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Tájékoztató  

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által megszervezésre kerülő 

közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamokról és vizsgákról 

 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a közigazgatási 

szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak 

megfelelően megkezdte a 2022. II. félévi közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamok és vizsgák 

szervezését. 

A közigazgatási szakvizsga letételére vonatkozó kötelezettséget a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályozza.  

A közigazgatási szakvizsga a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. 

rendelet szerint a közszolgálati továbbképzési rendszer részét képezi.  

 

A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés 2016. június 1-jétől kizárólag a Probono 

elektronikus képzésszervezési felületen (a továbbiakban: Probono felület) valósul meg. 

A Kormányhivatal által meghirdetésre került a Probono felületen a 2022. II. félévi vizsgaidőszak az 

alábbiak szerint: 

 Vizsgaidőszak elnevezése: 2022. II. félév 

 Vizsgaidőszak kezdő dátuma: 2022. szeptember 12. 

 Vizsgaidőszak záró dátuma: 2022. november 30. 

 Jelentkezési határidő: 2022. július 28. 

 Lejelentkezési határidő: 2022. július 28. 

Felhívom figyelmét a fenti jelentkezési, illetve lejelentkezési határidőkre. Ezen időpontokon a 

Kormányhivatalnak nem áll módjában változtatni, a 2022. II. félévi közigazgatási szakvizsga 

vizsgaidőszakban szervezett felkészítő tanfolyamokon és vizsgákon történő részvétel érdekében 

ezen határidőig meg kell történnie a vizsgaidőszakra történő jelentkeztetésnek a Probono 

felületen, ellenkező esetben a jelentkező csak a 2023. I. félévi vizsgaidőszakban vehet részt – az 

arra történő jelentkeztetést követően – a közigazgatási szakvizsgán. 

 

A Probono felületen történő jelentkeztetés érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

(a továbbiakban: NKE) útmutatókat készített, melyek az alábbi linken érhetőek el: 

útmutató a tisztviselői regisztrációhoz, tájékoztató a közigazgatási szakvizsgáról 

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

 

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


A 2022. II. félévében halasztott vizsgára jelentkező tisztviselőkkel, illetve ismétlővizsgára 

kötelezett jelentkezőkkel kapcsolatos tudnivalók: 

Amennyiben a jelentkezők már rendelkeznek részeredménnyel, esetükben ezek rögzítésre 

kerültek a Probono felületen, továbbá szükséges az egyéni továbbképzési tervben a korábban 

megjelölt választható vizsgatárgyat tartalmazó közigazgatási szakvizsga közszolgálati 

továbbképzési program rögzítése, valamint a Kormányhivatal által meghirdetett közigazgatási 

szakvizsga vizsgaidőszakra történő jelentkeztetés. A halasztott vizsgát tevő jelentkezőknél, 

amennyiben a felkészítő tanfolyamokon még nem vettek részt, abban az esetben a felkészítő 

tanfolyamon történő részvétel érdekében ezt jelezni kell a jelentkeztetéskor az útmutatóban leírtaknak 

megfelelően. Az ismétlővizsgára kötelezett jelentkezőknél a felkészítő tanfolyamra nem történhet 

jelentkeztetés. 

Az NKE a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét, tananyagát és a vizsgakérdéseket a 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgálja és aktualizálja, mellyel 

kapcsolatos információkról az NKE a honlapján tájékoztatást nyújt. 

 

A közigazgatási szakvizsga aktualizált kötelező és választott vizsgatárgyi tananyagai, az írásbeli 

és szóbeli kérdések, valamint a követelményrendszer várhatóan 2022. szeptember 1. napjától  

(a tananyag felülvizsgálat során történt hatályosításokat tartalmazó tájékoztató füzetek várhatóan 

2022. augusztus 15. napjától) letölthetőek az NKE honlapjáról (https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-

vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer). 

2022. szeptember 1-jét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák 

esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik. 

 

A közigazgatási szakvizsgával kapcsolatban dr. Garamvölgyi Krisztina (96/795-734) és Pintérné Samu 

Renáta (96/795-643) készséggel áll rendelkezésére. 
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