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1. TÁJÉKOZTATÓ  

A közigazgatási szakvizsga célja, hogy a felsőfokú végzettségű tisztviselő olyan általános 

közigazgatási ismeretekre tegyen szert, amelyek birtokában a közigazgatási szervek széles körében 

és minden szintjén alkalmassá válik a közhatalmi típusú döntések törvényes előkészítésére, illetve 

meghozatalára.  

 

A közigazgatási szakvizsgának a főbb szabályait az alábbi rendelkezések tartalmazzák: 

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

Rendelet) 

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

c) a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

d) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 

e) 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 

1.1. A Kttv. hatálya alá tartozó tisztviselőkre vonatkozó szabályok 

A Kttv. 43. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő kinevezési okmánya tartalmazza az 

előmeneteléhez előírt kötelezettségeket, ezen belül a közigazgatási szakvizsga letételére előírt 

határidőt is.  
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A pályakezdőként kinevezett kormánytisztviselőnek a tanácsosi besoroláshoz közigazgatási 

szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsgát tehet az az I. besorolási osztályba sorolt 

kormánytisztviselő, aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél 

szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik.1 Nem pályakezdő kormánytisztviselő a 

kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles a 

közigazgatási szakvizsgát letenni.2 

 

Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a 

szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével 

rendelkező kormánytisztviselő kaphat. Ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem 

rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított két éven belül le kell 

tennie. Ha szakvizsga-kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból 

elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.3 

 

1.2. A Kit. hatálya alá tartozó tisztviselőkre vonatkozó szabályok 

A központi kormányzati igazgatási szervek esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója 

szabályzatában határozza meg az egyes álláshelyek betöltésének feltételeit.  

 

Kormányhivatali kormánytisztviselők előmeneteléhez a Kit. közigazgatási tanulmányok szakirányú 

továbbképzési szak elvégzését írja elő,4 azonban a kormányhivatalokról szóló rendelet 11. § (4-5) 

bekezdései alapján a tisztviselő meghatározott előmeneteli fokozatba akkor is sorolható, ha 

közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, vagy vállalja, hogy e szakvizsgát három éven belül 

megszerzi. 

 

1.3. A közigazgatási szakvizsga alól mentesítettek köre  

a) A Kttv. 118. § (9) bekezdése alapján, aki jogi szakvizsgával rendelkezik. 

b) A Kttv. 118. § (9) bekezdése alapján, aki olyan tudományos fokozattal rendelkezik, melyet a 

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (továbbiakban: KTK) teljes körűen közigazgatási 

jellegűnek minősített és annak alapján adott mentesítést. A KTK részben is közigazgatási 

jellegűnek minősítheti a köztisztviselő/kormánytisztviselő tudományos fokozatát, ebben az 

esetben a tisztviselő a közigazgatási szakvizsgának abból a részéből tesz vizsgát, amelyre a 

mentesítés nem vonatkozik.  

c) A rendészeti szakvizsgáról szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése 

szerint a teljesített rendészeti szakvizsgát a közigazgatási szakvizsgáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott közigazgatási szakvizsgával egyenértékűnek kell 

tekinteni. 

                                                   
1 Kttv. 118. § (7-8) bekezdés 
2 Kttv. 122. § (3) bekezdés 
3 Kttv. 129. § (2) bekezdés 
4 Kit. 271. § (11) bekezdés 
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2. TANANYAG  

A hatályos tananyag letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési 

Intézetének (a továbbiakban: NKE) honlapjáról. 

 

A tananyagot az NKE a jogszabályi változásokra tekintettel évente felülvizsgálja, és szükség esetén 

aktualizálja. A hatályosítással érintett tananyagrészek, az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az 

oktatási tematika, valamint az írásbeli vizsgakérdések várhatóan 2021. március 1-ig publikálásra 

kerülnek a honlapon. 2021. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és 

halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik. 

 

A vizsgákra történő felkészülést a videó-prezentációk, központi diasorok, írásbeli kifejtő (esszé) 

kérdések és szóbeli vizsgatételek is segítik. 

3. JELENTKEZÉS  

A közigazgatási szakvizsgára az érintett tisztviselőket a Probono felületen képzési referensi 

jogosultsággal rendelkező tisztviselő tudja jelentkeztetni. A szakvizsga egyéni képzési tervbe való 

betervezését követően a tisztviselő a vizsgázóval előzetesen egyeztetett vizsgaidőszakra jelentkezteti.  

 

A közigazgatási szakvizsga tervezése két lépésben történik:  

1. a közigazgatási szakvizsga egyéni éves továbbképzési tervbe történő felvétellel, 

valamint 

2. a vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakhoz történő hozzárendeléssel. 

 

A szakvizsgára történő jelentkezés esetén fontos, hogy a tisztviselők alapadatai pontosan és 

hiánytalanul legyenek kitöltve, rendelkezzenek jóváhagyott tisztviselői szereppel, megfelelően 

legyenek kitöltve a továbbképzési kötelezettség meghatározásához szükséges adatok, valamint 

legyen beállítva a közszolgálati jogviszony időtartama. Amennyiben a feltételek hibásan vagy 

hiányosan kerülnek kitöltésre, akkor a rendszer nem engedélyezi a közigazgatási szakvizsga és 

egyéb képzés tervezését a Probono felületén. 

 

A képzéstervezés az új Probono felületén a „Szervezés” menüben végezhető el. Az „Intézményi 

összesítők” fülön az érintett tisztviselők kiválasztását követően baloldalon aktiválódik a „Képzési terv” 

gomb, melyre kattintva kijelölhetjük a szakvizsgát a választott tantárggyal – ezt követően baloldalon a 

„Rögzítem” gombra kattintva történik meg a tervbe rögzítés. 

 

A képzési terv rögzítését követően a tisztviselőt fel kell jelentkeztetni a vizsgaidőszakra is. A 

Probono Classic felületén a „Képzések megvalósítása” fülre kattintva, a „Képzésre jelentkeztetés” 

menüponton belül van erre lehetőség. A jelentkeztetéshez először ki kell választani a vizsgaidőszakot, 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer


Oldal: 4 / 9 

majd be kell jelölni azt, hogy a tisztviselő részt kíván-e venni a kötelező tárgyi, illetve a választható 

tárgyi felkészítő programon. 

A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés akkor tekinthető sikeresnek, ha a tisztviselő egyéni 

továbbképzési tervébe betervezésre és a vizsgaidőszakhoz hozzárendelésre került.  

 

Abban az esetben, ha a tisztviselő korábban halasztott, vagy sikertelen vizsgát tett, akkor a képzési 

tervébe újra fel kell venni a közigazgatási szakvizsgát és újra jelentkeztetni kell egy adott 

vizsgaidőszakra. 

Választott vizsgatárgy módosítása új jelentkezésnek minősül, ezért kizárólag egy új vizsgaidőszakban 

van erre lehetőség.  

Halasztásra a vizsga napját megelőző napig van lehetősége a vizsgázónak. A halasztás kizárólag 

vizsgarészre vonatkozik, tehát pl. a kötelező tárgyi vizsgarész halasztása nem vonja automatikusan 

maga után a választott tárgyi vizsga halasztását. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A 

halasztás díja megegyezik a szakvizsga díj tíz százalékával. A halasztási díj a munkáltatót terheli. A 

vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját díjmentesen elhalaszthatja, feltéve, hogy a 

halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor.5 

Halasztani kizárólag a képzésszervező számára megküldött formanyomtatvány segítségével 

lehetséges, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. 

A távolmaradás igazolására az elmulasztott vizsga napját követő öt munkanapon belül van 

lehetőség, ami ilyen esetben vizsgahalasztásnak minősül. Az igazolt távollétet a vizsgaszervezőnek 

kell rögzítenie a Probono rendszerben, ezért nagyon fontos, hogy az igazolások időben 

megérkezzenek.  

 

A tisztviselők továbbképzéséről szóló rendelet hatálya alá tartozó vizsgázók számára a szakvizsga 

teljesítése 30 tanulmányi pontot ér.6 

4. VIZSGAIDŐSZAKOK  

A közigazgatási szakvizsga 2021. évi kijelölt vizsgaidőszakai: 
   

Vizsgaidőszak 
megnevezése 

Időszak 
Vizsga 

meghirdetése 
Jelentkezési határidő 

2020. II. félévi 
Ismétlővizsga* 

2021. 02.22 – 2021. 03.03. 2021. január 15. 2021. január 27. 

2021. I. félév 2021. 04. 06 - 2021. 06.11. 2021. január 15. 2021. március 8. 

2021. I. félévi 
ismétlővizsga* 

2021. 07. 01- 2021. 07. 16. 2021. április 30. 2021. június 16. 

2021. II. félév 2021. 10. 04. - 2021. 12. 10 2021. június 30. 2021. augusztus 25. 

* Kizárólag ismétlővizsga esetén lehet jelentkezni.  

                                                   
5 Rendelet 6. § (5) bekezdés 
6 Rendelet 1. § (3) bekezdés 
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5. FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

Kötelező tárgyi felkészítő tanfolyam: 5 nap (5x8 tanóra).  

Választott tárgyi felkészítő tanfolyam: 1 nap (1x8 tanóra).  

A felkészítő tanfolyamokon való részvétel nem előfeltétele a szakvizsgának. A kötelező és a választott 

tárgyi vizsgára a felkészítő tanfolyam egy alkalommal vehető térítésmentesen igénybe.  

A vizsgaszervező a munkáltatói ellenőrzéshez a felkészítő tanfolyam zárónapját követő munkanapon 

rögzíti a részvétel tényét a Probono felületén. 

 

A 2021. évi vizsgaidőszakok a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően kerülnek 

megszervezésre. A veszélyhelyzet ideje alatt Hivatalunk nem szervez jelenléti képzéseket, 

felkészítőt és vizsgát sem. Amennyiben adott vizsgaidőszakban a felkészítők jelenléti képzés 

formában való megtartására nincs lehetőség, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kidolgozott 

video-prezentációk segítségével van lehetőség igénybe venni azt, melyek a Probono felület 

Önfejlesztés menüpontjában, a https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning linkre kattintva 

érhetőek el, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának 

bepipálásával.  

6. VIZSGA  

A közigazgatási szakvizsga a kötelező és a választott vizsgatárgy teljesítéséből áll. A kötelező és a 

választott tárgyi vizsga menete megegyezik. A tisztviselő egy vizsganapon tesz írásbeli és szóbeli 

vizsgát egy vizsgatárgyból egy 3 tagú vizsgabizottság előtt, melynek munkáját vizsgabiztos segíti.  

A vizsga helyszíne: 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

A vizsga kezdési időpontja: 

9:00 

A személyazonosság ellenőrzése miatt a kezdés előtt legalább fél órával korábban a helyszínen 

történő megjelenés szükséges.  

 

6.1. Írásbeli vizsgarész: 7 

Az írásbeli feladatok megválaszolására 120 perc áll rendelkezésre.8 A feladatlap 11-14 kérdésből áll, 

mely az alábbi feladattípusokat öleli fel: kifejtő (esszé) kérdés, összehasonlító elemzés, folyamat-

bemutató kérdés, jogesetmegoldás, tesztkérdés. A vizsgarész akkor eredményes, ha a maximális 

100 pontból legalább 61 pontot elért a vizsgázó. 

Ponthatárok:  0-60 pont elégtelen (1) 

 61-70 pont elégséges (2) 

 71-80 pont közepes (3) 

                                                   
7 Közigazgatási szakvizsga követelményrendszere 
8 Rendelet 1. sz. melléklet 14. pont 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
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 81-90 pont jó (4) 

 91-100 pont jeles (5) 

 

Az írásbeli vizsga eredményessége nem előfeltétele a szóbeli vizsgának.  

 

A vizsga felfüggesztésével járhatnak a vizsgarend súlyos megsértésének minősülő esetek, nem 

megengedett segédeszközök, modern technikai eszközök használata.  

 

6.2. Szóbeli vizsgarész: 9 

A vizsgázónak egy tételt kell húznia, amely a kötelező tárgyi vizsgarész esetében „A” és „B” részből 

áll. A felkészülésre 20 perc áll rendelkezésre. A bizottság a tételhez nem tartozó, de a vizsgatárgyon 

belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat a vizsgázó felkészültségéről.10 

A bizottság a vizsgát mindkét vizsgarész esetében egy-egy érdemjeggyel értékeli és a vizsgatárgy 

minősítését a két osztályzat számtani átlaga adja. Ha bármelyik vizsgatárgy írásbeli vagy szóbeli 

részéből a vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor az eredménytelen vizsgarészből a vizsgát 

meg kell ismételni. A vizsgázó a dolgozat értékelésével kapcsolatosan a vizsga befejezését követően, 

a vizsga helyszínén a vizsgabizottsághoz fordulhat. A vizsgabizottság végleges döntésével szemben 

a vizsga eredményére vonatkozó semmilyen további jogorvoslati lehetőség nincs.  

 

A bizonyítvány minősítése: kiválóan megfelelt, ha az átlag 5,00; jól megfelelt, ha az átlag 4,50 - 4,00; 

közepesen megfelelt, ha az átlag 3,50 - 3,00; megfelelt, ha az átlag 2,50 - 2,00. 11 

 

6.3. Ismétlővizsga 

Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, a vizsgázó a munkáltatóján keresztül külön 

értesítésben tájékoztatást kap az ismétlővizsga helyéről, napjáról, kezdési időpontjáról. Ha a vizsgázó 

a szakvizsgaszervező által megjelölt napon nem kíván ismétlővizsgát tenni, akkor azt az arra 

rendszeresített nyomtatványon (2. sz. melléklet) az értesítés kézhezvételétől számított 5 

munkanapon belül írásban közölnie kell a vizsgaszervezővel, továbbá meg kell jelölnie azt a 

vizsgaidőszakot, amikor – munkáltatója egyetértésével – ismétlővizsgára bocsátását kéri.  

 

A megismételt közigazgatási szakvizsga díja a munkáltatót terheli. A munkáltató az ismétlővizsga díját 

– döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra. A szakvizsga korlátlan számban megismételhető, 

azonban ha az első eredménytelen szakvizsgarésztől számított két éven belül az ismétlővizsga nem 

eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni. 12 

Amennyiben a vizsgázó vizsgája eredményes, de minősítésén javítani kíván – a munkáltatója 

hozzájárulásával – javítóvizsgát tehet. A Rendelet 6.§ (8) bekezdésének megfelelően a javítóvizsga 

díja a vizsgázót terheli.  

                                                   
9 Közigazgatási szakvizsga követelményrendszere 
10 Rendelet 1. sz. melléklet 15. pont 
11 Rendelet 1. sz. melléklet 16. pont 
12 Rendelet 6. § (7) bekezdés és 5. § (3) bekezdés 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
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7. VIZSGADÍJAK13  

A szakvizsga díja a Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az illetményalap kétszeresének megfelelő 

összeg: 77.300,- Ft, amely a közigazgatási szervet terheli.  

 

A szakvizsga díját a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló rendelet hatálya alá nem 

tartozó vizsgázó esetében – a munkáltató közigazgatási szerv a vizsgaszervező által a jelentkezettek 

számának alapulvételével kiállított számla alapján utólag fizeti meg.  

 

A szakvizsga díját a továbbképzési rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a munkáltató a 

továbbképzési hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint 

fizeti meg az NKE részére. 

 

A halasztás díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával: 7.730,- Ft. A halasztási díj a 

munkáltatót terheli.  

 

Az ismétlővizsga díja megegyezik a szakvizsga díjának tíz százalékával: 7.730,- Ft, mely a 

munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt közigazgatási szakvizsga díját – döntésétől függően – 

átháríthatja a vizsgázóra. 

 

A javítóvizsga díja a szakvizsga díjának tíz százaléka: 7.730,- Ft, amelyet a javítóvizsgára 

jelentkezett vizsgázó visel.  

8. ÜGYINTÉZÉS  

A szakvizsgaszervező a Probono rendszeren, valamint munkáltatójukon keresztül tájékoztatja a 

vizsgázókat. 

Munkaidőben: hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00 között, pénteken: 8.00-13.00 között 

Képzésszervező: Szabad-Andrási Tünde 

Tel.: +36 (1) 485-6961  

E-mail: szabad-andrasi.tunde@bfkh.gov.hu / kepzes.budapest@bfkh.gov.hu

                                                   
13 Rendelet 6. § 
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NYILATKOZAT 

közigazgatási szakvizsga halasztásáról 

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése szerint:  

„(5) A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a szakvizsgarészt, az érintett szakvizsgarész 

vizsganapját megelőző napig. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja elhalasztott 

szakvizsgarészenként a szakvizsga díjának tíz százaléka. A halasztási díj a munkáltatót terheli. 

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját 

díjmentesen elhalaszthatja, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. A vizsgázó a 

vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is.” 

1. Vizsgázó neve: ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Munkáltatójának neve: …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Érintett vizsgarész(ek) megjelölése (beosztott vizsga esetén a dátumot is kötelező megadni):  

  kötelező tárgyi felkészítő 

  kötelező tárgyi vizsga (……..év ……………..hónap ……..nap) 

  választott tárgyi felkészítő (…………………………………tárgy) 

  választott tárgyi vizsga (……..év ……………..hónap ……..nap) 

Kérem a megjelölt vizsgarész(ek) halasztását a 20….  ……  negyedévi vizsgaidőszakra.  

Kelt:………………….., ……..év ………………hónap ………….nap 

  ..…………………….…………………… 
   vizsgázó aláírása 

MUNKÁLTATÓI JÓVÁHAGYÁS: 

A munkáltató aláírásával tudomásul veszi, hogy a vizsgaszervező a Probono felületen kizárólag az 
eredményrögzítést – az igazolt távollét beállítását intézi. A közigazgatási szakvizsga ismételt képzési tervbe 
rögzítéséről és a fent megjelölt vizsgaidőszakra jelentkeztetésről a munkáltató gondoskodik. 

Kelt:………………….., ……..év ………………hónap ………….nap 

 

P. H. 

  .…………………….……………………
               munkáltató aláírása 

 

 

 

1. sz. melléklet 
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NYILATKOZAT 

közigazgatási szakvizsga ismétlővizsgáról 

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6-8. pontja alapján: 

„6. […] Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, külön értesítésben a vizsgázó tájékoztatást kap az 
ismétlővizsga napjáról, kezdési időpontjáról és helyéről. 

7. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás. A távolmaradás 
igazolására az elmulasztott vizsga napját követő öt munkanapon belül van lehetőség, ami ilyen esetben 
vizsgahalasztásnak minősül. […] Vizsgahalasztás vagy ismétlővizsga esetén a vizsgázó munkáltatója a 
szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést. 

8. A vizsgázó munkáltatója az elmulasztott vagy eredménytelen vizsgarész miatt elrendelt ismétlővizsga esetén a 
szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést.” 

1. Vizsgázó neve: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Munkáltatójának neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

3. A vizsgaszervező által kijelölt vizsgaidőszak:……………………………………………………………………………… 

4. Érintett vizsgarész(ek):   kötelező tárgyi vizsga  választott tárgyi vizsga (tárgy:…………………………) 

5. A vizsgázó nyilatkozata (kizárólag az egyiket jelölje meg!): 

  A vizsgaszervező által kijelölt időszakot elfogadom. 

 A vizsgaszervező által kijelölt időszakot nem fogadom el, a 20….  ……  negyedévi vizsgaidőszakban 

kívánok ismételten vizsgázni. 

Kelt:………………….., ……..év ………………hónap ………….nap 

  ..…………………….…………………… 
   vizsgázó aláírása 

MUNKÁLTATÓI JÓVÁHAGYÁS: 

A munkáltató aláírásával tudomásul veszi, hogy a vizsgaszervező a Probono felületen kizárólag a vizsgaidőszak 
meghirdetését intézi. A közigazgatási szakvizsga ismételt képzési tervbe rögzítéséről és a fent megjelölt 
vizsgaidőszakra jelentkeztetésről a munkáltató gondoskodik. 

Kelt:………………….., ……..év ………………hónap ………….nap 

P. H. 

  .…………………….……………………
               munkáltató aláírása 

2. sz. melléklet 
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