
Tájékoztató a közigazgatási alapvizsgáról 

 

2011. szeptember 1-jén lép hatályba a köztisztviselőket és kormánytisztviselőket 

érintő közigazgatási alapvizsga kötelezettség. Az Országgyűlés a 2011. március 16-

ai ülésnapján fogadta el a közigazgatási alapvizsga ismételt visszakerülésével 

kapcsolatos �egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról� szóló 2011. évi 

XXX. törvényt (továbbiakban: Tv.). 

 

A Tv. visszaemeli a közigazgatási alapvizsgát pályán maradási feltételként.

A változások �a köztisztviselők jogállásáról� szóló 1992. évi XXIII. törvény 

(továbbiakban: Ktv.) következő pontjait érinti: 

 

A Tv. 3. § (1) bekezdése értelmében Ktv. 25. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

�(3) A köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó

besorolásához két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. Közigazgatási 

alapvizsgát - ha jogszabály előírja - nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet. 

(4) A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot 

meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot 

meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. 

(5) Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a (3) bekezdésben előírt határidőt

követő hat hónapon belül nem teszi le, közszolgálati jogviszonya megszűnik. 

(6) A Kormány rendeletben állapítja meg a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítés 

eseteit.� 

 

4. § A Ktv. 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

�(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett köztisztviselő a közigazgatási 

alapvizsgát a 25. § (3) bekezdésében meghatározott idő alatt köteles teljesíteni; ha e 

kötelezettségének nem tesz eleget, közszolgálati jogviszonya megszűnik. 

 

24. § (1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselői jogviszonya 

2011. szeptember 1-jét megelőzően és a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség 

megszűnését követően keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles tenni 2012. 

szeptember 1-jéig, kivéve, ha ezen időpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján 

mentesül. Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen kötelezettségét ez idő

alatt nem teljesíti, vagy az alól nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A 

közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot 

meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenség, továbbá a 30 

napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. 

(2) Annak a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, aki az (1) bekezdésben említett 

időszak alatt közigazgatási szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie. 
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(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkező köztisztviselőnek, 

kormánytisztviselőnek közigazgatási alapvizsgát nem kell tennie. 

(5) A 2011. szeptember 1-jét megelőzően tett közigazgatási alapvizsgát a 2011. 

szeptember 1-jét követően tett közigazgatási alapvizsgának megfelelő vizsgának kell 

tekinteni.� 

 

A fentiekből következően, aki 2010. május 29-től létesített közszolgálati jogviszonyt, 

kormánytisztviselői jogviszonyt közigazgatási alapvizsgára kötelezett, amennyiben a 

fentiek alapján, illetve a Korm. rendeletben meghatározott mentességgel nem 

rendelkezik. 

 

Székesfehérvár, 2011. március 29. 
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