
KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA  

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:   

• 2011. évi CXCIX. tv. A közszolgálati tisztviselőkről 
• 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet A közigazgatási szakvizsgáró 

VIZSGÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE 

Közigazgatási szakvizsgát tehet az a felsőfokú iskolai végzettség ű 
köztis ztvisel ő/kormánytisztvisel ő, 

• aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy ez alól mentesült,  
• közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik 

A vizsga letételéhez a fentiek együttes megléte szükséges, bármelyik feltétel hiánya 
esetén közigazgatási szakvizsga nem tehető. 

A vezető kormánytisztviselő/köztisztviselő  közigazatási szervnél szerzett gyakorlat 
nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát, de a másik feltételnek szintén meg kell 
felelnie! 

A vezető kormánytisztviselő a kinevezést követő 2 éven belül köteles szakvizsgát 
tenni. 

Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály el őírja  – nem 
közszolgálati/kormányzati szolgálati  jogviszonyban  álló is tehet , feltéve, ha 
közigazgatási alapvizsgát tett, vagy az alól mentesült! 

A közigazgatási szakvizsga teljesítéséig a kormánytisztviselő/köztisztviselő 
magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható. 

MENTESSÉGEK 

Közigazgatási szakvizsgával egyenértékű 

• jogi szakvizsga, 
• a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási 

jellegűnek minősített tudományos fokozat és az annak alapján adott 
mentesítés. 

Nem vonatkozik az előmeneteli szabály arra a köztisztviselőre, akit egy évnél 
rövidebb határozott időre neveztek ki. Amennyiben azonban a határozott idő az 1 
évet meghaladja, avagy többszöri határozott idejű kinevezéssel rendelkezik, ezeket 
egybe kell számítani és belép a szakvizsga letételi kötelezettség. 

  



VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS 

Területileg illetékes kormányhivatalhoz : 

• munkáltató által megküldött  
• választott vizsgatárgy megjelölésével 
• választott vizsgaid őszakot megel őzően legkés őbb két hónappal  
• kormányrendeletben meghatározott formátumú jelentkezési lapon  

A jelentkezési lap akkor elfogadható , ha az  

• a vizsgaszervező illetékességi körébe tartozó szervtől érkezett 
• jelentkezés a munkáltatón keresztül történt 
• határidőben érkezett 
• minden adat megfelelően ki van töltve  

o alapvizsga letételének időpontját, mentesség esetén annak okát 
o vizsgára jelentkezés időpontját 
o nyilatkozatot a felkészítő tanfolyamon való részvételről 

• a közigazgatási szerv bélyegző-lenyomata szerepel 
• azon a munkáltatói jogkör gyakorlójának és a vizsgázónak az aláírása 

szerepel 
• tartalmazza a munkáltató igazolását arra vonatkozóan, hogy a jelölt a 

gyakorlati időt letöltötte 

KIÉRTESÍTÉS 

A vizsgázók kiértesítése a felkészítő tanfolyamokról és a vizsgákról a munkáltató 
útján, legalább 30 nappal a felkészít ő tanfolyam kezdete el őtt  történik.  

A munkáltató feladata tájékoztatni a köztisztviselőket a tanfolyam és a vizsga pontos 
helyéről, idejéről.  

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 

Központi program szerint szervezett 

• kötelező tárgyból 5 napos 
• választott tárgyból 1 napos 

felkészítő tanfolyam. 

TANANYAG 

A hatályos tankönyvek, tételsorok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  honlapjáról  
tölthetők le. 

  

  



VIZSGA 

A vizsgázó általános közigazgatási ismeretekből, és az általa választott tárgyből 
külön napokon tesz vizsgát. 

A két vizsga menete megegyezik: írásbeli feladatlap kitöltését követően szóbeli 
vizsgán ad számot felkészültségéről. 

A sikeres közigazgatási vizsga, egyben a bizonyítvány megszerzésének feltétele a 
mindkét vizsgarész sikeres teljesítése. 

KÖLTSÉGEK 

A közigazgatási szakvizsga díja a közigazgatási szervet terheli. 

A szakvizsga díja a köztisztvisel ői illetményalap kétszeresének  megfelelő összeg, 
amely jelenleg 77.300,- forint . A kötelező és a választott vizsgára felkészítő 
tanfolyam egy alkalommal, térítésmentesen vehető igénybe. 

A javítóvizsga díja  megegyezik a szakvizsga díjának 10%-val , melyet a 
javítóvizsgára kötelezett köztisztviselő visel. 

HALASZTÁS, TÁVOLMARADÁS  

A vizsgázó - munkáltatója egyetértésével - elhalaszthatja a vizsgáját. Erre minden 
vizsgaidőszakban az első vizsga napját megelőző 6. munkanapig van lehetőség. 

A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díj a megegyezik a 
szakvizsga díjának 10%-val.  A halasztási díj a munkáltatót terheli. 

A vizsgázó első alkalommal a vizsga napját megelőző harmadik munkanapig, 
díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó  
önhibáján kívüli okból  kerül sor. A vizsgázó a vizsgahalasztás bejelentésével 
egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját.  

A határidőn túl érkezett halasztási kérelmeket nem áll módunkban figyelembe venni. 
Ez esetben a jelöltnek javítóvizsgát kell tennie, melynek költsége a jelöltet terheli.  

A vizsgáról történő igazolatlan távolmaradás következménye a javítóvizsgára 
utasítás, amelynek költsége a jelöltet terheli.  

Halasztott időpont helyett új felkészítő, illetve vizsgaidőpontot kizárólag a 
vizsgaszervező állapíthat meg.  

Bővebb információ: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezet ő- és Továbbképzési 
Intézet  

 

 


