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Tájékoztatás a közigazgatási vizsgák hatályosított tananyaga-
inak alkalmazásáról 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet értesítése alapján a 
közigazgatási vizsgák tananyagának változásával kapcsolatban az alábbiakról tájékozta-
tom: 
 
A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási és 
ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem (továbbiakban: NKE) hatáskörébe utalja a közigazgatási alap- és szak-
vizsga tananyagainak és vizsgakövetelményeinek felülvizsgálatát. 
 
Az NKE a tavalyi év végével megkezdte a közigazgatási alap- és szakvizsga tananyagá-
nak, vizsgakövetelményeinek hatályosítását. A felülvizsgálat érinti a közigazgatási 
alapvizsga tananyagát és tesztkérdéseit, továbbá a közigazgatási szakvizsga köte-
lező és a választható tárgyak tananyagait, írásbeli vizsgakérdéseit, oktatási tema-
tikáit, követelményrendszerét és diasorait. A tananyagok hatályosítása 2013. február 
28-án zárul. 2013. március 1-jét követő időpontokban kezdődő konzultációk esetében 
már a hatályosított tananyag feldolgozása történik meg, míg a vizsgakérdések alap-
ján a közigazgatási szakvizsga esetében a 2013. március 25-től kezdődően, a köz-
igazgatási alapvizsga esetében 2013. április 1-jét követően zajlanak a vizsgák. 
 
Tekintettel a fent leírtakra a Kormányhivatal által 2013. évre meghirdetett felkészítő 
tanfolyamok és vizsgák az alábbi tananyagok és követelmények alapján kerülnek lebo-
nyolításra: 
 
Közigazgatási szakvizsga: 
 
Márciusi vizsgaidőszak 

Vizsgatárgy 
Felkészítő Vizsga 

Tananyag és követelmény 
időpontja 

Kötelező 2013.02.25-03.01. 2013. 03. 18. és 19. 2013. február 28-ig hatályos 
tananyag (régi) javítóvizsga: 2013. április 25-ig 

Választott 2013. 03. 25. 2013. április 11. és 12. 2013. március 1-től hatályos 
tananyag (új) 

 
 
Az NKE útmutatása alapján a márciusi vizsgaidőszakban kötelező tárgyból sikerte-
lenül vizsgázók részére 2013. április 25-ig szervezhető javítóvizsga a „régi” (2013. 
február 28-ig hatályos) tananyag és követelményrendszer alapján. Ezen időpontot kö-
vetően már minden szakvizsgázónak egységesen az „új” hatályosított tananyagból 
kell felkészülnie. Azon vizsgázók esetében, akik a márciusi vizsgaidőszakban nem 
jelennek meg a vizsgán, vagy elhalasztják, a következő alkalommal már az „új” tan-
anyagból kell vizsgát tenniük, függetlenül attól, hogy a jelentkezéskor még a régi tan-
anyag volt hatályban. 
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A májusi vizsgaidőszakra jelentkezők felkészítése és vizsgáztatása már a 2013. márci-
us 1-től hatályos „Új” tananyag alapján történik.   
 
Közigazgatási alapvizsga: 
 
A közigazgatási alapvizsga esetében a vizsgáztatás elektronikus rendszerben történik, az 
elektronikus rendszer csak egyfajta kérdéssor kezelésére alkalmas, ezért 2013. április 
1-jét követően valamennyi alapvizsgázó az „új” követelményrendszer, az „új” vizsga-
kérdések alapján vizsgázik. 
 
Kérem, hogy a fenti változásokról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjék. 
 
A vizsgákkal kapcsolatban Pohli Károlyné kolléganő áll szíves rendelkezésére, a 
pohli.karolyne@bamkh.hu e-mail címen, illetve a 72/507-004-es telefonon. 
 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
 


