
 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2020. ELSŐ FÉLÉVBEN 

LEBONYOLÍTÁSRA KERÜLŐ KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KONZULTÁCIÓS, 

VALAMINT VIZSGAIDŐPONTJAIRÓL 

 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

 

 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

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

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

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

rendelet. 

 

HATÁLYOS TANANYAGOK, TÁJÉKOZTATÓK: 

 

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/altalanos-informaciok 

 

 

 

Közigazgatási szakvizsga 
 

JELENTKEZÉS: 

A közigazgatási szakvizsgára kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni a Probono 

Egységes Képzésszervező Rendszeren keresztül (a továbbiakban: Probono).  

 

Ezúton is felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a Probonoban a meghirdetett 

vizsgaidőszakra jelentkeznek fel képzési referensükön keresztül. A konzultációs, valamint 

vizsga csoportokba történő beosztásról a kormányhivatal – mint vizsgaszervező - képzési 

referense gondoskodik. A beosztásról a jelöltek, valamint a képzési referensek a Probonoban 

megadott e-mail címre automatikus üzenetben kapnak értesítést, ezért kiemelten fontos a 

mindennapokban használt elektronikus cím megadása. 

 

A konzultációk és a vizsgák TERVEZETT időpontjai: 

  

Általános közigazgatási ismeretek (kötelező tárgy) konzultáció: 

2020. március 30 – április 3., 9.00-16.00 óráig    

Helyszín:   Békés Megyei Kormányhivatal Beliczey terem 

             5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Kötelező tárgyi vizsgák: 2020. május 4-8.    

 

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/altalanos-informaciok


 

Választott tárgyi konzultációk:              

2020. április 14-15-16., 9.00-16.00 óráig  

 Helyszín:   Békés Megyei Kormányhivatal Félemeleti tanácsterem 

              5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 

 Választott tárgyi vizsgák:  2020. május 25-29. 

 

A FELKÉSZÍTŐ KONZULTÁCIÓ: 

A szakvizsgára jelentkezők számára az eredményes felkészülés céljából – a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem által kidolgozott program szerint - kötelező tárgyból 5 napos 

felkészítő tanfolyamot szervezünk, választott tárgyakból a jelentkezők számától függően kerül 

megszervezésre a felkészítő tanfolyam, amely 1 napos. (A választható tárgyakból abban az 

esetben szervezünk felkésztő konzultációt, amennyiben adott tárgyra legalább 10 fő 

jelentkezik.) 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal által megszervezésre kerülő választott tárgyi vizsgák a 

következők: 

 

 Államigazgatás (minimum: 10 fő jelentkezőtől indul) 

 Önkormányzati igazgatás 
 

A felkészítő tanfolyamon történő részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének, azonban a 

részvételi szándékot az elektronikus jelentkezés alkalmával jelezni kell. Tekintettel arra, hogy 

a közigazgatási szakvizsga a közszolgálati továbbképzési rendszer része, a 30 kreditpont 

jóváírására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelölt a konzultáció teljes 

programján részt vesz, vagy távolmaradását 5 napon belül igazolja. 

 

A tananyag, valamint a követelményrendszer megtalálható és letölthető:  

 

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/altalanos-

informaciok 

 

Közigazgatási alapvizsga 

 

JELENTKEZÉS: 

 

A közigazgatási alapvizsgára történő jelentkezés, valamint a vizsga lebonyolítása a Probono 

rendszeren keresztül történik. A közigazgatási szerv képzési referense felveszi az alapvizsgát 

a tisztviselő képzési tervébe, aki ezután – egyénileg, vagy referensén keresztül - 

feljelentkezhet a meghirdetett konzultációs, valamint vizsgaidőpontokra. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal 2020. első félévi tervezett közigazgatási alapvizsga 

időpontjai: 

 

Konzultációk: 2020. március 10-11-12. 

   2020. április 7-8-9. 

   2020. április 28-29-30. 

   2020. május 19-20-21. 

   2020. június 2-3-4. 

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/altalanos-informaciok
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/altalanos-informaciok


 

 

Vizsgák:  2020. március 20; 27.  

2020. április 17; 24.  

2020. május 15; 22. 

2020. június 5; 12. 

2020. június 24; 26; 30. 

A vizsgák kezdési időpontjai: (9.00-10.00; 13.00-14.00) 

Helyszín:   Békés Megyei Kormányhivatal Félemeleti tanácsterem 

    5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 

 

A tananyag, valamint a követelményrendszer megtalálható és letölthető:  

 

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/altalanos-

informaciok 

  

Ügykezelői alapvizsga 

 

Tekintettel az ügykezelői alapvizsgára jelentkezők csekély számára, 2020. első félévben 

ügykezelői alapvizsgára kötelezett tisztviselők átirányításra kerülnek a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal vizsgaszervezőhöz. A jelentkezés/átirányítás a Probono 

rendszerben, a Békés Megyei Kormányhivatal képzési referensének közreműködésével 

történik. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2020. első félévi vizsgaidőszak ügykezelői 

alapvizsga időpontjai: 

 

Felkészítő tanfolyam Vizsga 

2020. április 6-7. 2020. április 27. 

A képzések és vizsgák helyszínéről a vizsgázók részére a vizsgaszervező kormányhivatal ad 

tájékoztatást. 

 

A tananyag, valamint a követelményrendszer megtalálható és letölthető:  

 

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/ugykezeloi-alapvizsga/altalanos-

informaciok 

 

A közigazgatási vizsgák tekintetében felmerülő kérdésekben Oczotné Püski Mariann a 

Békés Megyei Kormányhivatal képzési referense áll rendelkezésükre a (66) 622-012-es 

telefonszámon, valamint a puski.mariann@bekes.gov.hu e-mail címen. 

 

 

 Békés Megyei Kormányhivatal 

 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

 Humánpolitikai Osztály 
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