Gyakran Ismételt Kérdések
Képzés - Probono pontok

Mikor lesznek jóváírva a tanulmányi pontok (mikor lesz letölthető a tanúsítvány)?
A tanulmányi pontok jóváírása a Kincstár ASP képzéseinél kézzel történik, nem automatikus, ezért a
sikeres vizsga után az eredmény nem jelenik meg azonnal a Probono felületén.
A pont jóváírásának megtörténte attól függ, mikor teszi le a tisztviselő a képzést lezáró vizsgát
(minden képzés vizsgával zárul, a vizsga e-learning típusú és a https://www.aspoktatas.hu oldalon
érhető el)
-

ha 2019 júniusáig vizsgázott, akkor a vizsgaeredmények feldolgozása folyamatban van, kérjük
a tanulmányi pontok jóváírását október hónapban ellenőrizze.
ha a pótló vizsgaidőszakok valamelyikében vizsgázik, a pontok jóváírása november közepéig
várható, kérjük november végéig ellenőrizze pontjait.

Minden tisztviselőnek köszönjük, hogy ellenőrzi pontjai jóváírását! Ezt mindenképpen szükséges
megtenni minden érintettnek még ebben az évben, lehetőség szerint december 15-ig. (A jóváírást
megelőzően fel kell dolgozni a vizsgaeredményeket s az adatok legkisebb eltérése a
https://www.aspoktatas.hu és a Probonon megadott adatok között azt eredményezheti, hogy a pont
nem íródik jóvá.)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a következő két képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése,
így erről felvilágosítást nem tudunk adni:
ASP rendszerek a gyakorlatban (e-learning gyakorlati programelemmel)
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Önszervező önkormányzat 1. – Önkormányzati ASP
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
A ProBonon a pontok jóváírása megtörtént (a tanúsítvány letölthető), de nem csökkent annyival a
megszerzendő pontok száma, ahány pontos a képzés. Miért?
A kötelező továbbképzésre vonatkozó kormányrendelet (273/2012. (IX.28.) Korm.rendelet)
megkülönböztet ún. közszolgálati és ún. belső továbbképzést. Minden olyan képzés, amelyet nem a
Közszolgálati Egyetem szervez az ún. belső képzések közé tartozik. A kormányrendelet szabályozza a
megszerzendő pontok számát, s ezen pontoknak csak a 25%-át tehetik ki a belső képzésekből
megszerezhető pontok. Ennek következtében a Probonoban az általunk jóváírt pontok egy része nem
számítódik be a megszerzett pontok közé.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki a képzést elvégezte – erre időt és energiát szánt, sikeresen
vizsgázott – szíveskedjen szerepeltetni a képzési tervében, mert semmilyen más módon nem juthat
hozzá a képzés elvégzését igazoló tanúsítványhoz, csak a ProBono felületéről töltheti azt le.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a belső képzések nem érintik a normatívát, nem csökkentik az
intézményi pontkeretet.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
A képzési tervemben KATI modul (vagy valamelyik másik gazdálkodási modul) szerepel, de nem
írták még jóvá a pontot, pedig tavasszal levizsgáztam.
Annak a képzésnek a pontját tudjuk jóváírni, amely képzést a tisztviselő elvégezte. Gazdálkodás
szakrendszerből az alábbi táblázatban található modulokat lehet a képzési tervbe betervezni. Sok
esetben derült ki, hogy a tisztviselő végigjárta a 8 alkalmas jelenléti képzést, rendszerismereti vizsgát
tett az e-learning felületen (www.aspoktatas.hu) de a képzési tervében csak valamelyik modul (KATI,
Bank, Pénztár stb.) szerepel. Ebben az esetben a modul pontját nem tudjuk jóváírni, hiszen nem azt a
képzést végezte el. Kérjük minden esetben azt a képzést tervezzék be, amelyet a tisztviselő elvégzett,
a fenti példánál maradva a rendszerismereti képzést, s ne egy vagy több modult.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a belső képzések nem érintik a normatívát, nem csökkentik az
intézményi pontkeretet.
nyilvántartási
Képzés megnevezése
pontértéke
száma
Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul (A szakrendszer beállítási lehetőségei, a
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nyitás folyamata, az előirányzat rögzítése)
Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer KATI modul
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Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul (Követelések kezelése)
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Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul (Pénztári műveletek)
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Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer - VIR,
ETRIUSZ
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Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul (Banki műveletek)
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Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer rendszerismereti tanfolyam

PM-2380-1711-BS

64

Önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul (Kötelezettség-vállalások kezelése)
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-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Átvihetők-e az idén megszerzett pontok a következő évre?
A kötelező továbbképzés rendszere 4 éves ciklusokra van osztva. A kormányrendeletben
meghatározott, összegyűjtendő pontszám is 4 évre vonatkozik. A jelenlegi négyéves ciklusnak 2018 a
kezdő éve. Az idén megszerzett pontok a 2018-2021-es ciklus pontszámai. (a képzési tervek
készítésénél a tervkészítők lehetőség szerint figyelembe veszik az időarányos pontgyűjtést, ami

különösen a közszolgálati pontoknál fontos, mert ezekért a pontokért fizet a munkáltató normatívát,
s a normatíva évente fizetendő)
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nem tudok belépni a https://www.aspoktatas.hu oldalra, nem emlékszem az azonosítómra.
A https://www.aspoktatas.hu oldal csak azonosítás után érhető el. A tisztviselők az azonosítójukat a
beiskolázási igényfelmérésben megadott egyedi e-mail címükre kapják meg a beiskolázáskor. Az email feladója: Moodle Admin. Előfordulhat, hogy a levél a Levélszemét mappába kerül, érdemes ott is
utánanézni.
Ha elfelejtette a belépési adatait, akkor segítségére lehet az oldalon működő Jelszóemlékeztető,
melynek használatával azonnali megoldásként új jelszót generál a rendszer.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Új dolgozó került az önkormányzathoz, még nincs hozzáférése az oktatási felülethez.
Kérjük az önkormányzat jegyzője szíveskedjen megküldeni az új kolléga adatait annak a táblázatnak a
segítségével, mellyel eredetileg a beiskolázást intézték az aspoktatas@allamkincstar.gov.hu e-mail
címre, s elkészítjük a kolléga hozzáférését, hogy ismeretszerzési céllal be tudjon lépni a
https://www.aspoktatas.hu oldalra.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Az önkormányzat a következő kéréssel fordul hozzánk:
Kilépett egy kolléga,a https://www.aspoktatas.hu oldalhoz használt egyedi e-mail címével ezentúl
egy másik kolléga lépne be az oktatási portálra, társítsuk az új kolléga nevét a kilépett kolléga email címéhez.
A https://www.aspoktatas.hu oldal egy Moodle rendszerű e-learning portál. A Moodle a képzés
résztvevőjének azonosításához felhasználja azt az e-mail címet, melyet a regisztráció során megadtak
a résztvevőhöz. A tananyagok böngészése és a vizsga során a „tanuló” minden tevékenységét
naplózza a rendszer – kivéve a kérdőívek esetében, melyek minden esetben deperszonalizált módon
kerülnek kitöltésre. A fentiek miatt ha az e-mail címhez tartozó nevet átírnánk, ezzel a korábbi
felhasználót mintegy kitörölnénk a rendszerből, megsemmisítve az eredményeit, a vizsgáit. Mintha
soha be sem lépett volna, s az eredményei a továbbiakban az új névhez fognak kötődni. Ez
adatvédelmi szempontból sem tehető meg, s a továbbképzési rendszerben is zavarokat okozna, így
ezt a kérést kénytelenek vagyunk visszautasítani.

