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1.TÁJÉKOZTATÁS  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) alapján a 
kormánytisztviselő kinevezési okmánya tartalmazza az előmeneteléhez előírt 
kötelezettségeket, ezen belül a közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidőt is. A Kttv. 
118. § (8) bekezdése értelmében közigazgatási szakvizsgát tehet, az az I. besorolási osztályba 
sorolt kormánytisztviselő, aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és 
közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. Nem pályakezdő 
kormánytisztviselő a Kttv. 122. § (3) bekezdése alapján kinevezésének, áthelyezésének, 
átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles a közigazgatási szakvizsgát 
letenni.  

A közigazgatási szakvizsga alól mentesítettek köre a Kttv 118. § (9) bekezdése értelmében az 
alábbiak szerint alakul:  

- nem kell közigazgatási szakvizsgát tenni annak, aki jogi szakvizsgával rendelkezik,  
- aki olyan tudományos fokozattal rendelkezik, melyet a Közigazgatási Továbbképzési 
Kollégium (továbbiakban: KTK) teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített és 
annak alapján adott mentesítést. A KTK részben is közigazgatási jellegűnek minősítheti 
a köztisztviselő/kormánytisztviselő tudományos fokozatát, ebben az esetben a 
köztisztviselő/kormánytisztviselő a közigazgatási szakvizsgának abból a részéből tesz 
vizsgát, amelyre a mentesítés nem vonatkozik.  

A foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei 
közgyűlés elnöke és helyettese, a polgármester és alpolgármester (a továbbiakban együtt: 
polgármester) a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet 7. § (4) 
bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén tehet szakvizsgát.  

 

2. TANANYAG  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatási vizsgákat szabályozó 
kormányrendeletekben meghatározott feladataként gondoskodik a közigazgatási 
vizsgák tananyagainak és vizsgakérdéseinek felülvizsgálatáról.  

A tananyagok, írásbeli és szóbeli vizsgakérdések, valamint a diasorok 
felülvizsgálata a 2017 nyári időszak során megy végbe, mellyel kapcsolatos 
legfontosabb információk a következőek:  



A felülvizsgálat keretében a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tananyagrész kerül újraírásra: 
 

• Közigazgatási szakvizsga II. modul 5. fejezete. 

Az újraírt fejezeten felül az egyes tananyagrészek hatályosítása is megtörténik, 
ezeket a módosításokat Tájékoztató füzetek formájában publikálják. 

A hatályosítást tartalmazó Tájékoztató füzetek 2017. július 15-ig, míg a hatályosított 
tananyagok 2017. augusztus 15-ig kerülnek közzétételre az NKE ÁKK VTKK 
honlapján: 

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-
kovetelmenyrendszer
2017. szeptember 1-jétől a vizsgákon történő számonkérés (ismétlő- és halasztott 
vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik. 

 

3.VIZSGAIDŐSZAK 

A közigazgatási szakvizsga 2017. évi kijelölt vizsgaidőszakai: 

Vizsgaidőszak 
megnevezése 

Felkészítő tanfolyam és 
vizsgák naptári időszaka Jelentkezési határidő 

2017. I. negyedév 2017. március 20. - május 5. 2017. február 3. 

2017. II. negyedév 2017. április 24. - június 16. 2017. március 10. 

2017. III. negyedév 2017. szeptember 18. - november 10. 2017. augusztus 4. 

2017. IV. negyedév 2017. október 16. - december 8. 2017. szeptember 1. 
 

 

 

4. JELENTKEZÉS  

Az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V.18.) 
Kormányrendelet hatálybalépését követően (2016. június 1.) módosította a közigazgatási 
szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Kormány rendeletet. A módosítások célja, hogy 
valamennyi közigazgatási vizsga szervezése és a vizsgákhoz kapcsolódó nyilvántartások 
vezetése országosan egységes keretek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 
működtetett elektronikus felületen (Probono) összpontosuljon. 

A jogszabály módosításának köszönhetően a jelentkezés módja a jövőben egy mozzanatból 
áll. A korábbi papíralapú jelentkezés megszűnik, elektronikus jelentkezés szükséges a 
vizsgára történő beosztáshoz. A jelentkezési határidő 60 napról 45 napra módosul. 

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer


Halasztásra a jelenleg hatályos szabályok értelmében a vizsga napját megelőző hatodik 
munkanapig volt lehetőség, a jövőben ez a vizsga napját megelőző napra módosul. A 
jövőben a halasztás egységesen kizárólag vizsgarészre (kötelező vagy választott) vonatkozik. 
A halasztás díja ezáltal egyértelműen megállapítható: az első halasztást mindenki számára 
díjmentes, és kizárólag egy vizsgarészre vonatkozik. 

A távolmaradás igazolására az elmulasztott vizsga napját követő öt munkanapon belül van 
lehetőség, ami ilyen esetben vizsgahalasztásnak minősül. Az igazolt távollétet a 
vizsgaszervezőnek kell rögzítenie a Probono rendszerbe, ezért nagyon fontos, hogy az 
igazolások időben megérkezzenek. 

 

5. FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

Kötelező tárgyi felkészítő tanfolyam: 5 nap (5x8 tanóra).  
Választott tárgyi felkészítő tanfolyam: 1 nap (1x8 tanóra).  
A felkészítő tanfolyamokon történő részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének. A 
kötelező és a választott vizsgára felkésztő tanfolyam egy alkalommal vehető térítésmentesen 
igénybe.  

 

6. VIZSGA  

A közigazgatási szakvizsga a kötelező és a választott vizsgatárgy teljesítéséből áll. A kötelező 
és a választott tárgyi vizsga menete megegyezik. A kormánytisztviselő/köztisztviselő egy 
vizsganapon tesz írásbeli és szóbeli vizsgát egy vizsgatárgyból egy 3 tagú vizsgabizottság 
előtt, melynek munkáját vizsgabiztos segíti.  

A vizsga kezdési időpontja: 9 óra 
A személyazonosság ellenőrzése miatt a kezdés előtt legalább fél órával korábban a 
helyszínen történő megjelenés szükséges.  

 

Írásbeli vizsgarész:  

Az írásbeli feladatok megválaszolására 120 perc áll rendelkezésre. A feladatlap 10-11 
kérdésből áll, összpontszám 100, melyből 61 pont elérése szükséges az eredményes 
vizsgához. Ponthatárok: 0-60 pont elégtelen (1),61-70 pont elégséges (2),71-80 pont közepes 
(3), 81-90 pont jó (4),91-100 pont jeles (5). Az írásbeli vizsga eredményessége nem feltétele a 
szóbeli vizsgának.  

A vizsga felfüggesztésével járhatnak a vizsgarend súlyos megsértésének minősülő esetek, 
nem megengedett segédeszközök, modern technikai eszközök használata.  

A jelenleg hatályos írásbeli kérdések vizsgatárgyanként megtalálhatóak a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem honlapján: 
 
Hatályos írásbeli kérdések
 

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer


Szóbeli vizsgarész: 
a vizsgázó egy tételt húz, amely a kötelező tárgyi vizsgarész esetében „a” és „b” részből áll.  

A szóbeli vizsgakérdések elérhetőek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján:  
 
Hatályos szóbeli kérdések
 
A bizottság a tételhez nem tartozó, de a vizsgatárgyon belüli további kérdések feltevésével is 
tájékozódhat a vizsgázó felkészültségéről.  

A bizottság a vizsgát mindkét vizsgarész esetében egy-egy érdemjeggyel értékeli és a 
vizsgatárgy minősítését a két osztályzat számtani átlaga adja. Ha bármelyik vizsgatárgy 
írásbeli vagy szóbeli részéből a vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor az eredménytelen 
vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni. A vizsgázó a dolgozat értékelésével kapcsolatosan 
a vizsga befejezését követően, a vizsga helyszínén a vizsgabizottsághoz fordulhat. A 
vizsgabizottság végleges döntésével szemben a vizsga eredményére vonatkozó semmilyen 
további jogorvoslati lehetőség nincs.  

A bizonyítvány minősítése: kiválóan megfelelt, ha az átlag 5,00; jól megfelelt, ha az átlag 
4,50 - 4,00; közepesen megfelelt, ha az átlag 3,50 - 3,00, megfelelt, ha az átlag 2,50 - 2,00.  

 

Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, a vizsgázó a munkáltatóján keresztül külön 
értesítésben tájékoztatást kap az ismétlővizsga helyéről, napjáról, kezdési időpontjáról. Ha a 
vizsgázó a szakvizsgaszervező által megjelölt napon nem kíván ismétlővizsgát tenni, akkor 
azt az arra rendszeresített nyomtatványon az értesítés kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül írásban közölnie kell a vizsgaszervezővel, továbbá meg kell jelölnie azt a 
vizsgaidőszakot, amikor – munkáltatója egyetértésével – ismétlővizsgára bocsátását kéri. A 
megismételt közigazgatási szakvizsga díja a munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt 
közigazgatási szakvizsga díját – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra (Korm. rend. 
6.§ (7) bekezdés). Ha két éven belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét 
tárgyból meg kell ismételni (Korm. rend. 5.§ (3) bekezdés). 
A Korm. rend. 6.§ (8) bekezdésének megfelelően javítóvizsga díja a vizsgázót terheli.  

 

7. VIZSGADÍJAK  

A szakvizsga díja a Korm. rend. 6. § (1) bekezdése szerint az illetményalap kétszeresének 
megfelelő összeg: 77.300,- Ft, amely a közigazgatási szervet terheli.  
 
A szakvizsga díját – a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) 
Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó vizsgázó esetében – a munkáltató közigazgatási 
szerv a vizsgaszervező által a jelentkezettek számának alapulvételével kiállított számla 
alapján utólag fizeti meg. 
A szakvizsga díját a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a munkáltató a továbbképzési 
hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint fizeti 
meg az NKE részére. Az NKE a továbbképzési hozzájárulásból a közigazgatási szakvizsga 
díját a jelentkezők számának alapulvételével évi két alkalommal, tárgyév június 30-ig (I. 

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/58/22000/V_Szak_Nyilatkozat_Ismetlovizsga.pdf


félév) és november 30-ig (II. félév) fizeti meg a vizsgaszervező fővárosi és megyei 
kormányhivatalok részére. 

A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával: 7.730,- Ft. A halasztási 
díj a munkáltatót terheli.  

Az ismétlővizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával: 7.730,- Ft, mely a 
munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt közigazgatási szakvizsga díját – döntésétől 
függően – átháríthatja a vizsgázóra 

A javítóvizsga díja a szakvizsga díjának tíz százaléka: 7.730,- Ft, amelyet a javítóvizsgára 
jelentkezett vizsgázó visel.  

 

8. ÜGYINTÉZÉS  

A szakvizsgaszervező a Munkáltatójukon keresztül tájékoztatja a vizsgázókat, képzésen 
résztvevőket.  
munkaidőben: hétfőtől csütörtökig: 8-16.30 között, pénteken:8-14 óráig  
Takács Liliána 
Tel.:(1) 485-69361 
E-mail: takacs.liliana@bfkh.gov.hu
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