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TÁJÉKOZTATÁS A 2018. ÉVI KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK IDŐPONTJAIRÓL 

A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Vizsgaszervező) a közigazgatási 

szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a 

közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § 

(1)-(2) bekezdése alapján felmérte a következő évre vonatkozó közigazgatási vizsgák 

létszámadatait és az alábbiak szerint kijelölte a 2018. évi felkészítő tanfolyamok és vizsgák 

időpontjait. 

Közigazgatási alapvizsga 

Csoport 

száma 

Konzultáció Vizsga 

időpontja 
jelentkezési  

határidő 
időpontja 

jelentkezési 

határidő 

1. 2018. január 29-31.  2018. január 22. 2018. február 16.  2018. február 09. 

2. 2018. február 26-28.  2018. február 19. 2018. március 19.  2018. március 08. 

3. 2018. március 12-14.  2018. március 05. 2018. április 03. 2018. március 23. 

4. 2018. április 16-18.  2018. április 09. 2018. május 04.   2018. április 26. 

5. 2018. május 07-09.  2018. április 30. 2018. május 25.  2018. május 17. 

6. 2018. június 04-06.  2018. május 28. 2018. június 22.  2018. június 15. 

7. 2018. szeptember 03-05. 2018. augusztus 27. 2018. szeptember 21. 2018. szeptember 14. 

8. 2018. október 01-03. 2018. szeptember 24. 2018. október 19.  2018. október 12. 

9. 2018. november 05-07.  2018. szeptember 29. 2018. november 23.  2018. november 16. 

 

A közigazgatási alapvizsga konzultáció és vizsga szervezése a Probono rendszerben 

történik. A vizsgára kötelezettek jelentkeztetésével kapcsolatos teendőket a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) honlapjáról az alábbi hivatkozásról töltheti 

le: 

https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok 

 

https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok
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A vizsgára kötelezettek jelentkeztetésénél figyelembe kell venni a konzultációs és 

vizsgacsoportok számát, azaz minden vizsgázónak a konzultációs csoport számával 

megegyező számú vizsgacsoportba kell jelentkezni (pl. aki a konzultációra az 1. sz. 

csoportba jelentkezik, annak a vizsgára is az 1. számú csoportba kell jelentkeznie). 

 

Ügykezelői alapvizsga 

 

Csoport 

száma 

Konzultáció Vizsga 

időpontja 
jelentkezési  

határidő 
időpontja 

jelentkezési határidő 

1. 2018. február 21-22. 2018. február 01.   2018. március 26. 2018. február 15.    

 

Az ügykezelői alapvizsga konzultáció és vizsga szervezése a Probono rendszerben 

történik. A vizsgára kötelezettek jelentkeztetésével kapcsolatos teendőket az NKE 

honlapjáról az alábbi hivatkozásról töltheti le:  

https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok 

 

A 2018. évben valószínűleg nem kerül sor ügykezelői alapvizsga konzultáció 

megszervezésére, mert konzultáció megtartására min. 10 fő jelentkezése esetén kerül sor, és 

a 2017. évben történt előzetes felmérés során kevesebb, mint 10 fő jelezte részvételi 

szándékát.  

 

Ügykezelői alapvizsga szervezéshez min. 5 fő jelentkezése szükséges. Ha a jelentkezők 

száma nem éri el a minimális létszámot, úgy a jelentkezők más vizsgaszervezőhöz – 

várhatóan az NKE-hez – kerülnek átirányításra. Az átirányítás tényéről a jelentkezők 

elektronikus értesítő levelet fognak kapni. 

 

Az ügykezelői alapvizsgára történő jelentkezés akkor érvényes, ha a munkáltató a 

vizsgára kötelezett Probono rendszerben történő jelentkeztetését követően letölti a 

rendszer által generált, kitöltött jelentkezési lapot és aláírást követően megküldi a 

Vizsgaszervezőnek.  
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Közigazgatási szakvizsga 

Vizsgaidőszak: MÁRCIUS-MÁJUS 2018. március 19 - 2018. május 11. 

     Jelentkezési határidő:  2018. február 01. 

    Kötelező tárgyi felkészítő tanfolyam 2018. március 19-március 23. 

Kötelező tárgyi vizsgák 2018. április 09., 10., 11., 12. 

Államigazgatás felkészítő tanfolyam 

2018. április 16-18. Önkormányzati igazgatás felkészítő tanfolyam 

Pénzügyi és költségvetési igazgatás felkészítő tanfolyam 

Választott tárgyi vizsgák 2018. május 07., 08., 09., 10. 

    
    Vizsgaidőszak: SZEPTEMBER-NOVEMBER 2018. szeptember 17 - 2018. november 9. 

    

 

Jelentkezési határidő:  2018. augusztus 02. 

    Kötelező tárgyi felkészítő tanfolyam 2018. szeptember 17-szeptember 21. 

Kötelező tárgyi vizsgák 2018. október 08., 09., 10., 11. 

Államigazgatás felkészítő tanfolyam 

2018. október 15-17. Önkormányzati igazgatás felkészítő tanfolyam 

Pénzügyi és költségvetési igazgatás felkészítő tanfolyam 

Választott tárgyi vizsgák 2018. november 5., 6., 7., 8., 9. 

     

A közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamok és vizsgák szervezése a Probono 

rendszerben történik. A vizsgára kötelezettek jelentkeztetésével kapcsolatos teendők az 

NKE honlapjáról az alábbi hivatkozásról tölthetők le: 

https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok 

 

A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés akkor érvényes, ha a munkáltató a 

vizsgára kötelezett Probono rendszerben történő jelentkeztetését megtette. Amennyiben 

a feljelentkeztetést követően a tisztviselő jogviszonya megszűnik haladéktalanul 

tájékoztatni szükséges a Vizsgaszervezőt. 

 


