megnyílhat a tisztviselők széles köre felé, és az általuk készített tartalmak szakértői validálást 

követően bekerülhetnek a rendszerbe. 

A képzési szakanyag repozitórium az alábbi funkciókat biztosítja: 
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- saját és gyűjtött szakanyagok, hivatkozások, források strukturált tárolása, 

- szakanyagok tartalmi hatályosításának menedzsmentjét támogató funkciók. 

 

Önfejlesztés támogatása online környezetben  

Az önfejlesztés támogatását a projekt az alábbi tevékenységeken keresztül segíti elő: 

- személyes tanulási hálózat kiépítését és használatát támogató eszközrendszer 

fejlesztése, 

- tanulópárok (peer2peer) online együttműködését támogató eszközrendszer fejlesztése, 

- tanulócsoportok (tanuló vagy gyakorlati közösségek) együttműködését támogató 

eszközrendszer fejlesztése, 

- önfejlesztési ajánlórendszer fejlesztése, 

- online kérdés-válasz rendszer fejlesztése. 

Az online tanulás elterjesztése együtt jár a személyes találkozások, kommunikáció 

csökkenésével, ami hátrányosan befolyásolhatja a tanulás eredményességét a továbbképzések 

során. Az online világban ma már megszokott közösségi hálózatokra hasonlító működésű 

tanulói hálózatok kialakításának lehetősége erősítheti a tisztviselők egymás és az oktatók 

közti személyes kapcsolatok építését és ápolását. A tanulói hálózatokban való részvétel 

lehetőséget ad a tanulóknak, hogy gyakorolják a mindennapi munkavégzéshez szükséges 

készségeiket, melyek: a problémamegoldás, hozzáférés az információkhoz és az információk 

elemzése, együttműködés, alkalmazkodóképesség, kezdeményezőképesség, hatékony beszélt 

nyelvi és szöveges kommunikáció. A fejlesztés keretében kialakításra kerülnek azok a 

funkciók, amelyek lehetővé teszik a tisztviselők számára a személyes tanulási hálózatuk 

kiépítését és a tanulási hálózat rutinszerű használatára. 

Az online térben zajló önfejlesztés során különösen fontos, hogy a tanulóknak 

lehetőségük legyen szűkebb körben, velük hasonló helyzetben lévő kollégával közösen 

feldolgozni, megvitatni a kérdéses ismereteket, tapasztalatot cserélni. A tanulópárok 

működése nagy segítséget adhat a tanulási folyamat során, amit az online térben is könnyen 

meg lehet valósítani a megfelelő kommunikációs és együttműködési eszközrendszer 

biztosításával. A fejlesztés során kialakításra kerülnek azok a funkciók a digitális tanulási-

tanítási környezetben, amelyek lehetővé teszik a tisztviselők számára egy-egy kurzus 

feldolgozásához kapcsolódóan tanulópárok alakítását és a párban történő közös tanulás 

támogatását. 

Hasonlóan a személyes tanulási hálózat és a tanulópárok alakításának támogatásához, a 

tanulási céllal szerveződő kisebb-nagyobb online közösségek is részét képezik az online 

térben történő, önfejlesztéssel megvalósított tanulást támogató rendszernek. Online 

tanulócsoportok létrejöhetnek egy-egy képzéshez kapcsolódóan vagy akár gyakorlati 

közösségként is működhetnek kurzusoktól függetlenül, a hasonló munkakörben vagy 

szakterületen dolgozók tapasztalatcsere platformjaként.  

A képzési szakanyag repozitóriumban tárolt képzési tartalmakra épülően kerül 

kialakításra az az ajánlórendszer, amely lehetővé teszi a tisztviselők számára, hogy egy-egy 

képzéshez kapcsolódóan releváns, a témában való elmélyülést szolgáló további tartalmakra 

felhívja a figyelmét a rendszer. Az ajánlórendszer segítségével az önállóan tanuló tisztviselők 
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számára olyan tanulás-támogató szolgáltatás jön létre, amely biztosítja az önfejlesztés keretei 

között az egyéni igényeknek megfelelő, mélyebb tudás elsajátítását. 

Az önfejlesztéssel történő tanulás során kiemelt jelentősége van annak, hogy a tanulók 

által felvetett kérdésekre minél gyorsabban és minél egzaktabb válaszok szülessenek. Az 

online kérdés-válasz szolgáltatás fejlesztésével több célt is lehetséges megvalósítani a tanulási 

folyamat támogatása során. Egyrészről lehetőség nyílik arra, hogy pontosabban 

megismerhessük, milyen kérdések vetődnek fel a tisztviselők részéről egy-egy szakterületen, 

ami fontos bemeneti információként szolgálhat a formális képzési programok fejlesztése 

során. Másrészt lehetővé válik, hogy a tisztviselők által feltett kérdésekre a tutorok és 

szakértők segítségével gyors és pontos válaszok születhessenek, melyek ezáltal segítenek a 

felvetett értelmezési bizonytalanságok tisztázásában, a felmerült problémák megoldásában 

anélkül, hogy erre egy konzultációig várni kelljen a tisztviselőnek.  

 

A tisztviselők önfejlesztésének nyomon követése online környezetben 

Figyelembe véve, hogy a digitális tanulási szolgáltatások önkéntes módon, azaz nem 

menedzselt formában valósulnak meg, szükséges kialakítani egy komplex monitoring, mérési 

és elemzési rendszert, amely lehetővé teszi az ilyen módon történő továbbképzés, önképzés, 

tudásmegosztás, tanulás-támogatás nyomon követését, elemzését és értékelését mind a 

tanulók számára, mind a továbbképzési rendszert irányító NKE számára.  

A tevékenység elemei: 

- az online tanulási tevékenységek nyomon követését biztosító adatgyűjtési megoldás 

fejlesztése, 

- tanulási analitikák készítését biztosító alkalmazás fejlesztése. 

A tevékenység során az integrált digitális tanulási környezet felszerelésre kerül 

adatgyűjtési módszertannal, melynek segítségével az önfejlesztésben résztvevő tisztviselők 

online környezetben végzett tanulási aktivitásáról részletes adatok kerülnek rögzítésre és 

tárolásra a tanulók saját tanulási adattárába. Ezek a tanulói aktivitási adatok egyedileg 

azonosítva csak a tanulók számára hozzáférhetőek, kimutatások és riportok formájában 

lekérhetőek. Az NKE azonban csak egyedi azonosításra alkalmatlan formában, statisztikai 

elemzés céljából használhatja fel majd, a szolgáltatások fejlesztése és értékelése céljaira. A 

fejlesztés közvetlenül kapcsolódik a tisztviselői önkéntes e-kompetenciamérési szolgáltatás 

(3.2.3.4 fejezet) kialakításához, ugyanis az önfejlesztés eredményességének mérésére a 

szintén önkéntes kompetenciamérés adhat konkrét visszajelzést a tisztviselők fejlődéséről. A 

két szolgáltatás összekapcsolása azt is lehetővé teszi, hogy a továbbképzési kötelezettségek 

teljesítésének tekintetében a rendszer figyelembe vegye az önkéntesen, informális keretek 

között végzett önképzést is. 

Az informatikai rendszert fel kell készíteni a tisztviselők online térben történő 

önfejlesztéséről gyűjtött nagy mennyiségű tanulási adat feldolgozására, elemzésére és az 

elemzésekből kinyerhető információkat megjelenítő analitikák, riportok készítésére. Ennek 

érdekében a fejlesztés során létrehozásra kerül egy tanulási analitikák készítését szolgáló 

alkalmazás, melynek segítségével a módszertani szakemberek a jelenleginél sokkal pontosabb 
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képet kaphatnak a továbbképzés keretében történő tanulási folyamatokról, a kifejlesztett 

tananyagok beválásáról, az online tutorálás hatékonyságáról és az önfejlesztést támogató 

szolgáltatások igénybe vételével járó hatásokról. A rendszerből kinyert információk jelentős 

mértékben járulhatnak hozzá a továbbképzési rendszer minőségének és hatékonyságának 

fejlesztéséhez. 

A tevékenységek kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4 fejezet 

tartalmazza. 

 

Eredmények 

- képzési szakanyag repozitórium, 

- szakanyagok tartalmi hatályosításának menedzsmentjét támogató funkciók, 

- személyes tanulási hálózat kiépítését és használatát támogató eszközrendszer, 

- tanulópárok (peer2peer) online együttműködését támogató eszközrendszer, 

- tanulócsoportok (tanuló vagy gyakorlati közösségek) együttműködését támogató 

eszközrendszer, 

- önfejlesztési ajánlórendszer, 

- online kérdés-válasz rendszer, 

- az online tanulási tevékenységek nyomon követését biztosító adatgyűjtési megoldás, 

- tanulási analitikák készítését biztosító alkalmazás. 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Közigazgatási szervek, tisztviselők: az adott digitális szolgáltatások fejlesztése során 

felmérésre kerülnek a közigazgatási szervek, illetve a tisztviselők igényei és elvárásai. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A projektben megvalósul a közszolgálati továbbképzési tudásbázisban rendelkezésre álló 

ismeretek megőrzése és terjesztése, ami ösztönzőként hat a közigazgatáson belüli 

tudásmegosztásra. Az önfejlesztésre épülő képzés-fejlesztési megoldásokkal már rövidtávon 

is növelhető a munkaerő produktivitása, teljesítménye, másrészt növelhető a tanulásra 

fordított időfelhasználás hatékonysága is. Az önfejlesztést művelő, önirányító, konstruktív 

tanulást előtérbe helyező, folyamatosan tanuló tisztviselői állomány komoly minőségi és 

hatékonysági javulással járulhat hozzá a szolgáltató közigazgatás kialakításához. A 

fejlesztések elősegítik a KÖFOP 2.A.2.1.1. egyedi célkitűzésének, azon belül is a 

közigazgatás hatékony működéséhez szükséges tudásmenedzsment rendszer kialakításának 

megvalósítását. 

 

3.2.3.4 Egyéni tisztviselői kompetenciamérési rendszer kialakítása 
 

Helyzetelemzés 

Jelenleg a tisztviselők személyes kompetenciáinak felmérésére és értékelésére a TÉR ad 

eszközöket a munkáltató számára (ennek jogszabályi kereteit a Kttv., valamint a közszolgálati 
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tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet 

szabályozza).  

A tisztviselők önértékelését támogató eszközrendszer nem áll rendelkezésre, ennek 

megfelelően a tisztviselő önértékelésére alapozott fejlesztési szükséglet sem támogatja az 

egyéni fejlesztést szolgáló képzéstervezést. Szükséges egy olyan, a személyes önfejlesztést 

támogató önértékelési rendszer kifejlesztése, amely lehetőséget ad a tisztviselő számára a 

munkafeladatai megértéséhez/elvégzéséhez szükséges kompetenciáinak objektív mérésére, 

lehetővé téve a mérési eredmények alapján a fejlesztendő kompetenciák azonosítását és 

figyelembe vételét az egyéni képzéstervezés során a továbbképzési rendszerben. 

 

A tevékenység céljai 

A tevékenység célja az Egyéni Tisztviselői Kompetencia-mérés (ETK) rendszerének 

kifejlesztése és ennek keretében a tisztviselők számára a személyügyi igazgatás által 

alkalmazott mindenkori kompetencia nomenklatúrához illeszkedő, elektronikus, könnyen 

alkalmazható, önkéntes és objektív mérési eszköz biztosítása. A kompetenciamérés 

eredménye figyelembe vehető az egyéni fejlesztési terv összeállítása során, az éves egyéni 

képzési tervezés keretében.   

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A tevékenység keretében nem születik új munkáltatói kompetencia-mérés, a fejlesztés a 

tisztviselő számára nyújt segítséget abban, hogy megfelelő önértékelési alapon álljon. Ezt a 

munkáltató oldalán meglévő, épülő mérési rendszer (TÉR) kompetencia-fogalmait alkalmazó 

e-kompetenciamérési eszközrendszer kialakításával támogatja a projekt.  

Az e-kompetenciamérésben résztvevő tisztviselő az éves teljesítmény-értékeléssel 

összefüggésben vagy saját önértékelése alapján kiválasztja azokat a kompetenciákat, 

amelyeket mérni, illetve fejleszteni szeretne. A mérési eszközrendszer illeszkedésének alapja 

az átvett – a személyes, szakmai és vezetői kompetenciákat egyaránt strukturált formában 

tartalmazó – nomenklatúra (lásd a 3.2.1.1 fejezetben). A rendszer átláthatóan megjeleníti a 

tisztviselő számára, hogy milyen alapismeretek, képességek, készségek birtokában van, 

egyúttal nyomon követhetővé teszi az egyes kompetenciaszintek változását, fejlődését.  

A tevékenység keretében kidolgozásra kerül az e-kompetenciamérés rendszerterve, amely 

magában foglalja a rendszer műszaki specifikációjának, mennyiségi-minőségi 

követelményeinek, szervezési folyamatainak, valamint a rendszer előállításának, 

bevezetésének és működtetésének dokumentumait. 

Az egyes kompetenciaterületekhez kifejlesztjük a kapcsolódó mérőeszközöket. A 

mérőeszközök fejlesztése során kiemelten törekszünk arra, hogy azok objektív, átfogó képet 

adjanak az adott kompetencia vonatkozásában a tisztviselő képességeiről, készségeiről, 

ugyanakkor használatuk gyors, kényelmes és egyszerű legyen. A mérési folyamatokat, 

mérőeszközöket a Probono továbbképzési portál szolgáltatási környezetébe integráljuk. 
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A kialakított kompetencia-mérési rendszer használatba vételét, szakszerű alkalmazását 

részben tájékoztató anyagok elkészítésével és terjesztésével, részben a felhasználói 

célcsoportok számára szervezett képzések szervezésével és megvalósításával segítjük elő. 

A projekt keretében legalább 20.000 tisztviselő végzi el legalább egy kompetencia 

vonatkozásában az e-kompetenciamérést. A mérési eredményeket a Probono rendszer tárolja 

és hozzáférhetővé teszi a tisztviselők számára. Az NKE számára kizárólag anonim módon, 

statisztikai elemzések, mérések készítésére alkalmas formában lesznek elérhetőek az adatok.  

Az e-kompetenciamérési rendszer pilot működésével kapcsolatos tisztviselői, 

felhasználói tapasztalatokat fókuszcsoportos interjúk, kérdőíves felmérések keretében 

gyűjtjük össze. A visszajelzések, értékelések alapján kerül sor a szükséges továbbfejlesztés 

végrehajtására. 

Eredmények 

- 1 db e-kompetencia mérési rendszerterv, 

- kialakított kompetencia mérőeszközök, 

- 1 db, a Probono portálba integrált e-kompetenciamérési rendszer, 

- 1 db tájékoztató az e-kompetenciamérés használatáról, 

- megvalósított felhasználói képzés, 

- 20.000 tisztviselő részvétele a kompetenciamérésben – projekt indikátor, 

- tapasztalatok gyűjtésére szolgáló fókuszcsoportos interjúk, felmérések. 

 

Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Belügyminisztérium: együttműködés a központi közigazgatási személyügyi igazgatás 

(BM KSZF) által alkalmazott kompetencia nomenklatúra átvétele, a 

kompetenciamérés eszközrendszerének kialakítása vonatkozásában, 

- egyéb közigazgatási szervek: a kompetenciamérési eszközök kialakításában való 

együttműködés.  

- A Miniszterelnökség az Egyéni Tisztviselői Kompetencia-mérés teljesítményértékelési 

rendszerhez való kapcsolódásának, továbbá az azonosított kompetenciák fejlesztését 

szolgáló képzések kifejlesztésének részletesebb bemutatását kérte: az Egyéni 

Tisztviselői Kompetencia-mérésnek (ETK) lényege, hogy a tisztviselő önkéntes 

részvételen alapuló, nem kötelező mérőeszközhöz jut, amelynek segítségével 

bizonyos, a munkavégzése szempontjából releváns kompetenciáinak aktuális szintjét 

megmérheti, illetve az adott kompetencia változását nyomon követheti. Az 

indikátorból is látható (20.000 résztvevő tisztviselő), hogy nem egy kötelező, a TÉR 

rendszert kiváltó vagy annak megfeleltethető rendszerről van szó, hanem egy 

kiegészítő eszközről. 

Az NKE nem kíván új TÉR-t vagy különálló kompetencia nomenklatúrát fejleszteni, 

mivel ennek meghatározása a mindenkori személyügyi igazgatás hatásköre. Ennek 

megfelelően a tisztviselői továbbképzés rendszerében alkalmazandó e-

kompetenciamérésben a személyügyi igazgatás által meghatározott, illetve a 

közigazgatásban már alkalmazott nomenklatúrákat szeretnénk használni. Ez 
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kapcsolódási pont a TÉR-hez pl. az abban kidolgozott személyes kompetenciák 

vonatkozásában. 

A fejlesztés eredményeként mért kompetenciaszint közvetlenül nem befolyásolja a 

tisztviselői teljesítmény-értékelést, hanem bemeneti információt nyújt a tisztviselő 

számára az egyéni fejlesztést szolgáló éves továbbképzési terv elkészítéséhez. 

Egyúttal a munkáltató számára is inputként használható (amennyiben így dönt) annak 

megítélésében, hogy milyen területeken látja leginkább szükségesnek a tisztviselő 

fejlesztését. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység hatására fejlődik a tisztviselők objektív önértékelési képessége és belső 

motivációból fakadó önfejlesztési igénye, ami elősegíti a közigazgatási szervezetrendszer 

tanuló szervezetté válását. A fejlesztés a közigazgatás hatékonyságának növeléséhez 

szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése révén közvetve hozzájárul a KÖFOP 

2.A.2.1.1. (a közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztése) és 2.A.2.1.2. (a 

közigazgatási humánerőforrás felkészültségének fejlesztése) egyedi célkitűzések 

megvalósításához. 

 

3.2.3.5 Egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési programok 
fejlesztése és megvalósítása 
 

Helyzetelemzés 

A közszolgálati életpályák és az előmenetel tudásalapjait a 2013-ban indult közszolgálati 

továbbképzési rendszer, a rendészeti és a katonai vezető– és továbbképzés, valamint az 

előmeneteli vizsgarendszerek szolgálják. Az NKE államtudományi egyetemmé fejlesztése és 

az állami humántőke reformterve olyan képzésfejlesztést tesz szükségessé, amely az állammal 

kapcsolatos új és átfogó kutatások eredményeit, a komplex államszervezési szemléletet és a 

nemzetközi nívójú korszerű közszolgálati tudást beépíti az életpálya egyes szakaszaiba.  

Az NKE-nek ezért olyan posztgraduális programot kell kidolgoznia, amely adott esetben 

magasabb szintre tudja emelni a jelenlegi közigazgatási szakvizsga tudás– és 

kompetenciaszintjét a tisztviselői előmeneteli rendszerben. 

 

A tevékenység céljai 

A projekt keretében tervezett fejlesztés célja többek között olyan posztgraduális képzés 

kialakítása, amely magasabb szintre emeli a jelenlegi közigazgatási szakvizsga tudás- és 

kompetenciaszintjét a tisztviselői előmeneteli rendszerben. A posztgraduális képzés kiemelt 

célja fejleszteni a résztvevőknek a közszolgáltatás-szervezésre, különösen a közigazgatás és 

az állami szolgáltatásokra vonatkozó átfogó és alapvető tudásanyagát, valamint a szükséges 

közszolgálati kompetenciákat. 
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A kifejlesztett képzési program alkalmas lehet arra is, hogy igény esetén alternatív 

eszközt jelentsen a jogalkotó számára a jelenlegi közigazgatási szakvizsga rendszer 

felülvizsgálata és megújítása során. 

 

Műszaki–szakmai tartalom rövid összefoglalása 

A tevékenység keretében egyéni fejlesztést szolgáló posztgraduális képzés kifejlesztésére 

kerül sor, melynek fókuszában a közszolgálati kompetenciák fejlesztése, és a közszolgálati 

tudásanyag áll. 

A képzés közszolgálati ismeret- és kompetencia modelljének a közszolgálat-specifikus 

tudás- és kompetenciatartalmaknak megfelelő kimeneti követelményeket kell tartalmaznia.  

A képzés fejlesztése során elvárás az e-learning képzési tartalmak, az elemző, 

problémamegoldó, szervezési, jogalkalmazási és döntéshozatali készség felmérését szolgáló 

feladatok beépítése, korszerű tanulás-támogatási formák és technológiák alkalmazása. 

A közszolgálati életpálya a közigazgatás vezetését és a közszolgáltatások szervezését 

átfogó, de azt meghaladó állami szolgálati pályaíveket és keresztmozgásokat fog keretbe. A 

közszolgálati életpályára történő felkészítés tudásigényét az alábbi közszolgálati 

feladatrendszerben értelmezzük:  

(irányítói, vezetői vagy szervezői munkakörben) 

o közhatalom gyakorlásával kapcsolatos tevékenység (így különösen hatósági 

tevékenység), 

o közszolgáltatásért való állami felelősség érvényesítése, 

o központi államigazgatási szerv, illetve helyi önkormányzatok feladatához 

kapcsolódó tevékenység,  

o az államérdek és a közszolgálat értékrendjének érvényesítésére való képesség, 

o állami és szakmai vezetői feladatok komplex és átfogó szemlélettel történő 

ellátása.  

 

A tevékenység keretében megtörténik a Probono rendszer kiegészítése oly módon, hogy 

az alkalmassá váljon a posztgraduális képzési programokhoz kapcsolódó oktatási és 

vizsgaszervezési feladatok támogatására, valamint sor kerül a központi adminisztratív 

kapacitás növelésére. A projekt során biztosítjuk az előmeneteli képzések távoktatási 

formájához szükséges informatikai háttér kifejlesztését. 

A tevékenységek kapcsolódását az informatikai fejlesztési elemekhez a 3.2.4 fejezet 

tartalmazza. 

 

Eredmények 

- 1 db posztgraduális képzési program fejlesztése és minősítése, 

- 3000 tisztviselő felkészítése,  

- integrált elektronikus tervező- és vizsgafelület fejlesztése. 
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Tevékenység által érintett szakmai partnerek és szerepük megjelölése 

- Belügyminisztérium, közigazgatási szervek: a közigazgatási szakirányú továbbképzés 

rendszerének kiépítésével kapcsolatos szakmai, irányítói és felhasználói konszenzus 

megteremtésében való együttműködés. 

 

A tevékenység hatásai, hozzájárulása a KÖFOP céljaihoz 

A tevékenység eredményeként létrejövő képzési program hozzájárul ahhoz, hogy a 

tisztviselői előmeneteli rendszer során biztosítva legyen a közszolgálati feladatok ellátásához 

szükséges releváns kompetenciák rendszerszintű, folyamatos fejlesztése, valamint lehetővé 

válik a jelenlegi közigazgatási szakvizsga tudás– és kompetenciaszintjének magasabb szintre 

emelése. A tevékenység hozzájárul a KÖFOP 2.A.1.1.2 egyedi célkitűzésének 

megvalósításához, a közigazgatási humánerőforrás felkészültségének fejlesztéséhez. 
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3.2.4 Informatikai tevékenységek 

3.2.4.1 Az informatikai tevékenységek bemutatása 
 

Az NKE fizikai infrastruktúrájának jelentős átalakítása, a szolgáltatások gyors bővülése 

folyamatos kihívást jelent az informatika kapacitások és szolgáltatások fejlesztésében. Fenn 

kell tartani azt a szemléletet, amely a „felhő-szolgáltatások” vásárlása helyett a saját 

szerverkapacitás fejlesztését preferálja. Az NKE Apertus Kft. megalapításával versenyképes 

saját in-house egyetemi fejlesztői erőforrás működik az NKE tulajdonában. Cél, hogy az 

Egyetem stratégiai rendszerei és alkalmazásai az igényekhez és a rendelkezésre álló 

erőforrásokhoz illeszkedve stabilan, megfelelő adatbiztonsággal működjenek. A biztonság, 

fenntarthatóság és a gazdasági hatékonyság szempontjainak a külső informatikai 

szolgáltatások megrendelésének mérlegelésénél fontos szerepet kell kapniuk.  

Cél, hogy az NKE központi oktatási és kutatási helyén (Ludovika Campuson) korszerű, a 

közszolgálat-fejlesztési igényeket kielégítő infokommunikációs rendszer kerüljön kialakításra, 

amely önálló informatikai központot, telefonközpontot, egységes és strukturált telephelyi 

hálózatot foglal magában. Az első ütemben (2014) üzembe helyezett Főépület informatikai 

rendszere már ezen elvek mentén került kialakításra. 

A közszolgálati továbbképzés informatikájának országos hálózatát működtető NKE 

rendszereknek megfelelő kapcsolatban kell állniuk a kormányzati informatikai hálózatokkal, 

hogy a képzések IT kapcsolata megbízhatóan működjön. A KÖFOP 2020 keretében 

informatikai fejlesztésekkel kell támogatni az ICT alapú tanulási környezet fejlesztését.  

A képzés technikai színvonalának növelésére irányuló törekvések alapja az igényeket 

hatékonyan kielégítő, biztonságosan, stabilan, rugalmasan üzemeltethető korszerű 

infokommunikációs rendszer. Az informatikai stratégiának a folyamatosan növekvő 

igényekkel összhangban, a gyorsan fejlődő és változó egyetemi környezet keretein belül kell 

érvényesülnie, a szolgáltatási színvonalat egy folyamatosan átalakuló környezetben kell 

fenntartani, illetve a rendelkezésre álló erőforrások segítségével minél magasabb szintre 

emelni. Nem téveszthetjük szem elől azonban, hogy a fejlett informatikai infrastruktúra 

kialakítása nem az elérendő cél, hanem csupán az egyik eszköz a stratégiai célok eléréséhez. 

 

Az informatikai fejlesztések makroszintű struktúrája 

 

A KÖFOP 2.1.1. és 2.1.2 projektekben az informatikai fejlesztések szinergikusan 

egymásra épülő tevékenységként jelennek meg, tekintettel arra, hogy az Egyetem egységes 

informatikai infrastruktúrával rendelkezik, illetve a két projekt azonos infrastruktúrát használ 

majd.  Az egyetem sajátos adottságainak figyelembe vételével az informatikai jellegű 

projektelemek horizontális tevékenységként jelennek meg. 

A KÖFOP 2.1.1. és 2.1.2 projektben olyan országos infrastruktúra fejlesztés történik, ami 

összefogja a tudás termelési, a rendszerezési-tárolási, hozzáférés-átadási tevékenységeket; az 

így megszülető korszerű tudásmenedzsment három fő területe (Kutatás, Tudástár építés és 

Képzések) közül mindegyiknek alapvető szükséglete, hogy megfelelő elektronikus 

támogatással, digitális háttérrel rendelkezzenek. A Kutatásokban résztvevő kb. 2.000 fő 
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kutató munkájának támogatása és koordinációja elképzelhetetlen a korszerű informatikai 

megoldások alkalmazása nélkül. A Tudástárban tárolásra kerülő dokumentumok, információk 

és tudás mennyisége, valamint annak igénye, hogy mind az állami, mind pedig az akadémiai 

szférából rugalmasan elérhetőek legyenek, indokolja, hogy a projekteket támogató 

horizontális informatikai fejlesztések keretében szellemivagyon-tár kerüljön kialakításra. A 

képzések keretében a mintegy 100.000 fő tisztviselő képzése történik meg e-learning vagy 

blended learning típusú (részben e-learning, részben jelenléti) valamint jelenléti képzés 

keretében. A képzések nagy részét a tisztviselők munkahelyükhöz közel, ún. tanulópontokon 

végezhetik el; a blended learning képzések jelenléti részei az NKE Ludovika Campus 

területén, a megyei kormányhivatalokban, valamint a vidéki társintézményekben kerülnek 

megtartásra. A projekt feladata a kor kihívásainak megfelelő informatikai környezet 

kialakítása, amely keretében párhuzamosan történhet több ezer tisztviselő képzése. 

 

Helyzetelemzés 

 

A közigazgatásban dolgozó mintegy 100.000 fő köztisztviselő folyamatos képzése a 

közigazgatási folyamatok hatékonyságának és gördülékenységének alapvető szükséglete. A 

tisztviselők folyamatos képzéséhez a projekt kezdetekor elsősorban a következő tényezők 

hiányoznak: 

- hazai és nemzetközi kutatások a folyamatok és tevékenységek optimális 

továbbfejlesztése érdekében 

- korszerű eszközök a tudás továbbadására – elektronikus tananyagok rugalmas 

kezelését biztosító munkaeszközök 

- naprakész, elérhető és könnyen használható információs tér a szétszórtan 

rendelkezésre álló információ rendszerezésére 

Ezek mellett viszont rendelkezésre áll a Probono továbbképzési rendszer működése és az 

azzal párhuzamosan folytatott képzésfejlesztések, a képzések szervezése során gyűjtött 

számos tapasztalat, amely megfelelő alapját adja a saját környezetben való, célzottan 

közigazgatási területre fókuszáló szervezési, folyamattámogató és tudásmenedzsment 

környezet kialakításának. Az NKE felépítéséből adódó működési és szervezeti tulajdonságok 

és azok volumene is ugyanezt támasztják alá: az önmagában is ezres nagyságrendű 

munkatársat foglalkoztató intézményben külön hangsúllyal szerepelt már a projektet 

megelőzően is az infokommunikációs megoldások és eszközök használata, valamint a saját 

szolgáltató központok – köztük az informatikai területet ellátó ISZK – működtetése is. 

 

Indokoltság 

 

A Kormány az NKE számára biztosítja az épület-infrastruktúrát (rendelkezésre bocsájtás, 

felújítás és építés formájában). Az érintett mintegy 100.000 fő jelenléti képzése a jelenleg 

rendelkezésre álló infrastruktúrával a kapacitás szűkössége miatt nem végezhető el. Ahhoz, 

hogy a jelölt volumenben jelenléti képzések kerüljenek biztosításra, kapacitásbővítés kell; 

ennek alapvető célja, hogy a 2.1.1-es KÖFOP programban vállalt 65.000 valamint a 2.1.2 

programban vállalt 16.000 fő jelenléti képzése biztosítható legyen. 
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Az ingatlan infrastruktúra a KÖFOP program megvalósításához szükséges előfeltétel, 

amelyet a Kormány biztosít – részben meglévő épületekkel, melyek „mozognak” (költöztetés, 

birtokbavétel), részben pedig új, modern infrastruktúra kialakításával. Az épületek 

fejlesztésének ütemezése és épületek típusa adott, ahhoz, hogy a projekt megvalósulhasson és 

működhessen, az informatikai infrastruktúra is szükséges, ami jelenleg kapacitáshiányos, 

korszerűtlen és részleges informatikai hátteret biztosít. 

Az NKE újonnan épült épületeiben, valamint ennek okán a visszaadásra kerülő régi 

épületekben az informatikai infrastruktúra sem maradhat érintetlen. Az új épületekben nem áll 

rendelkezésre az informatikai elvárásoknak megfelelő korszerű eszközpark (sem aktív – pl. 

routerek, switch-ek, sem passzív – pl. hálózati kábelek), a megszűnő régi, nem egyetemi 

vagyonkezelésű helyszínek pedig nem használhatóak a projekt megvalósítás időtartama alatt. 

Ahhoz, hogy a közel 100.000 köztisztviselő számára elérhetővé váljanak az oktatások, 

kutatások és a napra kész elektronikus tudástár, szükséges az új épületek megfelelő 

infrastrukturális ellátottsága, ami túlnyomórészt informatikai fejlesztést igényel. Az újonnan 

elkészült épületekbe teljes informatikai infrastruktúra kiépítése szükséges, amely magába 

foglalja egy új, a fizikai biztonsági követelményeknek is eleget tevő informatikai szolgáltató 

központ kialakítását. Azáltal, hogy az NKE Ludovika Campus teljes körű fizikai integrációt 

biztosít a továbbképzések lebonyolítására, elengedhetetlen a teljes körű informatikai 

integráció megvalósítása is. 

A fejlesztés magába foglalja az ingatlanok aktív és passzív hálózatának kialakításától 

kezdve a képzésekhez használt notebook-okon át a prezentációs és segédletek készítését 

lehetővé tévő eszközöket is. 

 

3.2.4.2 Elektronikus információbiztonság 
 

A projektben végrehajtott informatikai tevékenységek vagy új rendszerek kifejlesztését, 

vagy meglévő rendszerek bővítését, átalakítását célozzák. Ez alapvetően meghatározza az 

elektronikus információbiztonsági szempontokat. 

A kialakításra kerülő rendszerek kapcsán a projekt tervezése során elvégeztük a felmerülő 

kockázatok elemzését, és ennek alapján a rendszerek biztonsági osztályba sorolását. A széles 

tevékenységi kör okán, az informatikai iparági sztenderdekre tekintettel, a projekt során több 

informatikai rendszer is létrejöhet, melyek így külön-külön sorolandók biztonsági osztályba. 

Az egységes módszertani és kezelési ajánlásokat figyelembe véve, stratégiánk, hogy minden 

rendszert azon legmagasabb biztonsági osztály követelményeinek megfelelően hozunk létre, 

amely biztonsági osztály használata szükséges valamely újonnan kifejlesztett rendszer 

kapcsán. Kivételt képezhet ezalól, ha ez indokolatlanul nagy költségvonzatot jelent. A 

rendszerek egységes irányelvek szerinti kezelése növeli a biztonsági intézkedések 

sikerességének valószínűségét, és végső soron költségcsökkenéshez vezet. 

A kockázatelemzés eredményeképpen a legmagasabb alkalmazandó biztonsági osztály a 

2-es. A finanszírozás vonatkozásában, mivel az információbiztonsági feladat ellátása az 

informatikai rendszer működtetése keretében történik, így a feladat ellátásáért felelős 
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nemzetbiztonsági munkatárs bérével számolva Br. 15.000.000 Ft különül el a személyi jellegű 

költségeken belül e kiemelt feladat biztosítására. 

Az ehhez kapcsolódó védelmi intézkedések végrehajtása az NKE Informatikai Biztonsági 

Szabályzatában foglaltak szerint – a készülőben lévő Informatikai Biztonságpolitika tervezett 

iránymutatásaival egyeztetve – történik meg a projekt során. 

A kialakításra kerülő rendszerek pontos specifikálása, felépítésük és tartalmuk definiálása 

a projekt végrehajtása során történik meg. Ennek következtében a fenti biztonsági osztály 

besorolást minden rendszer esetén minden olyan esetben újra meg kell tenni, amikor a 

rendszer megvalósításával kapcsolatosan újabb releváns információ rögzítésre kerül. 

Azokban az esetekben, amikor az informatikai tevékenység meglévő rendszer 

módosítását vagy fejlesztését célozza, a rendszerek biztonsági osztályát a korábban létrehozott 

rendszer besorolása határozza meg. Amennyiben a változtatás oly mértékű, amely ezt 

indokolja, a szükséges kockázatelemzést végrehajtani, és a besorolást felülvizsgálni 

szükséges. 

Meglévő rendszerek esetén is az NKE által kiadott Informatikai Biztonsági 

Szabályzatában rögzítettek szerint – a készülőben lévő Informatikai Biztonságpolitika 

tervezett iránymutatásaival egyeztetve – kell eljárni a védelmi intézkedések tekintetében. 

A projekt tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az Elektronikus 

információbiztonság témakörébe eső feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások 

rendelkezésre állására, így kiemelten a szükséges költségek betervezésére. 

A részletes költségvetés tartalmazza azokat a vonatkozó tételeket, amelyek 

tervsorszerűen számszerűsíthetőek. Ezek az alábbiak: 

- Szervertermi kapacitás kiépítése, amely lehetővé teszi az üzemeltetett rendszerek - 

jelenleg tervezett - három 9-es szintű rendelkezésre állását 

- Végpontvédelem  

- Tartalomszűrő 

- IPS  

A logikai és adminisztratív védelmi intézkedések költségei nem számszerűsíthetőek, 

mivel a mindennapi munkavégzésbe beépítetten történnek meg, de az NKE által alkalmazott 

biztonságpolitika rendelkezései alapján teljeskörűen végrehajtásra kerülnek a projekt teljes 

megvalósítási scope-jában. 

 

3.2.4.3 Kapcsolódás az E-Közigazgatás irányelveihez 
 

A projekt végrehajtása során kialakításra kerülő informatikai rendszerek tekintetében 

fontos szempont az E-Közigazgatással való integráció, a lehetséges szinergiák megteremtése. 

Az előkészítési szakaszban a szükséges egyeztetések lefolytatásra kerültek, az ott közösen 

elfogadott irányelveket folyamatosan szem előtt tartjuk a projekt teljes időszaka alatt. 

Külön figyelmet érdemel a Kormányzati adatközpont kérdésköre. Jelen dokumentum 

részletes kifejtést tartalmazó fejezetei bemutatják a kiépíteni kívánt informatikai 
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infrastruktúrát. Az egyetemi és felsőoktatás kormányzattól független autonómiája (A Nemzeti 

Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program – NIIF Program – működéséről szóló többször 

módosított 5/2011. (II. 3.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak 

megfelelően), valamint a rendelkezésre álló magas szintű szolgáltatási kompetencia (NIIF és 

NKE ISZK) együttesen indokolják, hogy a projektben a Kormányzati Adatközponttól 

független infrastruktúra kiépítését tervezzük. Az ezzel kapcsolatos koncepció bemutatásra 

került a tématerület felelőseként megjelölt NISZ Zrt.-vel, ahol az elképzelések támogatásra 

találtak. 

Természetesen a kialakítás során maximálisan figyelembevételre kerülnek az egységes 

irányelvek, és kiépítésre kerülnek a jövőbeli teljes körű integrációt megalapozó kapcsolódási 

pontok. 

A fejlesztendő rendszerek kapcsán a pontos integrációs követelmények a tervezési 

szakaszban kerülhetnek részletezésre, mivel ezeket alapvetően befolyásolják a jövőben 

kidolgozandó specifikációk, pontos igények. Mindezek mellett a tervezési folyamatban 

minden esetben dedikáltan foglalkozunk az E-Közigazgatás elemeivel való összhang 

megteremtésével, különös tekintettel az alábbi alrendszerekre: 

- Kormányzati célú hírközlési hálózatokhoz történő illeszkedés: a projekt scope-jában 

jelenleg nem látszik olyan informatikai fejlesztés, amely a kormányzati célú hírközlési 

hálózat használatát indokolja. 

- Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások integrálása az ügyintézési 

folyamatokba, közigazgatási sztenderdek és szabványok használata: a kialakításra 

kerülő rendszerek nem valósítanak meg szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatást, ugyanakkor a megcélzott felhasználói kör számára nyújtott 

szolgáltatások kialakításakor az E-Közigazgatási koncepcióban bemutatott 

sztenderdeket és szabványokat ennek ellenére figyelembe vesszük a fejlesztések során. 

- Ügyféloldali fejlesztések előtérbe helyezése, elektronikus közigazgatási- és 

közszolgáltatások fejlesztése és bevezetése: a kialakításra kerülő rendszerek 

tervezésének legfontosabb szempontja az ügyfelek támogatása, a rendszerek 

használhatóságának (usability) optimalizálása. 

- Illeszkedés az egységes ügyféloldali hozzáférés rendszeréhez: A projekt során 

megvizsgálásra. 

Fontos kiemelni az E-közigazgatás kapcsán, hogy a projekt elsősorban nem 

közszolgáltatások kialakítását és nyújtását célozza. Az E-Közigazgatás koncepciót a digitális 

kompetenciák fejlesztésével támogatja. Emiatt az integráció minden egyes lépésben külön-

külön kell megvizsgálni a kapcsolódási lehetőséget, amelyek technikai megvalósításán túl 

többnyire a kapcsolatot lehetővé tévő jogszabályi környezet kialakítása is szükséges. Ehhez a 

kedvezményezett szándékán túl a területért felelős szervezetek együttműködése is szükséges, 

melynek hiányában a kapcsolódás nem hozható létre. 

 

Általános irányelvek, felépítés 

 

Informatikai fejlesztéseink a továbbképzési rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó IT 

támogató környezet kialakítását erősítik: informatikai kapacitásfejlesztés, rendszer 
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modernizáció támogatására beszerzésre kerülő eszközök, rendszer-fejlesztések alapjául 

szolgáló eszközök beszerzése a projekt szakmai céljaihoz igazodóan. 

Az online oktatás és tanulási környezet országos működését kiszolgáló 

infrastruktúrájának fejlesztése során az informatikai szoftverfejlesztések beüzemelésére, a 

rendszerek működtetésére szükséges a megfelelő kapacitású és minőségű hardverkörnyezet 

kialakítása. 

 A projekt során a kialakításra kerülő rendszerek a rendelkezésre álló kapacitásokon 

túlmenően plusz hardver erőforrásokat igényelnek. Ezen plusz kapacitásigény kielégítéséhez, 

valamint a projekt megvalósításához szükséges egyéb infokommunikációs tevékenységek a 

következő fejezetek során bemutatásra kerülnek. 

 

3.2.4.4 A projekteket érintő horizontális informatikai fejlesztések 
 

Szerver hardver kapacitásbővítés 

 

A képzési rendszer magas rendelkezésre állási mutatókkal, teljes biztonsággal való 

működtetése, valamint a folyamatos üzemelés, redundáns felépítés biztosítása megköveteli az 

új helyszínek megfelelő informatikai infrastruktúrával történő ellátását – úgymint 

szerverterem és megfelelő szerver kapacitás, hálózat, hálózati és kiszolgáló eszközök. Az új 

épületek nagy számú, sok résztvevős jelenléti képzések lebonyolítására tervezetten 

alkalmasak.  

Kapacitásfejlesztés és működésbiztonság növelése 

 

A szerver hardver kapacitásbővítés a fejlesztett rendszerek alapjául szolgáló futtató 

környezet kiépítéséhez szükséges. A bővítés vonatkozik a szerver-háttér teljes skálájára, tehát 

a szervertermi speciális infrastruktúrától kezdve az adattároló egységeken és szervereken át a 

szervereken futó alaprendszerekre (pl. operációsrendszerek, adatbázis-kezelők, dobozos 

szoftverek), valamint mindezen termékek és eszközök projektidőszak alatti gyártói 

támogatására is. 

A NKE Probono képzésszervezési rendszer hardver infrastruktúrájának bővítése 

szükséges, annak érdekében, hogy minél jobban skálázható, terhelés-elosztott rendszer álljon 

rendelkezésre. Ezek szolgálatában a továbbképzési rendszer hardver infrastruktúrájának több 

szerverteremben futó, elemenként duplikált, redundáns módon működő architektúrára való 

alakítása a feladat, amely keretében minden logikai és fizikai elem, egység (az internet 

kapcsolódástól kezdve az áramellátáson át a szervereken futó rendszerekig) több példányban 

kerül telepítésre és konfigurációra. 

Biztosítani kell a projektek egyéb tevékenységeinek elvégzéséhez (tananyagfejlesztés, 

kutatások, hálózatépítés) szükséges további központi informatikai szolgáltatások 

hardverelemeit, hogy a munkatársak számára biztosított központi szolgáltatások (levelezés, 
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csoportmunka, dokumentum tár, adatgyűjtő és elemző rendszerek) háttér infrastruktúrája 

rendelkezésre álljon. 

 A fejlesztés során a szerverterem (rack szekrények, áramellátás, hálózati szerelvények), 

valamint a különféle kiszolgáló eszközök, úgymint adattároló eszközök, adatmentő eszközök 

(szerver, mentőegység, szalag), adatbázis szerverek, alkalmazás szerverek beszerzését és 

beüzemelését kell elvégezni. 

Infrastruktúra üzemeltetési megoldások fejlesztése 

 

A beszerzett hardver és szoftver eszközök beüzemelése a projekt keretében megtörténik. 

A publikus szolgáltatások folyamatos és kiemelt rendelkezésre állásának biztosítására az ezt 

kiszolgáló központi kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetése külön kiemelten fontos feladat. 

Ezen feladat keretében történik a szerver monitorozás, folyamatos finomhangolás, mentés, 

operációs rendszer karbantartás, hálózat menedzsment, valamint a már meglévő és a projekt 

fejlesztései során elkészülő alkalmazások üzemeltetése. 

Hálózati és kommunikációs kapacitásbővítés 

 

A képzési rendszerben jellemző blended learning képzések szervezése várhatóan 50 ezer 

feletti heti/havi szintű terheltsége miatt nagy sávszélességű megbízható hálózat kialakítását 

teszik szükségessé. 

A korszerű, magas színvonalú továbbképzési tevékenységek érdekében kiemelkedően 

fontos, hogy a képzések helyszínén a képzésen résztvevők számára minden elektronikus 

tevékenység teljes gördülékenységgel működjön. Ennek érdekében szükséges a szervertermi 

és képzés-helyszíni hálózati és kommunikációs eszközök megfelelő színvonalon történő 

konfigurációja, kialakítása. 

A magas színvonalon kialakított helyszíni kommunikációs és adatkapcsolat mellett az 

informatikai iparági sztenderdeknek megfelelő, a szervereket és képzési helyszíneket biztosító 

elektronikus védelem kialakítása is szükséges. 

Oktatástechnika és multimédia fejlesztése 

 

Az e-Tananyagok és e-Tréningek fejlesztéséhez szükséges egy professzionális green-box 

megoldást biztosító média stúdió kialakítása. A saját stúdió kialakítását és működtetését 

indokolja a jelentős mennyiségű stúdiómunka idő- és költségigénye. A projekt során tervezett 

mennyiségű videó tartalmak előállítása és az oktatóvideók frissítésének stúdió igénye 

összességében fenntarthatóvá teszi a saját stúdió működtetését. Emellett a multimédia stúdió 

feladata lehetővé tenni az elkészített tananyagok interneten keresztüli élő és rögzített 

közvetítését is. 

A jelenléti valamint a blended képzések lebonyolításának támogatására oktatástechnikai 

eszközök biztosítása szükséges, úgy mint laptopok, projektorok, hang és vizuáltechnikai 

megoldások. 
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Irodai, oktatási eszközpark kapacitásbővítése 

 

A projektek keretében megvalósuló jelenléti képzésekhez illetve a közel 100 ezer 

tisztviselő továbbképzéséhez is igen nagy számú munkaállomás, laptop biztosítása szükséges. 

Az eszközigények kiterjednek a kontakt-eszközökre (pl. notebookok), prezentációs 

eszközökre és a képzésekhez szükséges papír alapú segédeszközök elkészítésének 

lehetőségére is. A képzésszervezés, ügyfélszolgálat, helpdesk számára mobiltelefonok 

biztosítása is szükséges. 

Természetesen a projekt keretein belül kell ellátni a szakmai munkatársakat, szakértőket, 

közreműködőket, oktatás szervezőket, projekt lebonyolítókat is eszközökkel, hálózati 

hozzáférést, valamint központi szolgáltatásokat kell biztosítani számukra.  

A beszerzendő munkaállomások volumenének további nagy része a projektben 

megvalósuló kutatások okán szükséges. Az eszközök számát a megvalósításba bevont 

résztvevők nagy száma indokolja, akiket (jellemzően kutatókat) fel kell szerelni eszközökkel. 

A felhívásban szereplő témakörökben elvárt eredményeket várhatóan 100-120 kutatásban 

definiáltan lehet majd elérni. Ez közvetlenül több száz kutató munkájára épül, illetve a 

kutatásokba bevont kutató partnerek, segítő szerepű kutatók, együttműködők száma jelentősen 

meghaladhatja az ezer főt. A korszerű adatfelvételek lebonyolítása is mobil eszközökön 

végezhető hatékonyan és megfelelő színvonalon.  

A képzések lebonyolítását az informatikai fejlesztés különböző eszközökkel támogatja, 

mind a szervezés, mind pedig a képzési esemény megtartás esetén. A szervezett képzések 

számára a digitális multimédiás tartalmak elérhetővé tétele, valamint a központi 

szoftverrendszerek felhasználó oldali elérhetőségének biztosítása a feladat. Ehhez 

oktatástechnikai eszközpark biztosítása szükséges (jellemzően oktatótermi/labor laptopok). 

Továbbképzési rendszer tanulópontok eszközpark 

 

A tanítás-tanulási környezet kialakítása a Pro Bono rendszer fejlesztése mellett a rendszer 

által nyújtott szolgáltatások elérésének javítására is ki kell terjedjen. A tisztviselők számára a 

jelenlegi munkakörnyezetben használt eszközök nem alkalmasak az online tanulás rendszeres, 

minőségi igénybevételére, ezért ki kell alakítani azokat a tanuló- és vizsgapontokat területi 

szinten, amelyek biztosítják a tanulók számára a digitális tanulási környezethez való 

folyamatos, minőségi hozzáférés lehetőségét. A projekt során kialakításra kerülnek olyan 

továbbképzési tanuló- és vizsgapontok, melyek biztosítják a megfelelő hardvereket, 

szoftvereket és hálózati hozzáférést a Pro Bono rendszer által nyújtott szolgáltatások 

közvetlen elérésére. 

A Tanulópontok kialakításának célja, hogy az ország egész területét lefedve minden 

tisztviselő számára elérhetővé váljon a korszerű tanulás és kontrollált vizsgázás lehetősége. 

Mivel minden ötödik tisztviselő Budapesten dolgozik, vagyis a központi szint esetében 

sok tisztviselőt kell kiszolgálni, így célszerű az NKE-n is tanulópontot szervezni. Az NKE 

campuson kialakításra kerülő tanulópontba a tisztviselők befáradhatnak, nyitott laborokban 
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tanulhatnak, használhatják az infrastruktúrát. A tanulópontokhoz szükséges infrastruktúra 

jellemzően munkaállomások/laptopok a laborokban. 

Egyetemi kiszolgáló rendszerek megújítása 

 

Az Egyetem feladatainak száma és azok diverzifikáltsága a jövőben (2016–2020) 

jelentősen növekedni fog mind vertikálisan, mind horizontális értelemben. A dinamikusan 

növekvő Egyetem ténye, a Ludovika beruházások és az ezzel járó tárgyi és személyi 

gyarapodás indokolja, egy a mai kor kihívásainak is megfelelő, az NKE mindennapi feladatait 

- ezzel közvetve hatékonyabban kiszolgálva a közszolgálati dolgozóit – támogató integrált 

informatikai rendszer kiépítését.  

Jelenleg nem áll az Egyetem rendelkezésére mindezen feladatokat teljes körűen kezelni 

képes szoftver. A tervezett rendszer strukturált, moduláris felépítésű, kellően rugalmas kell, 

hogy legyen annak érdekében, hogy az igények esetleges változását követni lehessen, illetve 

szükség szerint továbbfejleszthető. A rendszerrel szemben támasztott követelmények között 

fontos a reszponzivitás, az egységes biztonsági megközelítés és kezelőfelület, tovább 

fejleszthetőség, moduláris felépítés. 

A továbbképzési rendszer használata során nagy mennyiségű értékes adat keletkezik a 

különböző nyilvántartásokban és egyéb kiszolgáló rendszerekben. A Továbbképzési Vezetői 

Információs Rendszer (T-VIR) a döntéshozók számára használható információvá alakítja az 

adatot. A T-VIR a napi ad-hoc információ elérésen, ellenőrzéseken, visszacsatolásokon túl, a 

hosszabb távú stratégiai tervezés, valamint a stratégia sikerességének, vagy 

működőképességének mérésében, valamint minőségbiztosítási területeken is támogatást nyújt. 

 

Infokommunikációs akadálymentesítés 

 

A KÖFOP programok lebonyolítása során fontos célkitűzés a kialakításra kerülő 

tudáselemek és szolgáltatások széleskörű elérhetőségének biztosítása. Az Európai Unió és 

Magyarország esélyegyenlőségi irányelveinek értelmében az elérhetőséget mindenki számára 

biztosítani kell. Ez a gyakorlatban kiemelt jelentőséget ad az infokommunikációs 

akadálymentesítésnek, az ezzel kapcsolatos elvárások megfogalmazásának és teljesítésének, a 

nemzetközi jógyakorlatok alkalmazásának. 

A projektekben létrehozásra kerülő minden eredménytermék alapértelmezés szerint 

akadálymentes módon kerül elkészítésre. Kivételes esetekben, a körülmények mérlegelését 

követően, ettől el lehet térni, de ebben az esetben a döntés hátterét adó megállapításokat 

rögzíteni kell, és a döntést felül kell vizsgálni, amennyiben olyan információ merül fel, amely 

kétségbe vonja valamely megállapítás helytállóságát. 

Infokommunikációs szempontból kiemelt jelentőséget képviselnek a projektben 

létrehozott olyan web oldalak, honlapok, amelyek széles felhasználói bázist céloznak. Ezek 

létrehozása során a WCAG 2.0 szabvány iránymutatásait követjük, törekedve az AA szint 

elérésére, de legalább az A szint előírásait megvalósítva. 
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Azon projektelemek esetén, amelyek korábban jöttek létre, de a projekt megvalósítása 

során felhasználásra kerülnek, az infokommunikációs akadálymentesítési irányelvek 

érvényesítése kapcsán minden esetben megvizsgálásra kerül, hogy a projekt sikeressége 

szempontjából célszerű-e az újonnan kifejlesztésre kerülő projektelemek esetén elvárt 

tevékenységek végrehajtása, és hogy erre milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. 

Amennyiben nincs objektív akadálya, akkor ezeket az irányelveket az ilyen esetekben is 

alkalmazni kell.  

Az informatikai fejlesztések és a projekt beavatkozási logikája szerinti tevékenységek 

kapcsolódását az alábbi mátrix mutatja be: 
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Informatikai 

fejlesztési területek Szerver - hardver 

kapacitás-bővítés 

Hálózati és kommuni-

kációs 

kapacitásbővítés 

Egyetemi kiszolgáló 

rendszerek 

megújítása 

Oktatástechnika és 

multimédia 

fejlesztése 

Irodai, oktatási 

eszközpark kapacitás-

bővítése 

Továbbképzési 

rendszer 

tanulópontok 

eszközpark 
Projekt 

tevékenységek 

Tisztviselői egyéni 

fejlesztési igényeket 

szolgáló 

képzéstervezés - 

elektronikus 

képzéstervezési 

rendszer fejlesztése - 

egyéni fejlesztési 

célalapú képzési 

kínálat 

Közigazgatási 

kompetenciarendszer, 

képzéstervezési - és 

fejlesztési 

kompetenciarendszer 

összehangolása; 

egyéni 

kompetenciafejlesztési 

igényekkel 

összekapcsolt 

képzéstervezési 

rendszer 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver kapacitás 

biztosítása] 

Közigazgatási 

kompetenciarendszer, 

képzéstervezési - és 

fejlesztési 

kompetenciarendszer 

összehangolása;  

egyéni 

kompetenciafejlesztési 

igényekkel 

összekapcsolt 

képzéstervezési 

rendszer 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

  

Közigazgatási 

kompetenciarendszer, 

képzéstervezési- és 

fejlesztési 

kompetenciarendszer 

összehangolása; 

Kompetencia 

nomenklatúra illesztése; 

Új típusú képzéstervezési 

módszertan;  

[A központi szoftver-

rendszerek felhasználó 

oldali elérhetőségének 

biztosítása] 

 

Képzési programok 

fejlesztése 

Képzési 

programfejlesztés - 

csoportmunka 

eszközök, fejlesztési 

keretrendszer 

[a képzésfejlesztési 

folyamatok számára 

informatikai 

erőforrások 

biztosítása] 

Képzési 

programfejlesztés - 

csoportmunka eszközök, 

fejlesztési keretrendszer 

[a biztosított 

informatikai erőforrások 

rugalmas 

elérhetőségének 

biztosítása] 

 

Képzési 

programfejlesztés - 

módszertan, 

tananyagok, 

segédanyagok, 

tesztelés 

[a programok 

digitális tartalmainak 

fejlesztéséhez 

eszközök biztosítása] 

Képzési programfejlesztés 

- szakmai munkatársak 

eszközellátása 

[a képzésfejlesztők 

számára a biztosított 

erőforrások és eszközök 

felhasználói szintű 

elérésének biztosítása] 

 

 

  



112 

 

Informatikai 

fejlesztési területek Szerver hardver 

kapacitás-bővítés 

Hálózati és kommuni-

kációs 

kapacitásbővítés 

Egyetemi 

kiszolgáló 

rendszerek 

megújítása 

Oktatástechnika és 

multimédia 

fejlesztése 

Irodai, oktatási eszközpark 

kapacitás-bővítése 

Továbbképzési 

rendszer tanulópontok 

eszközpark Projekt 

tevékenységek 

Online tanulási-

tanítási képességek és 

kultúra fejlesztése 

Oktatók online 

oktatás-módszertani 

kompetencia 

fejlesztése 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

Oktatók online oktatás-

módszertani 

kompetencia fejlesztése 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

  

Tisztviselők online tanulási 

kompetenciáinak fejlesztése 

Oktatók online oktatás-

módszertani kompetencia 

fejlesztése 

[a központi 

szoftverrendszerek 

felhasználó oldali 

elérhetőségének biztosítása] 

 

Képzések 

megvalósítása 

Képzésszervezés 

Tanulástámogató 

szolgáltatások 

biztosítása 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

Képzésszervezés 

Tanulástámogató 

szolgáltatások 

biztosítása 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

 

Képzési helyszín és 

eszközrendszer 

biztosítása 

[a szervezett 

képzések számára a 

digitális multimédiás 

tartalmak elérhetővé 

tétele] 

Képzésszervezés 

[a központi 

szoftverrendszerek 

felhasználói elérhetőségének 

biztosítása (konkrét képzési 

helyszíneken)] 

 

Képzésfejlesztési 

menedzsment 

rendszer kialakítása 

képzésfejlesztési 

menedzsment rendszer 

kialakítása és 

működtetése 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

képzésfejlesztési 

menedzsment rendszer 

rendszer kialakítása és 

működtetése 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

  

képzésfejlesztési 

menedzsment rendszer 

rendszer működtetése 

[a központi 

szoftverrendszerek 

felhasználó oldali 

elérhetőségének biztosítása] 

 



Informatikai 

fejlesztési területek Szerver hardver 

kapacitás-bővítés 

Hálózati és kommuni-

kációs 

kapacitásbővítés 

Egyetemi 

kiszolgáló 

rendszerek 

megújítása 

Oktatástechnika és 

multimédia fejlesztése 

Irodai, oktatási 

eszközpark kapacitás-

bővítése 

Továbbképzési 

rendszer 

tanulópontok 

eszközpark 
Projekt 

tevékenységek 

Integrált digitális 

tanulás-tanítási 

környezet és 

infrastruktúra 

kiépítése 

Továbbképzési portál 

fejlesztése, virtuális 

osztályterem, tutorálás 

Szakmai-működési 

folyamatok fejlesztése 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

Továbbképzési portál 

fejlesztése, virtuális 

osztályterem, tutorálás 

szakmai-működési 

folyamatok fejlesztése 

[szoftver-rendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

Szakmai-működési 

folyamatok 

fejlesztése 

[fejlesztési és 

szervezési 

folyamatok 

informatikai 

támogatása] 

Virtuális osztályterem, 

tutorálás, 

tartalomfejlesztési 

eszközök 

[stúdió, szoftverek, 

munkaállomások] 

Virtuális osztályterem, 

tutorálás, 

tartalomfejlesztési 

eszközök 

[stúdió, szoftverek, 

munkaállomások] 

Tanulópontok 

kialakítása 

[Logisztika, 

valamint az ezzel 

kapcsolatos 

adminisztratív 

folyamatok 

támogatása] 

Országos 

közszolgálati 

továbbképzési 

szakértői-oktatói 

hálózati rendszer 

kiépítése és 

működtetése 

A képzésszervezés 

lokális feladatainak 

ellátására az NKE által 

irányított hálózati 

rendszer minden 

megyeszékhelyen 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

A képzésszervezés 

lokális feladatainak 

ellátására az NKE által 

irányított hálózati 

rendszer minden 

megyeszékhelyen 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

  

A területi közigazgatás 

senior tisztviselői 

állományának, illetve a 

társegyetemek oktatóinak 

széleskörű oktatói-

szakértői részvétele a 

KÖFOP továbbképzési 

programokban 

A képzésszervezés lokális 

feladatainak ellátására az 

NKE által irányított 

hálózati rendszer minden 

megyeszékhelyen 

[a központi 

szoftverrendszerek 

felhasználó oldali 

elérhetőségének 

biztosítása] 

A 

képzésszervezés 

lokális 

feladatainak 

ellátására az 

NKE által 

irányított hálózati 

rendszer minden 

megyeszékhelyen 

[logisztika, 

valamint az ezzel 

kapcsolatos 

adminisztratív 

folyamatok 

támogatása] 
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Informatikai 

fejlesztési területek Szerver hardver 

kapacitás-bővítés 

Hálózati és 

kommuni-kációs 

kapacitásbővítés 

Egyetemi 

kiszolgáló 

rendszerek 

megújítása 

Oktatástechnika és 

multimédia fejlesztése 

Irodai, oktatási eszközpark 

kapacitás-bővítése 

Továbbképzési 

rendszer 

tanulópontok 

eszközpark 
Projekt 

tevékenységek 

A továbbképzésben 

alkalmazott e-

learning gyártás 

E-tananyagok, E-

segédanyagok 

készítését támogató 

technikai és 

módszertani 

sablonok 

E-learning 

kurzusok 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás 

biztosítása] 

E-tananyagok, E-

segédanyagok 

készítését támogató 

technikai és 

módszertani sablonok 

E-learning kurzusok 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és 

megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

 

E-tananyagok, e- segédanyagok 

készítését támogató 

módszertanok, technikai és 

módszertani sablonok 

Tanulástámogatási 

módszertanok, műveletek, E-

learning kurzusok 

[az E-tananyagok mindegyike 

mint multimédiás tartalom 

kerül megvalósításra, a 

megvalósításhoz eszköz és 

erőforrás biztosítása] 

E-tananyagok, e- segédanyagok 

készítését támogató módszertanok, 

technikai és módszertani sablonok 

Tanulástámogatási módszertanok, 

műveletek, E-learning kurzusok 

[a gyártásban részt vevők számára a 

biztosított erőforrások és eszközök 

felhasználói szintű elérésének 

biztosítása] 

 

Képesítő képzési 

programok 

Tananyagfejlesztés 

Képzés 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás 

biztosítása] 

tananyagfejlesztés 

Képzés 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és 

megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

 

Képesítési és képzési 

követelmények kidolgozása 

Tananyagfejlesztés 

Képzés 

[a szervezett képzések számára 

a digitális multimédiás 

tartalmak elérhetővé tétele] 

  

Kormányzati 

tanulmányok 

szakirányú 

továbbképzés 

Tananyagfejlesztés 

Képzés 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás 

biztosítása] 

tananyagfejlesztés 

Képzés 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és 

megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

 

Tananyagfejlesztés 

Képzés 

[a szakirányú továbbképzések 

multimédiás tartalmainak 

megvalósításához eszköz és 

erőforrás biztosítása] 

Szakirányú továbbképzéséhez 

szükséges ismeretkörök 

meghatározása 

Képesítési és képzési követelmények 

kidolgozása 

Tananyagfejlesztés, képzés 

[a fejlesztésben részt vevők számára a 

biztosított erőforrások és eszközök 

felhasználói szintű elérésének 

biztosítása] 
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Informatikai 

fejlesztési területek Szerver hardver 

kapacitásbővítés 

Hálózati és kommuni-

kációs kapacitásbővítés 

Egyetemi 

kiszolgáló 

rendszerek 

megújítása 

Oktatástechnika és 

multimédia 

fejlesztése 

Irodai, oktatási 

eszközpark kapacitás-

bővítése 

Továbbképzési rendszer 

tanulópontok eszközpark Projekt 

tevékenységek 

Digitális tanulási 

szolgáltatások 

kifejlesztése 

online tanulási 

tartalom-szolgáltatás 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

online tanulási tartalom-

szolgáltatás 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

 
online tanulási 

tartalomszolgáltatás 

a kialakításban részt vevők 

számára a központi 

erőforrások és eszközök 

felhasználói szintű 

elérésének biztosítása 

 

E-kompetenciamérés 

E-kompetenciamérési 

rendszer fejlesztése 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

E-kompetenciamérési 

rendszer fejlesztése 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

  

Mérési módszertanok és 

eszközök fejlesztése 

E-kompetenciamérési 

rendszer fejlesztése 

[a kialakításban részt 

vevők számára a biztosított 

központi erőforrások és 

eszközök felhasználói 

szintű elérésének 

biztosítása] 

 

Egyéni fejlesztést 

szolgáló 

(posztgraduális) 

előmeneteli képzési 

programok 

fejlesztése és 

megvalósítása 

Tananyagfejlesztések 

[szoftverrendszerek 

háttérhardver 

kapacitás biztosítása] 

Tananyagfejlesztések 

[szoftverrendszerek 

rugalmas és megbízható 

elérhetőségének 

kialakítása] 

 

Tananyagfejlesztések 

[a programok 

digitális tartalmainak 

fejlesztéséhez 

eszközök biztosítása] 

Új képzési és számonkérési 

módszertan 

Tananyagfejlesztések 

[a képzésfejlesztők 

számára a biztosított 

erőforrások és eszközök 

felhasználói szintű 

elérésének biztosítása] 

 

21. ábra: Az informatikai fejlesztések és a projekt tevékenységek kapcsolódása



 

3.2.5 Egyéb horizontális tevékenységek 
 

Általános elvek érvényesülése 

Az egyetem vállalja, hogy betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 

jogszabályokat, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket 

megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 

során megszüntetni.  

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken a megvalósítók és partnereik 

vállalják, hogy viselkedésükben és kommunikációjukban a támogatást igénylő 

esélytudatosságot fejeznek ki, nem közvetítenek szegregációt, valamint csökkentik a 

csoportokra vonatkozó esetlegesen meglévő előítéleteket.   

Az egyetem az alábbi vonatkozó jogszabályok, előírások betartásával kívánja a projektet 

megvalósítani: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, és 

végrehajtási rendeletei  

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 Az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 

 

Az „Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 

Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről” című dokumentum egyik horizontális alapelveként (14.) 

határozta meg a fenntartható fejlődés biztosítását: Az ESB-alapok célkitűzéseit a fenntartható 

fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával 

kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 

191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint.  

Magyarország 2007-ben készítette el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiát, majd az 

Országgyűlés 2009-ben döntött arról, hogy a fenntartható fejlődési stratégiát meg kell újítani. 

A véglegesített Keretstratégiát az Országgyűlés 2013. március 25-én fogadta el. Az ebben 

foglalt feladatok teljesítését az EU támogatási források felhasználása során is biztosítani 

szükséges. 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013-ban fogadta el az intézmény Fenntarthatósági 

Stratégiáját. A stratégia tartalmazza az NKE fenntarthatósági politikáját, valamint az NKE 

működésére vonatkozó 2012-es adatokat: vízhasználat, szennyvízkibocsátás, 

energiafelhasználás, fűtő-és üzemanyag felhasználás, hulladék kibocsátás stb. tekintetében. 

 

Kötelező vállalások teljesítése 

- Tekintettel arra, hogy az Egyetem ötven főnél több személyt foglalkoztató, állami 

tulajdonban álló jogi személy, rendelkezik esélyegyenlőségi szabályzattal az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

63. §-ának megfelelően. A szabályzat 2015 júniusában került elfogadásra. A 

dokumentum meglétéről szóló nyilatkozat a támogatási kérelemben szerepel.  

- Az infokommunikációs fejlesztés során az Egyetem gondoskodik az 

infokommunikációs akadálymentesítésről (ennek részletes bemutatása a 3.2.4. 

fejezetben található). 

A végrehajtás a szakpolitikai felelős által kiadott szakmai előírások alapján kerül 

megtervezésre. Az esélyegyenlőség kiemelt szempont a tanulási szolgáltatások 

biztosítása során, ezért a csökkent látással vagy hallással élő tisztviselők számára az 

alakuló képzési portál felületét képessé kell tenni arra, hogy a digitális 

akadálymentesítés követelményeinek megfelelőn legyen képes megjeleníteni a 

tartalmakat és biztosítsa a funkciókat.  

A vállalásról szóló nyilatkozat a támogatási kérelemben szerepel.  

A projekt végrehajtása során kötelezően érvényesítendő szempontok 

A fenntartható fejlődés, valamint az esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség 

területén az alábbiakban bemutatásra kerülő vállalások esetében az Egyetem vállalja a projekt 

megvalósítása során  

- a szempontok alkalmazását és érvényesítését,  

- az ezt alátámasztó dokumentumok benyújtását és az intézkedések teljesítéséről szóló 

összefoglaló elkészítését a projekt mérföldköveihez kapcsolódó beszámolói, illetve a 

záró beszámoló keretében.  

 

a) Fenntartható fejlődés 

A projektet érintő éghajlat-változási adaptációs igények felmérése és a szükséges adaptációs 

feladatok végrehajtása a projektben 

A 9/2008. (III. 20.) Országgyűlési határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról (az első 

nemzeti stratégia) az oktatás, képzés, nevelés, szemléletformálás fejezetében az alábbiakra 

hívja fel a figyelmet: 

„Fontos az éghajlati alkalmazkodás indokoltságára, eljárásaira vonatkozó hétköznapi 

ismeretek oktatásának bővítése a közoktatás és felnőttoktatás (beleértve a politikai elit 

oktatását) minden szintjén. Ennek során a cél a tárgyra vonatkozó ismeretanyag átadása 

mellett  
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(a) a problémaorientált, rugalmas alkalmazkodó magatartás általános, valamint  

(b) az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos gyakorlati helyzetek, problémák megoldásának 

elsajátítása.  

A legfontosabbak ezen a területen: a megelőzés-védekezésre való felkészülő magatartás, 

valamint az öntevékenység, önsegítés képességének érvényesítése.” 

 

A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025), amely az ENSZ 

Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján került összeállításra, négy tematikus 

célkitűzést határoz meg:  

- dekarbonizáció, 

- az éghajlati sérülékenység területi vizsgálata, 

- alkalmazkodás és felkészülés, 

- éghajlati partnerség. 

 

A jelen projekt szempontjából releváns tematikus célkitűzés az „alkalmazkodás 

(adaptáció) és felkészülés”. „Az éghajlati alkalmazkodás célja a nemzeti (természeti, humán, 

társadalmi és gazdasági) erőforrások készleteinek és minőségének megóvása, a változó külső 

feltételekhez való rugalmas (reziliens) természeti, társadalmi-gazdasági és szakpolitikai 

válaszok előmozdítása.”  

Az alkalmazkodás és felkészülés specifikus céljai között megtalálható a klímaváltozás 

várható társadalmi hatásainak mérséklése és a társadalom alkalmazkodóképességének 

javítása, az alkalmazkodási lehetőségek a társadalom által történő megismertetésének 

elősegítése.  

A katasztrófavédelem részterület rövidtávú cselekvési irányai között az alábbi, a projekt 

szempontjából releváns elemek kerültek azonosításra: 

- „A Kárpát-medence időjárásának kiszámíthatatlansága és a régiót érintő szélsőséges 

klimatikus csapások miatt meg kell kezdeni a társadalom tájékoztatását és meg kell 

szervezni a lakosság felkészítését, védelmét. 

- A katasztrófavédelem, a belbiztonság és a honvédelem ismereteinek, képességeinek és 

eszközeinek erősítése a fokozódó környezeti kockázatok hatékony kezelése és a 

megfelelő felkészülés, alkalmazkodás érdekében.”  

A középtávú cselekvési irányok között kiemelésre kerül, hogy „fel kell készülni globális 

klíma-migrációra, az éghajlati okokból hazájukat tömegesen elhagyó menekültek 

megjelenésére, ennek politikai, illetve rendészeti, bevándorlási kezelése komplex kormányzati, 

belügyi, külügyi intézkedéséket igényel.”  

A hosszú távú cselekvési irány pedig arra irányul, hogy „fel kell készülni a természeti 

erőforrások, különösen az ivóvíz és termőföld feletti uralom érdekében indított direkt, vagy 

indirekt gazdasági, politikai, vagy akár fegyveres támadás megelőzésére és elhárítására.” 



119 

Fentiek figyelembevételével az Egyetem vállalja, hogy a projekt megvalósítása során 

kiemelt figyelmet fordít az éghajlat-változási adaptációs szempontok érvényesítésére az 

alábbiak szerint: 

- Az Egyetem fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés 

keretében valósul meg, ami lehetőséget ad a jelentős negatív környezeti 

hatások elkerülésére, elsősorban a helyszínek és tervezett tevékenységek 

mérlegelése révén. A továbbképzési kínálat kialakításánál kiemelt szempont az 

e-learning tananyagok preferenciája, amely hozzájárul – többek között – a 

résztvevők utaztatásával járó káros-anyag kibocsátás csökkentéséhez.  

- A fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás szempontjainak 

szem előtt tartása segít abban, hogy az Egyetem a természeti és 

humánerőforrásokat környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, 

funkcióikat megőrizze és károsodásukat megelőzze. 

- A felsőoktatási intézmények, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is 

kiemelt feladata az érték- és tudásközvetítés. A projektben résztvevő 

munkatársak és bevont partnerek törekszenek arra, hogy a környezeti 

fenntarthatósággal, illetve az éghajlatváltozás negatív hatásaival, illetve azok 

mérséklésével kapcsolatban is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, és 

azokat közvetíteni is tudják a társadalom más tagjai, kiemelten a tisztviselők 

felé. 

A projekt keretében kidolgozásra/módosításra kerülő képzési anyagokban, illetve a 

megvalósítandó képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan a fenntarthatóság, 

illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszere releváns elemeinek 

megjelenítése, a témába illeszkedő jó gyakorlatok disszeminációja 

A társadalmi adaptáció alá tartoznak azok az adaptációs stratégiai fókuszok, amelyek a 

társadalom felkészítését, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítik elő. Ebbe 

beletartoznak – többek között – a továbbképzési, oktatási programok fejlesztései is. A jelen 

projekt keretében a tisztviselők kompetenciafejlesztését szolgáló képzési kínálat úgy kerül 

kialakításra, hogy abban megjelenjenek azok a tartalmi elemek is, melyek azon 

kulcskompetenciákat fejlesztik (pl. természet- és műszaki tudományos kompetenciák, 

szociális és állampolgári kompetenciák), amelyek szükségesek a természeti világot 

magyarázó ismeretek és módszertanok elsajátítására és alkalmazására, támogatják az emberi 

tevékenység által okozott változások megértését és tudatosítják az egyének felelősségét.  

A katasztrófavédelem, belbiztonság, illetve a honvédelem területein dolgozó tisztviselők 

továbbképzési tematikáinak sorában megjelennek azok a szakmai tartalmak is, amelyek a 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia célkitűzési között a szakterület vonatkozásában 

megjelennek.  

Fentiek figyelembevételével az Egyetem vállalja, hogy a képzések kidolgozása és 

megvalósítása megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatósági és éghajlat-

változási adaptációs szempontok érvényesítésére az alábbiak szerint: 



120 

- Az Egyetem maga is példát szeretne mutatni működésével, így lehetőségeihez mérten 

odafigyel az energiafelhasználására, a hulladéktermelésre, a szelektív 

hulladékgyűjtésre, az újrahasznosított papír használatára, valamint a papírmentes, 

elektronikus levelezés előnyben részesítésére. Az irodai és nyomdai munkák során 

előírásra kerül az újrahasznosított papír használata legalább 15%-ban. 

- A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott 

körülményei környezettudatosságot tükröznek. A beszerzési döntések során a 

projektgazda előnyben részesíti a környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, 

termékeket, és alapanyagokat.  

- A termék- és szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzésére 

minden esetben sor kerül, és a fejlesztések ezek figyelembe vételével valósulnak meg.  

- A képzési kínálat összeállításakor felméri a témához kapcsolódó fejlesztendő 

kompetenciák körét, illetve a továbbképzési struktúrába illeszthető tartalmi elemeket, 

melyeket megjelenít a kidolgozott továbbképzési tananyagokban is az alábbiak szerint: 

o a problémaorientált, rugalmas, tudatos és alkalmazkodó magatartás kialakításához 

való hozzájárulás, valamint 

o az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos gyakorlati helyzetek és problémák 

megoldásához szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása révén. 

 

b) Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség 

A projektben megvalósuló fejlesztések kiemelten kezelik az esélyegyenlőségi 

szempontokat. Mind a projekt tervezésére, mind pedig a megvalósulásra a megkülönböztetés 

teljes hiánya jellemző. A képzési szolgáltatások fejlesztésével a különböző hátrányokkal 

küzdő tisztviselők kiemelt figyelmet kapnak. 

A projekt megvalósítói a női résztvevők (képzésbe, felmérésbe vont tisztviselők) esetében 

fontosnak tartják a képzésekhez való egyenlő hozzáférést, a projekt megvalósításában 

résztvevők rugalmas munkafeltételeinek biztosítását, mivel a hagyományos családi 

munkamegosztás a nőkre több terhet ró a háztartás és a gyermekgondozás terén. A projektben 

résztvevő partnerek nagy hangsúlyt fektetnek a professzionális munkavégzés és a családi 

kötelezettségek egyensúlyának fenntartására, mely folyamat részeként céljuk, hogy minél 

több nő vehessen részt a projekt keretében kidolgozott továbbképzéseken, valamint a 

felmérésben. A projektgazda a projekt résztvevőit tekintve a nők és férfiak közel egyenlő 

arányú bevonásának fenntartására a projekt során mindvégig törekedni fog.  

- Az Esélyegyenlőségi Szabályzat az Egyetemen belül a munkavállalók és a hallgatók 

vonatkozásában tartalmazza az egyenlő bánásmód követelményeivel, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos alapelveket, kiemelten  

o a nők és férfiak egyenjogúságának elismerésére, 

o a fogyatékkal élők foglalkoztatáshoz való jogának, valamint 

o a fogyatékkal élő hallgatók tanuláshoz való jogának elismerésére, illetve  
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o a hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében vállalt szolgáltatásaira.  

- Az Egyetem projektmegvalósítói, valamint a bevonásra kerülő partnerek vállalják, 

hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjuk során, 

valamint viselkedésükben esélytudatosságot fejeznek ki és nem közvetítenek 

szegregációt, amely révén az egyes csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek 

csökkenését kívánják elérni.  

A pályázati felhívásban kötelezően előírt megvalósítandó szempontok tekintetében az 

Egyetem az alábbi vállalásokat teszi: 

- A projekt meghatározó tématerületein helyben jelentkező hozzáférhetőségi kihívások 

felmérése és kezelése: az Egyetem vállalja, hogy jelen projekt keretében országos 

szinten közel 100 ezer tisztviselő számára megteremti a tanulási esélyegyenlőséget. 

- A projektben használt kommunikációs eszközökkel, többek közölt a vásárolt 

médiafelületek megfelelő kiaknázásával tudatosítani kívánjuk, hogy a tanulási 

esélyegyenlőséget is meg kell teremteni, azaz egységesen azonos színvonalú képzésre, 

tanulás-technológiai háttér és szolgáltatok elérése kell törekedni. A munkavégzés 

melletti folyamatos tanuláshoz az időgazdálkodás leghatékonyabb formájában 

működő képzési módszerekre és technikákra van szükség. Ennek információ-

technológiai feltételeit egységesen biztosítani kell minden tisztviselő felé. A projekt 

megvalósítási időszakában mindezen feltételek adottá válnak. 

- A projekt megvalósítása során a diszkriminációmentesség biztosítása: az Egyetem 

vezetése, valamint a projekt megvalósításában résztvevő munkatársak és partnerek 

elkötelezettek a diszkriminációmentes és egyenlő esélyeket biztosító szervezeti kultúra 

megerősítése tekintetében. 

- A tervezett képzéseken az adott képzés tematikájához szervesen kapcsolódó, a 

vonatkozó jogszabályi elvárások és jó gyakorlatok disszeminációjának tervezése: 

valamennyi kidolgozásra kerülő képzés tekintetében vizsgálatra kerül a képzési 

tematikához illeszkedő esélyegyenlőségi tartalom, illetve a képzési helyszínek úgy 

kerülnek kiválasztásra, a kifejlesztett online felület pedig úgy kerül kialakításra, hogy 

azokat bármely tisztviselő igénybe tudja venni. 

- A projekt tevékenységei, illetve a kifejlesztésre kerülő tananyagok is támogatják a 

valamilyen szempontból hátrányos helyzetű tisztviselők aktív részvételét, a társadalmi 

szemléletformálását, az előítélet-mentességet. 

- A képzésre történő kiválasztás során biztosítani kell a diszkriminációmentességet: A 

projektgazda vállalja, hogy a képzések megvalósítása során minden, a célcsoporthoz 

tartozó tisztviselő számára biztosítja az egyenlő esélyű bekerülés feltételeit, valamint a 

képzések kidolgozása során preferálja azokat a képzési eszközöket, amelyek a 

fogyatékkal élő személyek számára is biztosítják a képzésekhez történő hozzáférést. 
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A horizontális követelmények biztosítása során meghatározó egyéb jogszabályok, melyekhez a 

projekt megvalósítása során az NKE illeszkedik: 

 

A környezetvédelmet közvetlen, és közvetve érintő törvényi szinten szabályozott 

jogszabályok a következőek: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Meteorológiai Szolgálatról 

 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 

tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 

 90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről 

 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 

nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos 

energia kötelező átvételéről és átvételi áráról 

 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről 

 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 

 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok 

összkibocsátási határértékeiről 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól 

 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről 

 

A környezetvédelmet közvetlen, és közvetve érintő rendeleti szinten szabályozott általános 

környezetvédelmi jogszabályok a következőek: 

 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 

 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás 

során felmerülő egyéb eljárási költségekről 
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 308/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 

rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról (hatályon kívül helyezte 

a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendeletet) 

 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak 

visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, 

valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól 

 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 

valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának 

feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 

 36/2006. (V.18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

forgalmazásáról és felhasználásáról 

 194/2007. (VII.25.) Korm. rendelet Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi 

irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez 

(E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 

 9/2012. (II.1.) Korm. rendelete az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú 

minősítése iránti eljárás részletes szabályairól 

 3/2012. (II.1.) KIM rendelete a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti 

eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a 

katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről 

 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól 

 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 

 

A hulladékgazdálkodást érintő rendeleti szinten szabályozott jogszabályok a következőek: 

 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 

 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 

 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk 

hulladékainak kezeléséről 
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 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 

 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett 

csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről 

 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 

melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 

műszaki követelményeiről 

 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről  

 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 

kezeléséről 

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és 

felhasználásának céljairól 

 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd 

hulladékkal összefüggő tevékenységekről 

 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 

tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 

 36/2006. (V.18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

forgalmazásáról és felhasználásáról 

 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységek részletes szabályairól 

 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési 

programokra vonatkozó részletes szabályokról 

 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és 

az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 

 

A levegő-tisztaságot érintő rendeleti szinten szabályozott jogszabályok a következőek: 

 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról (hatályon kívül helyezte a 17/2001. (VIII.3.) KöM rendeletet) 

 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál 

kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 

anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről 

 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről (hatályon kívül helyezte a 

14/2001. (V.9.) KöM-EÜM-FVM együttes rendeletet) 

 

A termékdíjat érintő rendeleti szinten szabályozott jogszabályok a következőek: 
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 343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 

LXXXV. törvény végrehajtásáról 

 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek 

való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól 

 

A vízvédelmet érintő rendeleti szinten szabályozott jogszabályok a következőek: 

 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 

 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg 

környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 

 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet járulék kiszámításáról 

 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának 

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

 10/2010. (VII.18.) VM rend. a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól 

 18/1996.(VI.13) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteiről 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről 

 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról (2010. május 6-ai hatállyal, hatályon kívül helyezte a 379/2007 (XII.23.) 

Korm. rendeletet) 

 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 

 101/1996.(VII.12).Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő 

szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázelben 1989. márc. 22. 

napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
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3.3 A projekt mérföldkövei 
 

Mérföldkövek Időpontok 
Eredmények 

  

1. mérföldkő 2017.02.28. 

- 1 db tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és 

képzéstervezést összehangoló rendszer 

módszertan és működő rendszer kifejlesztése;  

- 50 db továbbképzési program kifejlesztése; 

- 5 db képesítő képzési program kifejlesztése;  

2. mérföldkő 2017.12.31. 

- 70 db továbbképzési program kifejlesztése; 

- 32.000 fő tisztviselő a kifejlesztett képzési 

programokon való részvétele;  

- 10.000 fő tisztviselő részvétele az egyéni 

kompetenciamérés rendszerében;  

- 5 db képesítő képzési program kifejlesztése 

- országos közszolgálati továbbképzési szakértői-

oktatói hálózati rendszer kiépítése 

3. mérföldkő 2018.12.31. 

- 33.000 fő tisztviselő részvétele a kifejlesztett 

képzési programokon; 

- 10.000 fő tisztviselő részvétele az egyéni 

kompetenciamérés rendszerében 

 
22. ábra: A projekt mérföldkövei 

A projektgazda kifizetési kérelmeit a szakmai vállalások mentén ütemezi, az abszorpciós 

vállalások ütemezett teljesítése érdekében mérföldkövek között is tervezi kifizetési kérelmek 

beadását. Ez optimális mind a fejlesztéspolitikai célok, mind az intézményi likviditás 

fenntartása szempontjából. 
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4. A projekt megvalósításának szervezeti keretei 
 

A projekt megvalósításának szervezeti kereteit az NKE (projektgazda) biztosítja. A 

projekt megvalósításában (a területi oktatói-szakértői hálózati rendszer működtetésében) részt 

vesznek a megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint a felsőoktatási intézmények. 

 

4.1 A projektgazda és partnereinek bevonása 
 

4.1.1 A projektgazda bemutatása 
 

Az NKE 2012. január 1-jén kezdte meg működését. A költségvetési szerv feladata a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvényben meghatározott felsőoktatási feladatok ellátása, a közszolgálat 

felsőfokú végzettségű szakember-utánpótlásának biztosítása, továbbá a közigazgatási 

személyzet képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel, a 

kormánytisztviselői vizsgarendszerrel kapcsolatos egyes feladatok ellátása. Az egyetem 

fenntartói jogait Fenntartói Testület útján a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, az 

igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős 

miniszter közösen gyakorolják. 

Az egyetem a mindenkori kormányzat számára, annak megrendelői igénye szerint 

biztosítja a szükséges közszolgálati szakemberállományt az alap, mester, PhD képzések, a 

szakirányú továbbképzések, valamint az országos közszolgálati továbbképzési rendszer 

keretében. Az egyetem hallgatói a „Haza szolgálatában” állva, a közigazgatási, rendészeti, 

katonai és nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati pályára készülnek 

fel az intézmény falai között, az intézmény kutatói munkája a modern állam és a hozzá 

kapcsolódó versenyképes tudást koncentrálja, elérését és fenntartását elősegíti, támogatja. Az 

állam működtetésében már résztvevő, gyakorlott tisztviselők képzését is az egyetem látja el 

hazánkban egyedüliként, e funkcióját az országos közszolgálati továbbképzési rendszer 

működtetése jelenti. Az egyetem képzésein, továbbképzésein évente több mint 100 ezer fő 

vesz részt.  

A KÖFOP programokban való részvétel során az NKE az eddigi fejlesztések alapjain, 

újszerű, modern, az OP céljaihoz igazodó, a szolgáltató, jó állam kialakítását és 

megszilárdítását előtérbe helyező 2 db kiemelt projektet kíván megvalósítani. A tervezett 

projektek szakmai megvalósítása kiemelten támogatja a magyar állam fejlesztési céljainak 

elérését, kiemelten a versenyképesség növelését. Mivel az NKE képzési, továbbképzési 

tevékenysége a közszolgálat teljes rendszerének tudását gyarapítja, a teljes tisztviselői 

állomány képességeinek fejlesztéséhez járul hozzá, így komplex módon támogatja az eddigi 

EU fejlesztések eredményeinek továbbéltetését, fenntartását, továbbfejlesztését. A 

versenyképes tudással rendelkező tisztviselői állomány tud fenntartható alapegysége lenni a 

szolgáltató szemléletű, versenyképes állam működésének. 
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4.1.2 A megvalósításban résztvevő partnerek bemutatása 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a projektmegvalósítás során in-house beszerzés 

keretében bevonja az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-t és az NKE Nonprofit Szolgáltató Kft-t. 

Az Apertus Nonprofit Kft. az alapító okirat szerinti céljai: 

 A távoktatás progresszív európai és globális gyakorlatának megismertetése, és 

hazai fejlődésének elősegítése; 

 Távoktatás-fejlesztési programok megvalósítása; 

 Távoktatáshoz kapcsolódó szakpedagógiai-, oktatás módszertani tevékenység 

és tananyagok fejlesztése; 

 Távoktatási programok támogatása; 

 Távoktatási kutatások támogatása; 

 Távoktatási technológiák fejlesztése és alkalmazásának támogatása. 

A társaság célját különösen a közszolgálati felsőoktatás, továbbképzés és felnőttképzés 

terültén érvényesíti. 

Az NKE Nonprofit Szolgáltató Kft. az alapító okirata szerinti szolgáltatási feladatokban 

működik közre (pl. rendezvényszervezés, nyomdai tevékenység). 

A kormányhivatalok együttműködése, a járási tanulópontok kialakítása és a felsőoktatási 

intézményekkel való oktatói-szakértői hálózat kiépítéséhez kapcsolódóan az NKE 

együttműködési megállapodásokon alapuló aktív, fejlesztői kapcsolatokat épít ki. 

 

4.1.3 A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának 
bemutatása 

 

2012-2015. között az NKE 10 db Államreform Operatív Program keretében tudta 

megvalósítani egyedülálló fejlesztéseit, melyek hozzájárultak az etikus, elhivatott, szakszerű 

ismeretekkel rendelkező tisztviselői állomány kialakításának megalapozásához. Az NKE 

alapműködésen túli kiemelt, egy-egy szakmai prioritásra épülő fejlesztései az ÁROP 

keretében valósultak meg, és szereztek elismerést mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban. Az NKE közigazgatás-fejlesztést támogató ÁROP képzési programjait 

(integritás képzés, kormányablakok munkatársainak képzése) az OECD és OGP nemzetközi 

együttműködések is sikerként, példaértékű fejlesztésként könyvelik el. Az elmúlt 3 évnek 

köszönhetően az NKE a közszolgálat tudásközpontja lett, koncentrálta a közszolgálati tudást, 

közösséget és szakmai fórumot alakított ki a közszolgálat hatékony műveléséhez. Az ÁROP 

fejlesztések azonban szigetszerű, egy-egy fejlesztési prioritásra koncentráló reformot 

jelentettek az operatív program célkitűzéseihez és módszertanához illeszkedően. 

A KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 kódszámú projekt szakmai tartalma az ÁROP projektek 

eredményeit és tapasztalatait felhasználva, az eddigi fejlesztésekre épülve határozza meg a 

fejlesztési irányokat, stratégiai célokat, tevékenységi és szakmai-tartalmi elemeket.  
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Megvalósult ÁROP projektek, amelyek szakmai tartalmára építünk, és amelyek 

továbbfejlesztését végezzük: 

 Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak - ÁROP-2.2.22-2013-

2013-0001 

A projekt célja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztésével annak elősegítése 

volt, hogy az önkormányzati köztisztviselők gyorsan és eredményesen tudjanak 

alkalmazkodni a változó jogszabályi, gazdasági, társadalmi környezethez, 

elvárásokhoz és a modern közigazgatás igényeihez. 

 Kormányablakok munkatársainak képzése - ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 

A projekt során kialakított képzés olyan hiánypótló, munkaidő-kímélő, modern 

tematikájú és módszertanú oktatást kínált a közigazgatási ügyfélszolgálati munka 

területén, amely rövid és hosszú távon is hozzájárul a magyar közigazgatás 

megújulásához, a magas szaktudású, nemzet iránt felelősségtudatot érző és 

nemzetközi szinten is helytállni képes kormánytisztviselői, köztisztviselői kar 

kialakításához. 

 Tudásalapú közszolgálati előmenetel - ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 

A projekt célja az volt, hogy a Magyary Programban meghatározott képzési központ 

funkció, egyedülálló közszolgálati tudásbázis kialakítása az NKE intézményi keretei 

között megvalósuljon, és így hatékonyan lássa el a közszolgálati képviselők 

képzésével, tovább- és átképzésével, valamint a közigazgatási vezetőképzéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése - ÁROP-2.2.19-2013-2013-

0001 

A projekt megalapozta az NKE közszolgálati e-learning minőségirányítási 

feladatkörének gyakorlását, tágabb célcsoportban elterjesztette és „domesztikálta” a 

hagyományostól eltérő, elektronikus továbbképzési formákat. 

 Korrupció megelőzése és közigazgatás-fejlesztés áttekintése - ÁROP-1.1.21-2012-

2012-0001 

A projekt szakmai célja elsődlegesen a társadalom által érzékelt hivatali korrupció 

szintjének csökkentése, a közigazgatással szembeni közbizalom szintjének emelése 

volt.  

 Ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása - ÁROP-1.2.9-2012-2012-

0001 

A projekt megvalósítása során ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása 

történt meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatallal együttműködésben. 

 Közigazgatási Vezetői Akadémia- ÁROP-2.2.13-2012-2012-0001 

A projekt hazánkban elsőként integrálta az államigazgatásban dolgozó állami vezetők, 

a versenyszférában működő szervezetek, valamint az NKE-n dolgozó oktatók, 

tudományos munkatársak vezetésfejlesztési ismereteit. 

 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban - ÁROP-2.2.5-2008-0001 

A projekt során az NKE számos területen ért el kiemelkedő eredményt: új képzési és 

kutató központ alakult, új mesterszak került kifejlesztésre, egyedülálló hivatásetikai 

képzéssorozat valósult meg, létrejött a Továbbképzési és Vizsgaportál. 
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 Közigazgatásban dolgozók képzése a konvergencia régióban a közigazgatási és 

ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre - ÁROP-

2.2.24-2013 és Közigazgatásban dolgozók képzése a Közép-magyarországi régióban a 

közigazgatási- és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga 

ismeretekre - ÁROP-3.3.2-2013 

A projektek közvetlen célja az volt, hogy minél több tisztviselő vehessen részt a 

közigazgatási vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a 

megszerzett, rendszerezett tudásanyagot, amelyre a továbbképzéseken elsajátított 

ismeretek építhetők. A projektek célrendszere megegyezett, ám Magyarország eltérő 

földrajzi területein – a közép-magyarországi régióban és a konvergencia régiókban – 

fejtették ki céljaikat. 

 Közigazgatási szervek munkatársainak kompetencia fejlesztése - ÁROP-2.2.23-2013-

2013-0001 

A projekt, amely a közigazgatási szerveknél dolgozók kompetencia fejlesztését 

valósította meg, 10 kompetencia területen, mintegy 5500 fő bevonásával, 18 hónap 

időtartamban. 

 Új közszolgálati életpálya - ÁROP-2.2.17-2012-2013-00001 

A projekt során sor került az életpálya-modell elemeinek kidolgozására és 

megújítására, a személyügyi menedzsment szolgáltatások bevezetésére, megkezdődött 

a közszolgálati életpályák (közigazgatás, rendészet, honvédelem) összehangolása, a 

közszférán és a közigazgatáson belüli átjárhatóság biztosítása.  

 

4.2 A megvalósítás és a fenntartás szervezete 
 

A fejlesztés megvalósítását az NKE mint projektgazda végzi. A KÖFOP 2014-2020 

minden egyetemi fejlesztés tervezésének és megvalósításának fontos faktora. A KÖFOP 

programok teljes körű menedzsmentje jelentős szervezetfejlesztést és az ÁROP 

programokban kialakult adminisztratív képesség továbbfejlesztését igényli. A 

működésfejlesztés középpontjában a jelentős volumenű fejlesztések rendkívüli kihívásaira is 

felkészült vezetői, személyi és szervezeti képességnek kell állnia. A fejlesztéspolitikai és 

menedzsment kapacitások erősítése az NKE-nek nem csupán saját szervezetében, de a 

kormányzati és közszolgálati intézményrendszerben is feladata. A KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 

kódszámú projekt egyik beavatkozási célja, hogy az NKE támogassa az EU strukturális és 

befektetési alapok (ESIB, 2014-2020) forrásaival kapcsolatos, a központi közigazgatási 

szervek hatáskörébe tartozó stratégiai, tervezési, fejlesztési, pályázati, ellenőrzési és egyéb 

folyamatokat teljes körűen áttekintő, valamennyi részfeladatra kiterjedő, folyamatosan 

aktualizált ismeret- és kompetenciafejlesztést a központi- és a területi közigazgatás érintett 

tisztviselői részére. 

A KÖFOP programok komoly finanszírozási fegyelmet és likviditási kockázatkezelést 

tesznek szükségessé. A terv szerint 29 milliárd Ft forrás hatékony felhasználását kell 

megtervezni 2015-16-ban és a leghatékonyabb forrásfelhasználást megszervezni a 2020-ig 

tartó időkeretben. Az egyetem költségvetési tervezésében, állami támogatásában figyelembe 

kell venni a KÖFOP jelentős előfinanszírozási szükségletét, különösen az induló időszakban 
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és az előlegen felüli refinanszírozási periódusokban. Mindez rendkívül előrelátó és pontos 

pénzügyi tervezést és hatékony pénzgazdálkodást tesz szükségessé.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. január 1-jével megkezdte a KÖFOP- projektek 

tervezését, illetve előkészítését. Kijelölésre kerültek a projekt előkészítő tevékenység testületi 

színterei, szakértői műhelyei (Fenntartói Testület, Rektori Tanács, Fejlesztési Program 

Igazgatóság- Központi Projekt Iroda, Fejlesztési Koordinációs Kabinet, Informatikai Tervező 

Bizottság, Projekt Tervező Bizottságok, Tervezési Munkacsoport és vezetői értekezletek). A 

projekt előkészítő tevékenysége során megtörtént a munkáltatók igényeinek felmérése, a 

fejlesztéshez kapcsolódó stratégiai szintű dokumentumok elkészítése, a továbbképzés 

fejlesztéséhez kapcsolódó szakpolitikai egyeztetések megtartása. A projekt előkészítési 

feladatainak ellátása folyamatos. A projekt előkészítési időszakában az NKE előkészítette a 

KÖFOP fejlesztésekhez kapcsolódó, projektszintű közbeszerzések kiírását. 

Projekt megvalósítás meghatározó szerepköre: 

- fenntartói irányítás: Fenntartói Testület; 

- szakmai irányítás rektor, rektorhelyettes, Rektori Tanács, Kutatási Tanács; 

- kiemelt szakmai fejlesztési egységek: Államkutatási és Fejlesztési Intézet, Vezető- és 

Továbbképzési Intézet, egyetem karai; 

- funkcionális feladatok irányítása: gazdasági főigazgató (projektmenedzsment és 

pénzügyi adminisztráció), főtitkár (projekt közbeszerzés és informatika). 

A KÖFOP projektek megvalósításának adminisztrációs támogatását az egyetemi 

központban, a gazdasági főigazgató irányítása alatt működő Központi Projekt Iroda (KPI) 

végzi. A szakmai megvalósítás rektori és rektorhelyettesi szinten kerül irányításra, a szakmai, 

adminisztrációs és pénzügyi feladatok elvégzésére külön koordinációs fórumok létesülnek. Az 

NKE Szervezeti és Működési Szabályzat 6. § (5) bekezdése alapján, a KÖFOP keretein belül 

előkészített, benyújtott, illetve elnyert pályázatok, támogatások, projektek kezelésének 

módját, eljárási rendjét, a folyamatban résztvevő személyek, szervezetek feladatait, 

kötelezettségeit a szabályozott keretek között történő végrehajtására vonatkozó szabályokra 

külön eljárásrendet alakít ki, figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 

12.) Korm. határozatban foglalt rendelkezésekre. 

A KÖFOP projektek szakmai fejlesztési tevékenységeit, a támogatási kérelmek beadását 

az egyetem Fenntartói Testülete egyhangúan támogatta, az NKE szenátusa a projektek 

pályázatai anyagairól, a szakmai fejlesztések tervéről és a támogatási kérelem beadásáról 

tájékoztatást kapott. Az NKE állománya a projektek előkészítési tevékenységeiben részt vett. 

Ehhez kapcsolódóan a projekt előkészítési költségei az előkészítés fenti feladatokból adódó 

személyi jellegű költségeit, valamint a projektmegvalósítás előkészítéséhez kapcsolódó két 

(belső- in-house cég és külső) szakértő-fejlesztő tevékenység igénybevételét tartalmazza. 
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Egyéni szintű adatgyűjtés a felhívási útmutató szerint: A kedvezményezettnek vállalja, 

hogy a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítja a szükséges egyéni adatok 

összegyűjtését és a megfelelő formátumban az adatokat a támogató rendelkezésére bocsátja. 
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5. A nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység  

 

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és 

annak eredményeit minél többen megismerjék, a projektgazda a kommunikációs eszközök 

segítségével minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a 

döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy 

a projekt EU támogatásból valósult meg.  

Az NKE szem előtt tartja, hogy a jól megszervezett kommunikációs tevékenységének 

eredménye a projekten túlmutatva a jövőben is segítheti majd az eredmények fenntartását, a 

tisztviselők és a lakosság pozitív tapasztalatai révén. Ahogyan arra a „Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségei” című dokumentum is felhívja a figyelmet, a szakmai munka és 

a pénzügyi hatékonyság mellett a kommunikációs képesség a sikerhez vezető út harmadik 

alappillére. Éppen ezért a jelen projekt sikeres megvalósításának is elengedhetetlen feltétele, 

hogy kapcsolatban legyen szűkebb és tágabb működési környezetével. 

A projekt eredményeinek megosztása szükséges mind az oktatási és a közigazgatási 

szereplőkkel, mind pedig a lakossággal egyaránt. Egyrészt az együttműködő, illetve támogató 

partnerek, valamint a tisztviselők tájékoztatása és az elért eredmények kommunikálása az, ami 

elősegíti a további együttműködést, másrészt a megfelelő csatornák alkalmazásával további 

célcsoportok érhetőek el.  

A projektgazda a projekt megvalósítása során vállalja a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek betartását, így a projektről és 

a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújt, a „Széchenyi 

2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv”-ben 

foglaltaknak megfelelően.  

 

5.1. A kommunikációs elképzelések összefoglaló leírása, kommunikációs célok 
meghatározása 

A kommunikáció a projekt egyes szakaszait végigkísérve támogatja az egyes feladatokat, 

informálja a célcsoportokat és a közigazgatás iránt érdeklődőket. Cél a projekt közvetlen 

célcsoportjainak figyelemfelkeltése, tájékoztatása; a közigazgatási szervek tájékoztatása a 

projekt céljáról, eredményeiről, fontosabb eseményeiről. A nyilvánossági kötelezettségnek a 

kommunikációs eszközök megfelelő megválasztásával tesz eleget a projekt. A szakmai 

tartalom jellegéből fakadóan legfőbb eszközként a honlapot kívánjuk szerepeltetni, mely 

minden aktuális és fontos információt tartalmaz, folyamatosan frissül. Ezt kiegészítik a 

médiavásárlás során kiválasztott médiakommunikációs eszközök: rádióhirdetések, 

elektronikus sajtó megjelenések (pr. cikk). A kommunikációs célokat, a projekt tartalmához 

igazodva, a következő táblázat tartalmazza: 
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Projekt stratégiai részcélok 

 A közszolgálatban dolgozók 

egyéni fejlesztési terven 

alapuló kompetencia-

fejlesztése;  

 A közszolgálatban dolgozók 

hatékonyabb tanulását segítő 

tanulási környezet, oktatás-

technológia és 

képzésmenedzsment fejlesztése  

 Kompetencia-alapú 

közszolgálati életpálya-

programot támogató 

szolgáltatások 

65 000, a projektben kifejlesztett képzési programot 

sikeresen elvégző közszolgálati szakember  

Egy, a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a 

képzéstervezést összehangoló rendszer létrejötte  

120 db. a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló 

képzési program kifejlesztése 

10 db a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli 

mobilitását elősegítő képesítő program kifejlesztése 

1 db országos szakértői-oktatói hálózati rendszer 

kialakítása, amely megyei szintű szervezői kapacitás 

beépítésével működik 

20 000 tisztviselő részvétele az Egyéni Tisztviselői 

Kompetencia-mérés (ETK) rendszerében 

Kommunikációs célok 

A széles közvélemény kapjon minél kézzelfoghatóbb 

információkat a projekt tartalmi részleteiről, céljairól, 

eszközeiről és elért eredményeiről, illetve azokról az 

előnyökről, melyek hosszútávon őket is érintik 

A projekteredmények (módszerek,képzési programok, 

ETK) definiálása, kommunikálása a célcsoportok felé 

A résztvevők részére gyakori és részletes tájékoztatás  

Mérési eredmények felhasználásának kommunikálása 

Általános kommunikációs 

célkitűzések 

A program célcsoportjainak bevonása, aktív, partnerségen 

alapuló részvételük ösztönzése 

Szakmai és tágabb közvélemény támogatásának 

megnyerése 

Az érintettek nyitottságának, a változások követésére, 

befogadására való képességének megerősítése a program 

során elsajátított ismeretek és készségek sikeres 

alkalmazása érdekében 

23. ábra: Kommunikációs célok 

Mivel a projekt támogatása meghaladja az 1 Mrd forintot, így a „Széchenyi 2020 

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv alapján, az 

abban szereplő Kiemelt jelentőségű projektekre vonatkozó kommunikációs csomag 

megvalósítására kerül sor. 

Ennek megfelelően az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalja a projektgazda a 

projekt előkészítése és megvalósítása során, illetve a lezárást követően: 

Kötelező tevékenységek: 

1) Kommunikációs (cselekvési) terv készítése. 

2) Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén 

projektlátogatás szervezése újságírók számára. 

3) Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági 

terjesztése. 

4) Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó 

tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése. 

5) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 



135 

6) Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 

egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása stb.). 

7) A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. 

8) Fotódokumentáció készítése. 

9) Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése. 

10) Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 

11) Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése. 

12) TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 

13) A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése. 

További vállalások: 

14) Média megjelenések vásárlása. 

15) Roll up elkészítése és elhelyezése az eseményeken. 

16) „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése az eseményeken. 

A projekt megvalósítása során, a projekt jellegéből adódóan lakossági fórumot, 

közmeghallgatást nem tervezünk lebonyolítani. Habár a kommunikációs eszköz alkalmas 

arra, hogy a projektről a közvetlen érintettek tájékoztatást kapjanak, ez azonban a projekt 

szempontjából nem releváns, hiszen egyfelől a tervezett tevékenységek országos 

lefedettségűek, másfelől pedig a lakosság közvetett célcsoportként jelenik meg, így ilyetén 

módon történő megszólításuk nem lenne hatékony és célravezető.  

A kommunikációs feladatok többsége folyamatos tevékenységet igényel. Ugyanakkor 

fontos, kiemelt kommunikációs csúcsidőszakot jelent 

a) a projekt előkészítő szakasza, 

b) a projekt megvalósítási szakasza, valamint   

c) a projektzárás. 

Az előkészítő szakaszban a program általános bemutatásán lesz a nyomaték, 

hangsúlyozva a program szükségességét. Cél a figyelemfelhívás. A projekt népszerűsítése a 

résztvevők és a sajtó tájékoztatásával történik. Az előkészítés során projektismertető brosúrát 

kívánunk készíteni, valamint az Egyetem honlapjára feltöltésre kerülnek a projekttel 

kapcsolatos információk. A fejlesztésbe és képzésbe bevont oktatók, fejlesztők részére e-mail 

és telefon útján küldjük meg a szükséges információkat. 

A második szakaszban, a megvalósítás időszakában a projektben résztvevők és bevonni 

kívánt résztvevők felé irányuló kommunikáció kerül jobban előtérbe. Cél, hogy a résztvevők 

aktív közreműködését biztosítsuk. A médiavásárlás során megrendelt felületeket kampány 

jellegűen alkalmazzuk.  

A harmadik, záró szakaszában elsősorban a projekt rövid- és hosszú távú eredményeiről 

informáljuk a résztvevőket, a sajtót, valamint a szélesebb közvéleményt. A projekt 

kézzelfogható eredményeinek pozicionálása kerül előtérbe. 
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A projekt során alkalmazott kommunikációs eszközök: 

1. Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő kommunikációs tevékenységek megegyeznek a projekt 

megvalósítását támogató kommunikációs stratégia tartalmával: 

A kommunikációs stratégia a következő, a program folyamatát végigkísérő eszközökre épül: 

a) sajtó, 

b) hírlevél, 

c) nyomtatott tájékoztatók: brosúrák, szórólapok, 

d) honlap, 

e) vásárolt média-megjelenések, 

f) képzésszervezés. 

A sajtón keresztül a tágabb célcsoport legnagyobb része hatékonyan és hitelesen elérhető. 

Az alapinformációkat így kívánjuk átadni. Ennek érdekében sajtóközleményeket jelentetünk 

meg, illetve tematikus beszélgetéseket, sajtónyilvános eseményeket szervezünk, ezáltal 

kívánunk minél több sajtómegjelenést generálni. A célcsoport jelentős része földrajzilag jól 

csoportosítható, amely tényt a kommunikációs eszközök regionális specifikációján keresztül 

lehet felhasználni. A prezentációk során a közvetlen, személyes, kétirányú kommunikáció 

előnyét használjuk ki, valamint az átadható információ nagyobb mennyiségét. 

A hírlevelet aktívan, célzott tartalommal a résztvevőket érdeklő és a projektet közvetlenül 

érintő témákkal megtöltve alkalmazunk.  

A nyomtatott tájékoztatók készítésének célja, hogy a projekt alapvető céljait, 

eredményeit, aktuális eseményeit, röviden összefoglalva kommunikáljuk. 

Minden eszköz alkalmazásánál célunk, hogy az érdeklődést a honlapunk felé is 

irányítsuk, ahol megtalálható lesz a projekttel kapcsolatos valamennyi információ.  

A projekt megvalósítási szakaszának kezdetekor sajtónyilvános projektindító 

konferenciát szervezünk, ahol részletesen bemutatjuk a projektet és a projekt vezetőit. Ezen 

alkalom keretében informáljuk a széles közönséget a projekt céljairól, tartalmáról. 

A projekt végén záró rendezvényt tartunk, amelynek célja a projekt keretén belül 

megvalósuló képzések és workshopok hosszú távú céljainak tudatosítása, a projekt 

eredményeinek bemutatása, a projekt során megvalósult jó gyakorlatok ismertetése.  

A kiemelt jelentőségű projektek kommunikációs tevékenységével összefüggően 

médiabeszerzés lesz szükséges, melyet a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kötelezően 

bonyolítunk le. 

2. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 

Jelen projektben a lakosság nem közvetlen haszonélvezője a projekteredményeknek, 

azonban nagyon fontos a tájékoztatásuk, csakúgy, mint a közvetlen célcsoport elérése. A 

projekt összefoglaló adatairól szórólap készül, melyek az érintettek számára leginkább 

elérhető helyeken kerülnek kihelyezésre, szétosztásra.  
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A kommunikációs eszközök közül az elsődleges célcsoportot esetében leginkább a belső 

hírlevelet, adott esetben e-mailt, a képzéseket és leginkább a honlapot kívánjuk alkalmazni. A 

legtöbb információt természetesen a személyes kontaktus során tudjuk átadni, a 

visszajelzésekre is ez ad leginkább lehetőséget. A másodlagos célcsoportot legkönnyebben a 

vásárolt médiakommunikációs eszközökkel kívánjuk elérni: rádiós hanganyagok, 

sajtómegjelenések a nyomtatott és az elektronikus média felületeken egyaránt. 

3. A kedvezményezett működő honlapján, a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, 

folyamatos frissítése 

Napjainkban a legolcsóbb és a célcsoport elérése szempontjából leghatékonyabb 

kommunikációs eszköz az Internet és azon belül is az Egyetem honlapja. 

A honlapon naprakész és rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani a projekt 

eseményeiről és eredményeiről az arculati elemek betartásával.  

A kötelező formai és tartalmi elemek esetében a „Széchenyi 2020 kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” előírásait alkalmazzuk: 

Széchenyi 2020 logó, EU logó, ún. infoblokk logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat, 

szlogen logó, projekt neve, projekt leírás (általános leírás, szakmai adatok), kedvezményezett 

neve és elérhetősége, Közreműködő szervezet neve és elérhetősége, hiperhivatkozás az 

Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet honlapjára jól látható helyen. 

Tartalmi követelmények:  

- magas információtartalom (minden szükséges információ rajta legyen), 

- logikus felépítés: az információk jól csoportosítva, logikailag könnyen megtalálhatók 

legyenek, 

- a fontos információk legyenek keresztbe linkelve, hogy több helyről is elérhetőek 

legyenek,  

- a legfontosabb információk fő helyen szerepeljenek,  

- a szöveg mindig legyen egyszerű, jól olvasható és értelmezhető. 

4. Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése 

A projekt sikerességének egyik alapvető feltétele a megfelelő kommunikációs 

tevékenység. Cél, hogy a projekt a lehető legtöbb helyen megjelenjen a médiában. A 

projektgazda még a projekt hivatalos megkezdése előtt sajtótájékoztatót szervez. A 

sajtótájékoztató célja, a projekt tevékenységeinek, céljainak megismertetése az emberekkel. 

A sajtómegjelenések összegyűjtése a projekt során folyamatosan történik, mivel ezek 

elemzése a legjobb mérce a sajtótevékenységek hatékonyságára. 

5. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

A projekt indításával kapcsolatos főbb információk szöveges megfogalmazása a 

médiumok képviselőinek (újságíróknak) kerül átadásra szabad felhasználásra. A közlemény 

megírása, a sajtólista összeállítása, a közlemény kiküldése és annak követése (follow-up) a 

projekt megvalósítója által kerül ellátásra.  
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6. Sajtónyilvános események szervezése (nyitókonferencia) 

Cél a projekt indulásának minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. A projekt 

kezdetén egy nagyobb volumenű, sajtónyilvános nyitókonferencia megszervezésére kerül sor, 

ahol bemutatásra kerül a projekt célja, célcsoportjai és szakmai tevékenységei.  

7. A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 

Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve a „Széchenyi 2020 kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” című dokumentumok 

paraméterei alapján a megvalósítás helyszínein kihelyezésre kerül 1 darab „B” típusú 

tájékoztató tábla. 

8. Média megjelenések vásárlása 

A minél hatékonyabb és a lehető legszélesebb körű tájékoztatás érdekében a projekt 

keretében kidolgozásra kerül egy médiaterv, amely alapján sor kerül média megjelenések 

vásárlására.  

9. Roll up elkészítése és elhelyezése az eseményeken 

A projekt keretében, a kötelezően teljesítendő kommunikációs feladatokon túl, Roll up-

ok készítését és rendezvényeken történő kihelyezését tervezzük, a projekt népszerűsítése 

érdekében.  

10. „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése az eseményeken 

A kötelezően kihelyezendő tájékoztató tábla mellett további 6 db, „C” típusú tábla 

elkészítését és kihelyezését is tervezzük.  

11. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

A projekt során minden tevékenységről fotódokumentáció készül, mely biztosítja a 

projekt megvalósításának és eredményeinek rögzítését. A fényképekkel jól és látványosan 

dokumentálható a projekt kivitelezése.  

12. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó (záró) rendezvény szervezése 

A projekt befejezését megelőzően megrendezésre kerül a sajtótájékoztatóval egybekötött 

záró konferencia, amelynek keretében ismertetésre kerülnek a projekt eredményei, hatásai és a 

fenntartási időszakban vállalt és tervezett feladatok.  

A záró konferencia célja: 

- A projekt eredményeinek bemutatása, 

- Köszönetmondás a közreműködő partnerek, támogatók felé, 

- A projekt „átadása” a célközönségnek (használatba vétel), 

- A sajtó informálása. 

A záró konferencia célcsoportja: 

- közreműködő partnerek, 

- közszolgálati intézmények képviselői, 

- az Egyetem vezetése, 
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- az Egyetem hallgatói és oktatói, 

- a projekt fejlesztéseit használó célközönség, 

- sajtó. 

13. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

A projekt zárásával kapcsolatos főbb információk szöveges megfogalmazása a médiumok 

képviselőinek (újságíróknak) kerül átadásra szabad felhasználásra. A közlemény megírása, a 

sajtólista összeállítása, a közlemény kiküldése és annak követése (follow-up) a projekt 

megvalósítója által kerül ellátásra.  

14. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

A megfelelő minőségben elkészített információs anyagok, egyéb tájékoztató, ill. 

szóróanyagok a projekt érintettjei számára megfelelő információforrásnak bizonyulhatnak. A 

projekt keretében az eredmények összefoglalására és terjesztésére alkalmas brosúra kerül 

elkészítésre és nyomdai sokszorosításra 600 példányban. 

15. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A megvalósítást követően a hivatalos honlap Térképtér alkalmazására a projektre 

vonatkozó információk feltöltésre kerülnek, melyek tartalmazni fogják a támogatott 

projekthez kapcsolódó weblapcímet, a részletes szöveges leírást, fotókat, valamint egyéb, 

releváns dokumentumokat. 

16. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése 

A tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve a „Széchenyi 2020 kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” című dokumentumok 

paraméterei alapján a megvalósítás helyszínén kihelyezésre kerül 1 darab „D” típusú 

emlékeztető tábla. 

„D” típusú emlékeztető tábla (A3-as méretben, - 420mmx297mm): 

Kötelező tartalmi elemek: 

- Kedvezményezett megnevezése 

- Projekt címe és célja, 

- A támogatás összege, 

- Projekt azonosítószáma. 

 

A kivitelezés módja 

A kommunikációs tervben foglalt tevékenységek megvalósításáért, valamint a szükséges 

eszközök elkészüléséért a projekt kommunikációs menedzsere a felelős. A kommunikációs 

menedzser ellenőrzi a projekt során keletkező kiadványok, brosúrák, online-tartalmak 

szakmai, EU szabályozás, valamint támogatási szerződés szerinti megfelelőségét, ellátja a 

sajtókommunikációval kapcsolatos teendőket, szervezi a nyilvánossággal összefüggő 

eseményeket. A szakmai rendezvények megvalósulását támogatja és koordinálja. 

Gondoskodik a kötelező arculati elemek megfelelő használatáról. Koordinálja és ellenőrzi a 

vásárolt média-megjelenések tartalmát. Bizonyos esetekben külsős vállalkozókat bíz meg, 
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illetve az Egyetem In House cégét: (grafikai munkálatok elvégzése, olvasószerkesztés, 

tördelés, szállítás, rendezvényszervezéssel összefüggésben: catering biztosítása, 

rendezvényfotózás stb.) A kommunikációs menedzser irányítja, felügyeli a szerződött 

vállalkozókat. A honlap kialakítása és fenntartása a kedvezményezett saját erőforrásainak 

felhasználásával, saját kivitelezésben valósul meg. A kommunikációs döntéseket 

folyamatosan egyezteti a szakmai vezetővel illetve a projektmenedzserrel. Az egyes 

szakaszok végén elvégzi az addig megvalósult feladatok értékelését, javaslatot tesz az érintett 

vezetőknek az esetleges módosításokról. A kötelező médiavásárlás a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint történik. 

A nyilvánosság biztosítására a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében van szükség. A 

projektgazda a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott 

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek tesz eleget. A projektgazda a Széchenyi 

2020 „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” útmutató, illetve az „Arculati 

kézikönyv” című dokumentumok előírásait betartja. A projektgazda a „Kiemelt jelentőségű 

projektekre” vonatkozó kommunikációs csomagot valósítja meg és a megvalósítás helyszínén, 

a projekt megvalósítási szakaszában a „B” típusú tájékoztató táblát, a projekt megvalósítását 

követő szakaszban pedig a „D” típusú emlékeztető táblát helyezi ki.  

A kommunikációs feladatokat a projektgazda saját szervezeten belüli humánerőforrás 

felhasználásával és külső szakértői szolgáltatások igénybevételével teljesíti.  

 

5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése  

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és 

annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a 

projektgazda minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a 

döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy 

EU támogatásból valósult meg a projekt. A kommunikációs terv tehát a projektre vonatkozik, 

célja, hogy a széles közvélemény minél kézzelfoghatóbb információkat kapjon a projekt 

tartalmi részleteiről, céljairól, eszközeiről és eddig elért eredményeiről, illetve azokról az 

előnyökről, melyek hosszútávon őket is érintik. A kommunikáció a projekt egyes szakaszait 

végigkísérve támogatja az egyes feladatokat, informálja a célcsoportokat és a közigazgatás 

iránt érdeklődőket. Feladata továbbá a projekt közvetlen célcsoportjai figyelmének felkeltése, 

informálása, valamint a közigazgatási szervek tájékoztatása a projekt céljáról, eredményeiről, 

fontosabb eseményeiről. 

A projekt kommunikációjának legelső és legfontosabb célja a projekt bemutatása, és annak 

világos közvetítése, hogy az milyen előnyöket nyújt az érintett célcsoport mindennapi 

munkájához, karrierjéhez, valamint, hogy a tervezett folyamatok miért és hogyan mennek 

végbe. Kommunikáció szempontjából kiindulópontként több célcsoportot és a nekik szánt 

üzenet-rendszert határoljuk körül. A kommunikációs kampány folyamán szükség lesz ezen 

kategóriák szegmentált alábontására is, hiszen az üzenetek megfogalmazási stílusában, a 

kommunikációs csatornák kiválasztásában törekednünk kell arra, hogy a hitelesség mellett 

azokat a médiumokat és kommunikációs technikákat használjuk, melyek el is érik 

mindazokat, akikhez szólni szeretnénk.  
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A kommunikáció szempontjából meghatározó főbb és további célcsoportok a következők: 

 Fő csoportok Szegmentált alábontás 

E
ls

ő
d

le
g
es

 c
él

cs
o
p

o
rt

 

A kompetencia-

fejlesztésbe bevont 

résztvevők, 

A kompetencia-

fejlesztésben, 

módszertan és 

tanulási környezet 

fejlesztésében 

érdekeltek 

Képzésekben résztvevő tisztviselők 

A képzésekbe oktatóként, mentorként bevontak 

A kompetencia-fejlesztésbe bekapcsolódó 65.000 tisztviselő 

Képzési programok és képesítő programok fejlesztői 

Mérés és értékelés módszertanát, 

eszközeit, eljárásait kidolgozók  

Belügyminisztérium 

Miniszterelnökség 

Bevont közigazgatási 

szerv 

Egyéb közszolgálati dolgozók 

Probono felhasználók: vezetők, képzésszervezők, képzéseken 

résztvevők 

Közszolgálati szellemi vagyon „használói” 

Oktatási környezet 

fejlesztésben 

érdekeltek 

Technikai infrastruktúra kialakításában részt vevő fejlesztők 

Oktatási módszertan fejlesztésében résztvevők 

M
á
so

d
la

g
o
s 

cé
lc

so
p

o
rt

 Közszolgáltatásban 

érdekelt szervek 

Kormányhivatalok 

Közigazgatási szervek vezetői 

Közigazgatási szervek munkatársai 

Szakmai partnerek 

Belügyminisztérium 

Kormányzati szereplők  

Stakeholderek 

Széles közvélemény 
Közigazgatási szervek ügyfelei 

Szélesebb közvélemény 

Nyilvánosság 

biztosítói 
Média partnerek 

24. ábra: A kommunikációs tevékenység által érintett célcsoportok 

A projektben használt kommunikációs eszközökkel, többek közölt a vásárolt 

médiafelületek megfelelő kiaknázásával tudatosítani kívánjuk, hogy a tanulási 

esélyegyenlőséget is meg kell teremteni, azaz egységesen azonos színvonalú képzésre, 

tanulás-technológiai háttér és szolgáltatok elérése kell törekedni. A munkavégzés melletti 

folyamatos tanuláshoz az időgazdálkodás leghatékonyabb formájában működő képzési 

módszerekre és technikákra van szükség. Ennek információ-technológiai feltételeit 

egységesen biztosítani kell minden tisztviselő felé. A projekt megvalósítási időszakában 

mindezen feltételek adottá válnak. 

Különösen kritikus elem a tisztviselők elkötelezettségének, integritásának fenntartása és 

fejlesztése. A kormányzat és a tisztviselő közötti bizalmi kapcsolatot erősíti a tisztviselő 

egyéni igényeire figyelő képzés, a tanulást támogató környezet. A közigazgatásnak bizalmat 

kell építenie a lakosságban és a vállalatokban a közszolgáltatások iránt. Ehhez a 

bizalomépítéshez olyan tisztviselők kellenek, akik maguk is önbizalommal, motivációval és a 

közszolgáltatások változásai iránt pozitív érzülettel rendelkeznek, és ezt közvetítik a 



142 

társadalom és a gazdaság szereplői felé is. A projekt a megfelelő készségekkel és 

képességekkel bíró szakemberek képzését, utánpótlását biztosítja. 

 

5.3. Kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

Az alábbi üzeneteket valamennyi célcsoport számára el kívánjuk juttatni: 

- A projekt legfőbb üzenete, hogy a projekt eredményeiből fakadó előnyökből a 

közszolgáltatás, közigazgatás valamennyi szereplője – közszolgálati munkavállaló, 

közigazgatási szerv mint munkaadó, a közszolgáltatás célközönsége, egyszersmind az 

ügyfél profitál.  

- A projekt eredményeként mérhetően javul és folyamatosan fejleszthetővé válik a 

közszolgálatban dolgozók kompetenciaszintje, és rendszerszinten elterjed a személyre 

szabott fejlesztés módszere.  

- A közszolgálatban dolgozók hatékonyabb tanulását segítő - oktatás-technológia és 

képzésmenedzsment fejlesztésen alapuló - tanulási környezet jön létre. 

- A projekt szakmai tartalmának komplex megvalósítása a Jó Állam Jelentés Hatékony 

közigazgatás hatásterület dimenzióinak fejlesztéséhez járul hozzá.  

- Az adaptív szemléletű, a közigazgatási változásokkal azonosuló, azokat pozitívan 

kezelő tisztviselő a közigazgatási-fejlesztések sikerének feltétele. 

- A reformokat támogató vezetői és tisztviselői mentalitás, a motivált munkahelyi 

kultúra az egyéni és csoportos tanulást, végső soron az adaptív személetet támogató 

„tanuló környezettel” teremthető meg, amely a projekt egyik eredményterméke lesz. 

- A projektben kifejlesztett képzési programot 65 000 közszolgálati szakember végzi el.  

- Olyan rendszer jön létre, amely képes a tisztviselők egyéni fejlesztési terveit és a 

képzéstervezést összehangolni. 

- 120, a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési program kifejlesztésére 

kerül sor. 

- 10, a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő képesítő program 

kifejlesztése is megvalósul. 

- Megyei szintű szervezői kapacitás beépítésével működő országos szakértői-oktatói 

hálózati rendszer jön létre.  

- Az Egyéni Tisztviselői Kompetencia-mérés (ETK) rendszerében 20 000 tisztviselő 

részvételére kerül sor. 

 

A kommunikáció megvalósítása során az alábbi projekttevékenységek kerülnek 

fókuszba: 

- Tisztviselői fejlesztési igényeket szolgáló képzéstervezés - elektronikus 

képzéstervezési rendszerfejlesztés - egyéni fejlesztési célalapú képzési kínálat, 

- Képzési programok fejlesztése, 

- Online tanulási-tanítási képességek és kultúra fejlesztése, 

- Képzések megvalósítása, 

- Mentor - szakfelelős - fejlesztési menedzser rendszer kialakítása, 

- Integrált digitális tanulás-tanítási környezet és infrastruktúra kiépítése, 
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- Országos szakértői- oktatói hálózati rendszer kiépítése és működtetése, 

- A továbbképzésben alkalmazott e-learning gyártás, 

- Képesítő képzési programok, 

- Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés, 

- Digitális tanulási szolgáltatások kifejlesztése, 

- Egyéni fejlesztést elősegítő mérések megvalósítása (e-kompetenciamérés), 

- Egyéni fejlesztést szolgáló (posztgraduális) előmeneteli képzési programok fejlesztése 

és megvalósítása. 

 

5.4 Kommunikációs eszközök azonosítása 

A projektmenedzsment, a partnerek és a szakmai megvalósítók – a környezettudatossági 

szempontokra is tekintettel – elektronikus levelezés útján tartják egymással a kapcsolatot, a 

szükséges anyagokat elektronikus úton továbbítják. A belső kapcsolattartás telefonon, illetve 

személyesen is történik. 

A projektmenedzser által meghatározott esetekben az adatszolgáltatást eredeti nyomtatott irat, 

illetőleg eredeti okirat formájában kell teljesíteni. 

A fejezetben bemutatásra kerülnek a közvetlen és közvetett célcsoportokhoz és célokhoz 

leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök és csatornák annak érdekében, hogy a 

leghatékonyabb módon történjék az adott célcsoport elérése. 

A kommunikáció elsődleges célja és feladata:  

- a projekt célcsoportjai érdeklődésének felkeltése és bizalmának megnyerése,  

- a program jó hírének és ismertségének növelése,  

- az eredmények folyamatos bemutatása a közvetlen, közvetett és érintett célcsoport 

számára,  

- a folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás a célcsoportokkal, a program 

zökkenőmentes megvalósításának és hasznosságának bizonyításával, 

- a kliensek mobilizálása és bevonása a társadalmi (és egyéni) problémák megoldásába, 

valamint  

- a projekt szolgáltatásainak és előnyeinek megismertetése a felhasználókkal, illetve 

ösztönzése ezek igénybevételére. 

A kapcsolattartás módja  

A személyes kommunikáció eszközei: 

- előadás (szakmai rendezvényeken, konferenciákon), 

- tárgyalás (előkészítetten, rögzített céllal, megállapodásra törekedve), 

- szakmai műhely, 

- képzésszervezés/képzés.  

A csoportkommunikáció eszközei:  

Speciális írásbeli közlemények 

- tájékoztatók, hírlevelek, brosúrák, kiadványok a projektről,  
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- sajtóközlemények. 

Rendezvény típusú tájékoztatók:  

- konferencia 

- partneri/megvalósítói találkozó  

- workshop  

A tömegkommunikáció eszközei:  

- Internet (alhonlap),  

- sajtó (sajtóközlemények), 

- vásárolt média-megjelenések, 

- Országos rendezvényeken való részvétel.  

Sajtóorgánumok, online felületek és egyéb szervezetek: 

- Országos és megyei lapok, 

- Nyomtatott orgánumok online formátuma, 

- Szaklapok, 

- Partnerek online felületei. 

Az egyes kommunikációs eszközök bemutatását a „Kommunikációs elképzelések összefoglaló 

leírása, kommunikációs célok meghatározása” c. alfejezet részletesen tartalmazza. 

Megvalósítási 

szakasz 
Feladat Cél Célcsoport 

Kommunikációs 

eszköz 

Előkészítés 

Részletes 

kommunikációs 

terv 

elkészíttetése 

A folyamatok 

időbeni 

megvalósulása 

Projekt-

menedzsment, 

szakmai 

megvalósítók 

Kommunikációs 

terv 

Előkészítés 

Nyomtatott 

tájékoztatók 

készítése 

Célcsoportok 

célzott 

tájékoztatása 

Projektszereplők Szórólap, brosúra 

Előkészítés/ 

megvalósítás 

Honlap 

működtetése, 

információk 

aktualizálása 

Részletes és 

naprakész 

információk 

közlése a széles 

közvéleménnyel 

IH, 

megvalósítók, 

projektszereplők

, sajtó, széles 

közvélemény 

Honlap 

Megvalósítás 

„B” típusú 

tájékoztató tábla 

készíttetése, 

elhelyezése 

Alapadatok 

közzététele 

IH, 

megvalósítók, 

projektszereplők

, sajtó, széles 

közvélemény 

„B” típusú 

tájékoztató tábla 

Megvalósítás 
Fotódokumentáci

ó készítése 

A megvalósítás 

dokumentálása 

képekben 

IH, 

megvalósítók, 

projektszereplők

, sajtó, széles 

Fotódokumentáci

ó 
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Megvalósítási 

szakasz 
Feladat Cél Célcsoport 

Kommunikációs 

eszköz 

közvélemény 

Megvalósítás 

Sajtónyilvános 

események 

szervezése 

(projektátadó, 

szakmai 

konferenciák) 

Információcsere, 

tájékoztatás 

Projektszereplők

, sajtó, széles 

közvélemény 

Nyitórendezvény, 

képzések 

Megvalósítás 

Sajtóközleménye

k készítése, 

küldése (pl. a 

projekt 

indításáról) 

Sajtó-

megjelenések 

biztosítása, a 

megjelenések 

összegyűjtése 

Szerkesztőségek Közlemény 

Megvalósítás 

„C” típusú 

tájékoztató 

táblák, Roll up-

ok készíttetése, 

elhelyezése 

Alapadatok 

közzététele 

IH, 

megvalósítók, 

projektszereplők

, sajtó, széles 

közvélemény 

„C” típusú 

tájékoztató táblák, 

Roll up-ok 

Megvalósítás 

Média-

megjelenés 

vásárlása 

Hirdetési 

felületek 

alkalmazása a 

projekt 

(el)ismertségéne

k érdekben 

Széles 

közvélemény 

Nyomtatott és 

elektronikus 

felületek 

Projektzárás 

Sajtóközlemény 

kiküldése a 

projektzárásról 

Eredmények 

kommunikálása 

Sajtó, felügyelő 

szervek, projekt 

résztvevők, 

széles 

közvélemény 

Sajtóközlemény 

Projektzárás 

Sajtónyilvános 

záró konferencia 

szervezése 

A résztvevők és 

a sajtó 

tájékoztatása 

A projekt 

részvevők, 

felügyeleti 

tevékenységet 

ellátók, sajtó, 

közvélemény 

Konferencia 

Projektzárás 

Eredmény-

kommunikációs 

információs 

anyagok 

kiadványok 

készíttetése 

Összefoglaló a 

projekt 

tartalmáról, 

eredményeiről 

Résztvevők Kiadvány 

Projektzárás Térképtér Projektadatok A pályázatot Elektronikus 
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Megvalósítási 

szakasz 
Feladat Cél Célcsoport 

Kommunikációs 

eszköz 

feltöltése a 

projekthez 

kapcsolódó 

tartalommal 

feltöltése a 

térképtérbe 

értékelő 

szakértők 

tartalomfeltöltés 

Projektzárás 

„D” típusú 

emlékeztető 

tábla 

elkészíttetése 

A lakosság 

széleskörű 

tájékoztatása 

(állam) polgárok 
„D” típusú 

emlékeztetőtábla 

25. ábra: A tájékoztatás során használni kívánt kommunikációs eszközök használatának ütemezése 

 

5.4. Tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök ütemezése és 
paraméterei 
 

Kommunikációs eszközök Ütemezés 
Darab-

szám 
Eszköz paraméterei 

1. Kommunikációs terv készítése 
2015. IV. 

negyedév 
1 - 

2. 

Nyomtatott tájékoztatók 

(brosúrák, szórólapok stb.) 

elkészítése 

2016. I. 

negyedév 
800 

A5-ös méretben, belív és borító 

színes kivitel, Kötés: 

oldalszámtól függően írkafűzött, 

vagy ragasztott. Nyomás: borító 

4+0, belívek 1+1 színes. Papír: 

borító 300 gr műnyomó, belívek 

80 gr ofszet 

3. 

A kedvezményezett működő 

honlapján, a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató 

megjelenítése, folyamatos 

frissítése 

folyamatos - - 

4. 

Sajtóesemények szervezése, 

sajtómegjelenések összegyűjtése; 

igény esetén projektlátogatás 

szervezése újságírók számára 

2016. II. 

negyedév - 

2018. IV. 

negyedév 

1 

30-50 fős 

Terembérlet, technika, szervezési 

költségek, catering, kapcsolódó 

reklámtárgyak és nyomdai 

munkák 

5. 

Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 

2016. I. 

negyedév 
1 - 

6. 
Sajtónyilvános események 

szervezése - Nyitórendezvény  

2016. I. 

negyedév 
1 

150-250 fős 

Terembérlet, technika, szervezési 

költség, catering, kapcsolódó 

reklámtárgyak és nyomdai 

munkák 
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Kommunikációs eszközök Ütemezés 
Darab-

szám 
Eszköz paraméterei 

7. 

A beruházás helyszínén „B” 

típusú tájékoztató tábla 

elkészítése és elhelyezése 

2016. I. 

negyedév 
1 

300 x 150 cm 

kültéri öntapadós fóliára 

nyomtatva, 5 mm vastagságú 

műanyag táblára kasírozva 

8. Média megjelenések vásárlása 
2016. III. 

negyedév 
- 

médiaterv alapján 

tervezés, vásárlás, gyártás 

9. 
Roll up elkészítése és elhelyezése 

az eseményeken 

2016. I. 

negyedév-

2018. IV. 

negyedév 

3 85x200 cm 

10. 

„C” típusú tájékoztató tábla 

elkészítése és elhelyezése az 

eseményeken 

2016. I. 

negyedév-

2018. IV. 

negyedév 

6 

A2-es méretben 

kültéri öntapadós fóliára 

nyomtatva, 3 mm vastagságú 

műanyag táblára kasírozva 

11. 
Kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése 
folyamatos - - 

12. 

Sajtónyilvános ünnepélyes 

projektzáró rendezvény 

szervezése 

2018. IV. 

negyedév 
1 

250-350 fős 

Terembérlet, technika, szervezési 

költség, catering, kapcsolódó 

reklámtárgyak és nyomdai 

munkák 

13. 

Sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 

2018. IV 

negyedév 
1 - 

14. 

Eredménykommunikációs 

információs anyagok, kiadványok 

készítése 

2018. IV. 

negyedév 
600 

A5-ös méretben, belív és borító 

színes kivitel, Kötés: 

oldalszámtól függően írkafűzött, 

vagy ragasztott. Nyomás: borító 

4+0, belívek 1+1 színes. Papír: 

borító 300 gr műnyomó, belívek 

80 gr ofszet 

15. 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a 

projekthez kapcsolódó 

tartalommal 

2018. IV. 

negyedév 
- - 

16. 

A beruházás helyszínén „D” 

típusú emlékeztető tábla 

elkészítése és elhelyezése 

2018. IV. 

negyedév 
1 

A3-as méretben, poszter 

formában 

26. ábra: Kommunikációs tevékenységek ütemezése 

 

 

 


