Tisztelt Hallgatók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az OKV Elnöksége a közigazgatási szakvizsga új
követelményrendszerét 2007. augusztus 15-ével jóváhagyta és az OMI az új
követelményrendszert várhatóan 2007. augusztus végén a Magyar Közlönyben közzéteszi. Az új
követelményrendszer 2007. szeptember 1- jétől érhető el az OMI hivatalos honlapján
(http://omi.mki.gov.hu/Dokumentumtár/Jogszabályok).
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a vizsgaszervezők a közigazgatási szakvizsga kötelező tárgyi
szóbeli vizsgáján– a közigazgatási alapvizsgához hasonlóan-, párosított (a) és b) részből álló
szóbeli tételeket alkalmaznak, azaz minden vizsgázó két, különböző témakör alapján ad számot
tudásáról. Célunk, hogy a vizsgázó tudását szélesebb ismeretanyag számonkérésére alapozva
ítélhesse meg a vizsgabizottság. A szóbeli tételek párosítása nem nyilvános.
A közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1998. (III. 31.) Korm. rendelet
Vizsgaszabályzatának 13. pontja értelmében (amely a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II.27.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja szerint a szakvizsgázókra is kiterjed) halasztott- és
javítóvizsgát a jelentkezéskor érvényes vizsgakövetelmények alapján kell tenni.
Annak érdekében, hogy a szakvizsgák szervezésére országosan egységes elvek alapján kerüljön
sor és teljesüljön az a cél, hogy a vizsgázó hatályos ismereteket sajátítson el, és ezekből tegyen
vizsgát, 2007. szeptember 1- jétől a vizsgaszervezőknek a szakvizsgák szervezéséhez az alábbi
ajánlást tettük:
Halasztott vizsgázónak minősül általában az a hallgató, aki a felkészítő tanfolyamot és/vagy a
vizsgát elhalasztotta, illetve aki felkészítő tanfolyamon már részt vett, de vizsgáját még nem
teljesítette.
A vizsgakövetelmények megváltozására és a vizsgázók érdekeire való tekintettel azonban a
halasztott vizsgázók körét szűkebben értelmeztük.
1. Azt a hallgatót, aki a felkészítő tanfolyamot és a vizsgát is elhalasztotta új jelentkezőnek
minősítjük. Ezáltal a már hatályos tananyagból tartott felkészítő tanfolyamon vesz részt és
vizsgát is az új követelmények szerint tesz.
2. Azt a hallgatót, aki felkészítő tanfolyamon már részt vett, de vizsgáját elhalasztotta
szintén új jelentkezőnek minősítjük, aki vizsgát az új követelmények szerint tesz. A
vizsgára való felkészülés elősegítése céljából az új követelményrendszer, az új tananyagok
és az új oktatási segédanyagok (diasorok) megtalálhatóak az OMI hivatalos honlapján.
3. A javítóvizsgára utasított (pótvizsgás) hallgatók 2007. október 31-ig tehetnek vizsgát a
régi szakvizsga követelmények alapján. Megkértük a vizsgaszervezőket, hogy
tájékoztassák a pótvizsgázókat a követelményrendszer változásáról, és arról, hogy - a
követelményrendszer hatályosítására való tekintettel - amennyiben kívánják, az új
követelményrendszer alapján is tehetnek vizsgát.

Fentiek indoka a következő: az első két esetben a vizsgáját még nem kezdte meg a jelölt, a
vizsgára való felkészülés előtt áll, tehát a követelményrendszer változása nem nehezíti meg
számára a vizsga letételét. A harmadik esetben azonban már túl van egy sikertelen vizsgán a
jelölt, tehát számára nehézséget jelenthet az új tanagyag és követelményrendszer szerinti
felkészülés a pótvizsgára. Viszont hosszú távon nem szervezhetők a vizsgák két eltérő
követelményrendszer szerint, ezért a javítóvizsgázók számára határidőt kell szabni a régi
követelményrendszer szerinti vizsga letételére.
Sikeres felkészülést kívánunk!
Budapest, 2007. augusztus 29.
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