
Tisztelt Kollégák! Kedves Hallgatók! 
 
 
A Kormányablak ügyintéző szakirányú továbbképzési szak záróvizsga-időszakának 
közeledtével szeretnénk összefoglalni a záróvizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, 
bízva abban, hogy ez némiképp a felfokozott várakozások és az esetlegesen indokolatlanul 
felmerült aggodalmak lecsillapítását is szolgálja. 
 
A záróvizsga menete nagy hasonlóságot mutat az I. félév, valamint a II. félév végén tett 
írásbeli vizsga gyakorlatával.  A záróvizsga időpontját tanulócsoportonként előre 
meghatározta az Egyetem az órarendben. Erre tekintettel valamennyi hallgatónak a 
tanulócsoportja szerinti időpontban kell vizsgát tennie. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 
hogy a személyazonosság ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettség miatt a hallgatóknak 
személyazonosságukat igazolniuk kell, így a beléptetés és a jelenléti ív aláírása a szokásosnál 
több időt vesz igénybe. Mindezekre tekintettel a vizsgára történő beléptetés 7.30 és 9.00 óra 
között történik. A vizsga 9.00 órakor kezdődik és 12.00 óráig tart. 
Amennyiben valamilyen rendkívüli körülményre tekintettel valamely hallgató a 
tanulócsoportja szerinti vizsganapon nem tud záróvizsgát tenni, úgy a záróvizsgára nyitva álló 
pótnapon vizsgázhat. 
Ha bármilyen okból sikertelen lenne a záróvizsga, szintén a záróvizsgára nyitva álló pótnapon 
vizsgázhat a hallgató. 
 
A záróvizsga írásbeli, előre elkészített és a vizsgaszervezők részére az Egyetem által 
megküldött feladatlap kitöltésével teljesíthető. A záróvizsga-dolgozatokat az Egyetem 
sokszorosítva, zárt borítékban juttatja el a vizsgaszervezőknek. A zárt boríték csak a vizsga 
napján, a záróvizsga megkezdésekor a záróvizsga-bizottság tagjai és a vizsgázók jelenlétében 
bontható fel. 
A feladatlapok az adott vizsganapon egységesek; néhány mondattal megválaszolható, 
„kifejt ős” kérdéseket tartalmaznak. 
A záróvizsgán a hallgatók a tanév teljes tananyagából tesznek írásbeli vizsgát, azaz a két félév 
során elsajátított öt modul minden tantárgyából, amelyek az alábbiak: 

1. modul: Közigazgatási alapismeretek tantárgyai: 

• Államszervezet  

• A közigazgatás szervezetrendszere  
• Közszolgálati jog  

• Helyi önkormányzatok  
• Területi közigazgatás  
• Jogalkalmazás  

 
 
 
 



2. modul: Közigazgatási eljárások tantárgyai: 

• A Ket. és a szakigazgatási normák egymáshoz való viszonya, a 
közigazgatási eljárásjogi szabályozás rendszere  

• A közigazgatási eljárás alapelvei és a Ket. hatálya  
• A kérelem és az általános eljárási szabályok  

• A hatósági döntéshozatal és a döntésfajták  
• Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban  

• Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban  
 

3. modul: E – közigazgatás az ügyfélszolgálatban tantárgyai: 

• Az e – közigazgatás fogalomrendszere  

• Adatvédelem és információszabadság  
• Az elektronikus ügyintézés szabályai  
• Azonosítás, hitelesítés és az Ügyfélkapu  

• Közigazgatási nyilvántartások  
 
 

4. modul: Egyedi ügyek és élethelyzetek tantárgyai: 
 

• Gazdasági szakigazgatási feladatok   

• Épített és természeti környezet védelme  
• Humán igazgatási feladatok 1.  
• Humán igazgatási feladatok 2.  

• Okmányirodai feladatok  
• Rendészeti – hatósági feladatok  

 
5. modul: Ügyfélszolgálati készségfejlesztés tantárgyai: 
 

• Etikus ügyfélkapcsolat  

• Önismeret, emberismeret, empátia  
• Kommunikáció  

• Tárgyalás és érveléstechnika, asszertivitás  
• Konfliktus és konfliktuskezelés  

• Ügyfélszolgálati helyzetgyakorlat  

  
 
Tehát a feladatlapon ez alkalommal 29 tantárgyból egy-egy kérdés található. A záróvizsgán is 
minden hallgatónak minden kérdésre választ kell adnia, mivel egy kérdés egy tantárgy 
ismereteinek ellenőrzésére szolgál. Felhívjuk a figyelmet a korábbi vizsgákhoz képest egy 
fontos eltérésre:  



Az egyes kérdésekre adott válaszok záróvizsga-bizottság általi értékelését követően az egyes 
tantárgyak érdemjegyeiből a képzésszervező számtani átlagot számít, ez az eredmény lesz a 
záróvizsga eredménye, és egyben az oklevél minősítése. (A számtani átlag számításánál a 
vizsgázó által, az egyes tantárgyakból szerzett érdemjegyek összegét osztjuk el 29-cel, azaz a 
tantárgyak számával.) 
Az átlageredményt az osztályzatok alapján két tizedes pontosságig kell kiszámítani. A 
számtani átlag alapján az alábbiak szerint kell megállapítani a záróvizsga eredményét: 

• jeles, ha az átlag: 4,51-5,00;  
• jó, ha az átlag: 3,51-4,50;  
• közepes, ha az átlag: 2,51-3,50;  

• elégséges, ha az átlag 2,00 - 2,50;  
• elégtelen, ha az átlag nem éri el a 2,00-t. 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 52. § (1) bekezdése 
értelmében: „A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. 
Bármelyik elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga 
értékelése elégtelen.” 
 
A sikertelen záróvizsgáról a képzésszervező soron kívül, a záróvizsga napján, írásban értesíti 
az érintett hallgatókat.  
A javító záróvizsga alkalmával is csak a sikertelen tantárgyból kell megismételni a vizsgát. 
Az átlagot az első záróvizsga-dolgozat sikeres tantárgyainak érdemjegyeiből és a javító-
dolgozat sikeres tantárgya(i)nak érdemjegyeiből kell megállapítani. 
 
A záróvizsga-kérdések elsősorban a munkafüzettel támogatott előadásokon elhangzottak és az 
e-learning tananyag alapján kerülnek meghatározásra. 
 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy a záróvizsga-dolgozatokra a hallgató nevén 
túl a hallgató Neptun-kódját is rá kell majd vezetni, ezért célszerű azt megjegyezni, vagy a 
hallgatónak magával hoznia a záróvizsgára. 
 
 
Sikeres felkészülést és eredményes záróvizsgát kívánok! 
 
Budapest, 2013. november 8. 
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