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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2020. II. FÉLÉVBEN LEBONYOLÍTÁSRA KERÜLŐ 

KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK RENDJÉRŐL 

 

 

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 TÁJÉKOZTATÓK: 

 

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

 

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

 

 

VÁLTOZÁSOK A VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL: 

 

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. 

(IV. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. alapján, a közigazgatási alap- és szakvizsga letételére előírt 

határidőbe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. 

 

Tekintettel a fennálló járványügyi készültségre, továbbá a tisztviselők egészségének kiemelt védelmére, 

a Békés Megyei Kormányhivatalnál jelenléti felkészítő képzések megszervezésére nem kerül sor. A II. 

félévi alap-, valamint szakvizsgákra való jelentkezéssel a tisztviselők vállalják az önálló, online 

tananyagokból való felkészülést.  

 

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

 

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 Probono-ban a meghirdetett vizsgaidőszakra 

jelentkeznek fel képzési referensükön keresztül. A vizsgacsoportokba történő beosztásról a 

kormányhivatal – mint vizsgaszervező - képzési referense gondoskodik. A beosztásról a jelöltek, 

valamint a képzési referensek a Probono-ban megadott e-mail címre automatikus üzenetben kapnak 

értesítést, ezért kiemelten fontos a mindennapokban használt elektronikus cím megadása. 

 

Kötelező tárgyi vizsgák lebonyolítására a 2020. szeptember 14-25. közötti időszakban kerül sor. 

Választott tárgyi vizsgák (Önkormányzati igazgatás, Államigazgatás) lebonyolítására a 2020. október 

5-16. közötti időszakban kerül sor.    

 

A tananyag, valamint a követelményrendszer megtalálható és letölthető:  

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/05/05/az-egyetem-online-tananyagokkal-tamogatja-a-

kozigazgatasi-alap-es-szakvizsgazok-onallo-felkeszuleset 

 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-

kovetelmenyrendszer 

 

https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning 

 

 

Közigazgatási alapvizsga 

 

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 

vizsgaidőpontok egyikére. 

 

A vizsgák lebonyolítására a 2020. szeptember 7-október 2. közötti időszakban kerül sor. 

 

A vizsgák kezdési időpontjai: 9.00-10.00; valamint 13.00-14.00 óra 

Helyszín:   Békés Megyei Kormányhivatal Félemeleti tanácsterem 

    5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 

 

 

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/05/05/az-egyetem-online-tananyagokkal-tamogatja-a-kozigazgatasi-alap-es-szakvizsgazok-onallo-felkeszuleset
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/05/05/az-egyetem-online-tananyagokkal-tamogatja-a-kozigazgatasi-alap-es-szakvizsgazok-onallo-felkeszuleset
https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning


 
3 

A tananyag, valamint a követelményrendszer megtalálható és letölthető: 

 

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

  

https://kti.uni-nke.hu/hirek/2020/05/05/az-egyetem-online-tananyagokkal-tamogatja-a-

kozigazgatasi-alap-es-szakvizsgazok-onallo-felkeszuleset 

 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-es-

kovetelmenyrendszer 

 

 

Ügykezelői alapvizsga 

 

Tekintettel az ügykezelői alapvizsgára jelentkezők csekély számára, a Békés Megyei Kormányhivatalnál 

2020. II. félévben ügykezelői alapvizsga megszervezésére nem kerül sor. A beérkező jelentkezések 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kerülnek átirányításra. 

 

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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