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1. TÁJÉKOZTATÓ  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 210.§ (1) és a 

244.§ (1) bekezdése alapján a kormányzati és a közszolgálati ügykezelőnek (a továbbiakban: 

ügykezelő) a kormányzati, illetve a közszolgálati jogviszony (a továbbiakban: jogviszony) 

keletkezésétől számított 6 hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie. Ha az ügykezelő az 

alapvizsgát az előírt határidőt követő hat hónapon belül nem teszi le, jogviszonya megszűnik. 

Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak, aki közgazdasági szakközépiskola igazgatás ügyviteli 

szakán szerzett képesítéssel, illetőleg közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik. 

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

továbbiakban: Korm. rendelet) alapján amennyiben a vizsgázó 2010. április 1-jét követően titkos 

ügykezelői vizsgát tett és az arról szóló bizonyítvány másolatát a jelentkezési laphoz csatolta, a 

gyakorlati és a szóbeli részvizsgán mentesül a titkos ügykezelési és a titokvédelmi témakörből való 

számonkérés alól. 

2. TANANYAG  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatása szerint megkezdték, melynek határideje 2015. 

szeptember 20-a. A tananyag hatályosítását kiterjed az írásbeli feladatok felülvizsgálatára és 

bővítésére is. A 2051. II. félévében megrendezésre kerülő konzultációk tananyaga már az új tananyag 

fogja képezni, továbbá a vizsgán való számonkérés is a hatályosított anyagra fog épülni. 

Várhatóan tehát 2015. szeptember 20-a után kerül feltöltésre az új tananyag a következő linken: 

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/ugykezeloi-alapvizsga. 

 

3. VIZSGAIDŐSZAKOK (2015. II. FÉLÉV) 

2015. októberi vizsgaidőszak (tervezett időpontok) 

felkészítő tanfolyam:  2015 október 06-07. 

vizsga napja: 2015. október 27. 

jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28. 

2015. novemberi-decemberi vizsgaidőszak (tervezett időpontok) 

felkészítő tanfolyam:  2015. november 18-19. 

vizsga napja: 2015. december 01. 

jelentkezési határidő: 2015. október 02. 

 

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/ugykezeloi-alapvizsga


4. JELENTKEZÉS  

Az ügykezelői alapvizsgák és konzultációk szervezése (jelentkezés) 2015. szeptember 01-től a 

ProBono rendszerben történik. Az átállással kapcsolatban a vizsgaszervezők részére augusztusban 

bocsájt ki az NKE útmutatót, ezért a jelentkezők is csak ez után kapnak értesítést a jelentkezés 

módjáról. (hasonlóan a továbbképzési programok és a közigazgatási szakvizsga esetében megismert 

elvekhez) 

A vizsgára történő jelentkezés kizárólag a munkáltató hozzájárulásával történhet. A munkáltató 

hozzájárulásával azt is igazolja, hogy a vizsgázó az ügykezelői alapvizsga letételéhez szükséges 

törvényi feltételekkel rendelkezik. 

5. FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

A felkészítő tanfolyam igénybe vétele nem kötelező. Időtartama 2x8 óra (1 tanóra=45 perc). Az 

előadások mindkét nap 9 órától kezdődnek. 

6. VIZSGA  

Az ügykezelői alapvizsga gyakorlati (írásbeli) és szóbeli részből (részvizsga) áll, melyet egy 

munkanapon kell teljesíteni.  

A vizsga kezdési időpontja 9 óra. A személyazonosság ellenőrzése miatt a kezdés előtt fél órával 

korábban a helyszínen történő megjelenés szükséges. 

A vizsgázó a vizsgát egy 3 tagú vizsgabizottság előtt teszi le, melynek munkáját jegyzőkönyvvezető 

segíti. 

A vizsgázó a gyakorlati részvizsgát követően - annak sikeressége esetén - kezdheti meg a 

szóbeli részvizsgát. A szóbeli részvizsgán a vizsgázó részére a felkészüléshez legalább 20 percet 

kell biztosítani. A jelöltnek egy tételt a titkos ügykezelés és titokvédelem témakörből kell húznia.  

A gyakorlati és szóbeli vizsgán a vizsgázónak a vizsgakövetelmények által meghatározott 

tárgykörökben (általános közigazgatási, ügykezelési, titkos ügykezelési, titokvédelmi és ügyvitel-

technikai kérdések) kell számot adnia tudásáról. A vizsgázónak a gyakorlati és szóbeli részvizsgán a 

vizsga időpontjában közzétett vizsgakövetelmények által meghatározott tárgykörökben kell számot 

adnia tudásáról. 

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán az egyik részvizsgából elégtelen osztályzatot kap, vizsgája 

eredménytelennek minősül és ezért ismétlővizsgát tehet. Ismétlővizsga esetén mind a gyakorlati, 

mind pedig a szóbeli részvizsgát meg kell ismételnie a vizsgázónak. Az eredménytelen vizsga 

korlátlan számban megismételhető.  

Ismétlővizsgát tehet a vizsgázó akkor is, ha vizsgáját alapos ok nélkül megszakította, vagy a 

vizsgáztató bizottság a vizsgáját súlyos szabálytalanság esetén felfüggesztette. Súlyos 

szabálytalanságnak minősül különösen a vizsgán nem megengedett segédeszköz igénybe vétele, 

valamint beszélgetés a többi vizsgázóval. 

Amennyiben az ügykezelő vizsgája eredményes, de a minősítésen javítani kíván - munkáltatója 

hozzájárulásával - javítóvizsgát tehet. 

Az ügykezelő - munkáltatója egyetértésével - elhalaszthatja a vizsgáját. A vizsgahalasztás 

bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére.  

Az ismétlő-, a javító- és a halasztott vizsgát a vizsga időpontjában érvényes vizsgakövetelmények 

alapján kell tenni a rendes vizsgára vonatkozó szabályok alkalmazásával.  

7. VIZSGADÍJAK 



Az ügykezelői alapvizsga díja a mindenkori illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 70%-a, 

27 055 Ft. Ez az összeg magába foglalja a vizsgázónak a tananyagokhoz és egyéb oktatási 

segédanyagokhoz biztosított hozzáférést, valamint a felkészítő tanfolyamon és a vizsgán való 

egyszeri  részvételt. 

A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat kell fizetni. A halasztási díj megegyezik az 

illetményalap 10%-ával: 3 865 Ft. A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki - döntésétől függően - 

átháríthatja azt a vizsgázóra. Az ügykezelő első alkalommal díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, 

feltéve, hogy a halasztásra az ügykezelő önhibáján kívüli okból kerül sor. Önhibáján kívüli oknak 

minősül különösen a vizsgázó betegsége miatti keresőképtelensége. Az ismétlővizsga, valamint a 

javítóvizsga díja az illetményalap 10%-a, 3 865 Ft, melyet a munkáltató térit meg a vizsgaszervező 

számára. A munkáltató döntésétől függően átháríthatja az ügykezelőre. 

8. ÜGYINTÉZÉS 

A vizsgaszervező a munkáltatójukon keresztül tájékoztatja a vizsgázókat, képzésen 
résztvevőket.  
munkaidőben: hétfőtől csütörtökig: 8-16.30 között, pénteken:8-14 óráig 

Ügyintéző:   Kardos Bianka  

Telefon: 06-(1) 485-6939 

E-mail: kardos.bianka@bfkh.hu 

 


