2013. II. FÉLÉVI KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK
IDŐPONTJAI
Közigazgatási alapvizsga:
Konzultációs és
vizsgacsoport száma
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Konzultációk

Vizsgák

2013. szeptember 9-11.
2013. szeptember 16-18.
2013. szeptember 30-október 2.
2013. október 14-16.
2013. november 5-7.
2013. november 18-20.

2013. szeptember 27.
2013. október 3.
2013. október 17.
2013. október 31.
2013. november 21.
2013. december 4.

Közigazgatási alapvizsgára jelentkezni csak a https://tvp.uni-nke.hu/portal/login.seam
címen elérhető Közigazgatási és Továbbképzési Vizsgaportálon lehet.
Ügykezelői alapvizsga:
Felkészítő tanfolyam
nem szervezünk

Vizsga
2013. szeptember 12.

Vizsgára jelentkezni a Kormányhivatal honlapjáról http://www.kormanyhivatal.hu
hivatkozásról a Dokumentumok/Képzés, oktatás/ügykezelői alapvizsga jelentkezési
lap cím alól letölthető jelentkezési lapon lehet.
A 2013. II. félévi ügykezelői alapvizsgára jelentkezések határideje: 2013. július 1.
Beküldésének módja: postai úton – Baranya Megyei Kormányhivatal 7602 Pécs, Pf.
405. -, vagy szkennelt formátumban a kosz@bamkh.hu e-mail címre. A jelentkezés akkor
tekinthető érvényesnek, ha azt a jelentkező is és a munkáltatói aláírt, valamint
lebélyegezte.
Közigazgatási szakvizsga:
Októberi vizsgaidőszakra jelentkezők részére:
Kötelező tárgyi felkészítő:
Kötelező tárgyi vizsga:
Választott tárgyi vizsga:

2013. október 7-11.
2013. október 28. és 29.
2013. november 11. és 12.

Novemberi vizsgaidőszakra jelentkezők részére:
Kötelező tárgyi felkészítő:
Kötelező tárgyi vizsga:
Választott tárgyi vizsga:

2013. november 4-8.
2013. november 25. és 26.
2013. december 9. és 10.

A választott vizsgatárgyak esetében a felkészítő tanfolyamok - valamennyi őszi
vizsgaidőszakra jelentkező számára - az alábbi időpontban kerülnek
lebonyolításra:
Államigazgatás:
2013. október 30.
Önkormányzati közigazgatás:
2013. október 30.
Pénzügyi és költségvetési igazgatás: Felkészítő tanfolyam nem lesz, csak vizsga
Vizsgára
jelentkezni
a
Kormányhivatal
honlapjáról
a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya hivatkozásról Dokumentumok/Képzés,
oktatás/Jelentkezési lap közigazgatási szakvizsgára cím alól letölthető jelentkezési lapon
lehet.
A 2013. II. félévi közigazgatási szakvizsga jelentkezések határideje: 2013. július 1.
Beküldésének módja: postai úton – Baranya Megyei Kormányhivatal 7602 Pécs, Pf.
405. -, vagy szkennelt formátumban a kosz@bamkh.hu e-mail címre. A jelentkezés akkor
tekinthető érvényesnek, ha azt a jelentkező is és a munkáltatói aláírt, valamint
lebélyegezte.
A közigazgatási alap- ügykezelői alapvizsga és a szakvizsga tananyagok, diasorok,
követelményrendszerek, írásbeli és a szóbeli vizsgakérdések a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem honlapjáról tölthetők le az alábbiak szerint:
http://www.uni-nke.hu hivatkozásról az Egyetem/Intézetek/Vezető- és Továbbképzési
Intézet/Közszolgálati vizsgák alcím.
A vizsgákkal kapcsolatban Pohli Károlyné kolléganő áll szíves rendelkezésükre, a
pohli.karolyne@bamkh.hu e-mail címen, illetve a 72/507-004-es telefonon.
Baranya Megyei Kormányhivatal
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