
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA  

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK  

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról  

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 

2012. évi V. törvény a közszolgálati törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 

hatályát vesztő jogszabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

 

VIZSGÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE 

A köztisztviselő/kormánytisztviselő (továbbiakban együtt: köztisztviselő) fogalmazó  

besoroláshoz (felsőfokú végzettség) egy éven belül, előadó  besoroláshoz 

(középfokú végzettség) két éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett.  

 

A határidő elmulasztása a jogviszony megszűnését vonja maga után.  

 

A vezetői megbízással nem rendelkező politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó a 

köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát 

tehet.  

 

A vizsgakötelezettséget és teljesítésének határidejét a munkáltató köteles a 

kinevezési okmányon feltüntetni.  

 

A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határid őbe nem számít be a 30 napot 

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

meghaladó hivatalos kiküldetés, valamint a tartós külszolgálat időtartama.  

Közigazgatási alapvizsgát nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet.  

• polgármester, önkormányzati képviselő  

• Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos állományú katonai jogviszonyban állók  

• Hszt. XXI. fejezet – polgári nemzetbiztonsági szolgálatok  

 

A nem közszolgálati jogviszonyban állók esetében nincs határidő, a közigazgatási 

alapvizsga letétele nem kötelezettség, hanem egy lehetőség.  

  

  



 

MENTESSÉGEK 

Mentesül a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség alól az aki  

• aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási 

rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete 

szerinti jogi, közigazgatási rendészeti és katonai képzési területhez tartozó 

szakon vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon 

felsőfokú végzettséget szerzett, 

• 2012. szeptember 1-jét ől a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez 

tartozó szakon olyan felsőfokú végzettséget szerzett, amely külön jogszabály 

alapján tartalmazza a közigazgatási alapvizsgának megfelelő képzési- és 

vizsgakövetelményeket. 

• aki 2012. augusztus 16-át követően a Magyar Közigazgatási 

Ösztöndíjprogram keretében sikeres záróvizsgát tett, 

• 2010. május 29. és 2011. szeptember 1. között sikeres közigazgatási 

szakvizsgát tett, (2012. évi V. törvény 40 § (2) bek.) 

• sikeres közigazgatási versenyvizsgát tett, (2012. évi V. törvény 40 § (3) bek.) 

• 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4 § (4) szerint, aki rendészeti alapvizsgával 

rendelkezik, 

 

A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA DÍJA  

A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori köztisztvisel ői illetményalappal 

megegyez ő összeg  (azaz jelenleg 38.650 Ft), melyet a munkáltató fizet meg a 

vizsgaszervező részére.  

Az alapvizsga díja magában foglalja a felkészítő konzultáción és a vizsgán való 

részvételt. 

  

VIZSGAIDŐPONTOK  

A közigazgatási alapvizsga az év során bármikor sze rvezhet ő. A 

vizsgaidőpontokat a vizsgaszervező határozza meg, és a Vizsgaportálon teszi közzé. 

Közigazgatási alapvizsgát az általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak 

szervezni. 

 



A vizsgaszervező köteles közzétenni az egyes vizsgák kijelölt időpontját a vizsgát 

megelőzően 60 naptári nappal.  

A vizsgaszervező köteles vizsgaidőpontot biztosítani a vizsgázó számára a vizsgázó 

által megjelölt első vizsgaid őpontra való jelentkezést ől számított 90 naptári 

napon belül . 

A vizsgaszervező indokolt esetben módosíthatja az előzetesen publikált időpontokat, 

amelyről minden esetben köteles tájékoztatni a vizsgaidőpontra bejelentkezett 

vizsgázót és a vizsgázó munkáltatóját is.  

  

REGISZTRÁCIÓ  

A vizsgázó a közigazgatási alapvizsgára a Vizsgaportálon keresztül regisztrál és 

jelentkezik, melyhez a munkáltató előzetes regisztrációja szükséges.  

  

JELENTKEZÉS  

 

Jelentkezés vizsgaid őpontra  

A vizsgázó az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőpontokra a 

Vizsgaportálon keresztül jelentkezhet be.  

A vizsgajelentkezés során a vizsgázónak jeleznie kell a felkészítő konzultáción való 

részvétel szándékát, amelyhez a munkáltató hozzájárulása szükséges. 

A Vizsgaportál a munkáltatónak a vizsgázó jelentkezéséről a jelentkezést követően 

azonnal automatikusan értesítést küld. Ezt követően a munkáltató fejezi be a 

vizsgázó jelentkezését a vizsgára történő jelentkezéshez, valamint a felkészítő 

konzultáción való részvételhez történő hozzájárulással. 

Ha a munkáltató a jelentkezéshez hozzájárulását nem  adja meg, a vizsgázó 

jelentkezését érvénytelen jelentkezésnek kell tekin teni. 

 

Jelentkezési határid ő 

A jelentkezési határid ő a Vizsgaportálon meghirdetett vizsganap el őtt 5 

munkanappal zárul le. (jelentkezési határidő) 

A vizsgaidőpontra történő bejelentkezés a jelentkezési határid ő előtt lezárul  abban 

az esetben, ha a vizsgára bejelentkezők száma eléri a vizsgacsoport maximális 

létszámát.  

 



 

Pótjelentkezés  

Amennyiben a vizsgaidőpontra a jelentkezési határidő lejártáig bejelentkezők száma 

nem éri el a vizsgacsoport maximális létszámát, úgy a vizsgaszervező határidőn túli 

jelentkezéseket is elfogadhat. 

A határidőn túli jelentkezést legkésőbb a vizsgát megel őző munkanap 12 óráig  

lehet tenni.  

 

ÁTIRÁNYÍTÁS 

Indokolt esetben a vizsgaszervező – a vizsgázóval egyeztetve – átirányíthatja a 

vizsgázót egy másik vizsgaszervezőhöz a közigazgatási alapvizsga letétele 

érdekében. 

Indokolt esetnek minősül különösen, ha a közigazgatási alapvizsga letételére 

meghatározott határidő lejár és a vizsgáztatásra illetékes vizsgaszervező nem 

szervez vizsgát e határidő lejártáig. 

 

FELKÉSZÍTŐ KONZULTÁCIÓ 

A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés történhet önállóan egyéni tanulás 

keretében, vagy a felkészítő konzultáción keresztül. 

 

Ha a munkáltató hozzájárul a felkészítő konzultáción való részvételhez, a felkészítő 

konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól. 

 

Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő 

konzultáció időtartamával megegyező időtartamban, azaz három munkanapban , 

mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól.  

 

A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen 

bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.  

 

A TANANYAG 

A közigazgatási alapvizsga tananyagát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejleszti ki 

és aktualizálja a jogszabályi változásokra figyelemmel.  



A közigazgatási alapvizsga tankönyv letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(www.uni-nke.hu) oldaláról, az Intézetek menüpontban található, Vezet ő és 

Továbbképzési Intézet/Vizsgák menüpontból.  

 

A VIZSGA MENETE  

A közigazgatási alapvizsga írásbeli vizsgából áll, melynek során a vizsgázónak egy, 

a számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. Minden 

egyes vizsgázó más-más feladatsort old meg. A vizsgakérdések a közigazgatási 

alapvizsga követelményrendszerén alapulnak.  

A feladatsor megoldása ellenőrzött körülmények között, számítógépen történik .  

A feladatsor megoldására negyvenöt perc áll a vizsgázó rendelkezésre. 

 A vizsga akkor eredményes , ha azon a vizsgázó a megszerezhető maximális 50 

pontból legalább 26 pontot szerzett .  

A vizsgázó köteles a vizsga id őpontját megel őzően, a vizsga helyszínén, a 

vizsga megkezdése el őtt legalább egy órával megjelenni.  

A vizsga helyszínén a vizsgázó köteles igazolni személyazonosságát . 

A vizsgázó nem vehet részt a vizsgán: 

• személyazonosságát ha  igazolni nem tudja vagy  

• a vizsga megkezdését követően ha  késve érkezik .  

 

Vizsgabizonyítvány   

Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára – a vizsgajegyzőkönyv alapján – 

„megfelelt” minősítésű vizsgabizonyítványt állít ki a vizsgaszervező, melyet a vizsgát 

követően 15 munkanapon belül küld meg a vizsgaszervező a munkáltató számára.  

A munkáltató köteles a részére kézbesített vizsgabizonyítványt a vizsgázó részére 

átadni.  

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására  – a vizsgajegyzőkönyv 

alapján – a vizsgaszervező hiteles bizonyítvány másodlatot állít ki. 

A hiteles bizonyítvány másodlat tartalma megegyezik a bizonyítványéval.  

A bizonyítvány másolat kiállítása ingyenes.  

  



 

A vizsgajegyz őkönyv   

A vizsgáról a vizsgaszervező minden esetben vizsgajegyzőkönyvet állít ki.  

A vizsgázó a vizsga lezárását követően hiteles vizsgajegyzőkönyv másodlatot kap, 

melyet a munkáltató részére köteles átadni.  

 

Sikertelen vizsga  

A vizsgázó sikertelen vizsga esetén ismétlővizsgát tehet. 

Sikertelen a vizsga ha: 

o a vizsgázó a vizsgán „nem megfelelt” minősítést kap,  

o a vizsgáját alapos ok nélkül megszakította vagy  

o a vizsgabiztos a vizsgáját felfüggesztette.  

Az eredménytelen vizsga korlátlan számban megismételhető a jogszabályban 

meghatározott határidőn belül.  

 

Az ismétl ővizsga  díja a közigazgatási alapvizsga díjának 10%-a  (azaz 3.865 Ft), 

melyet a vizsgázó munkáltatója térít meg a vizsgaszervező számára. Az 

ismétlővizsga díját a munkáltató átháríthatja a vizsgázóra. 

  

A VIZSGA ELHALASZTÁSA  

A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A 

vizsgahalasztás bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére.  

A vizsga elhalasztása díjköteles. A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat  kell 

fizetni. A halasztás díja megegyezik a közigazgatási alapvizsga díjának 10 %-ával  

(azaz jelenleg 3.865 Ft).  

A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki átháríthatja azt a vizsgázóra.  

 

A vizsgázó első alkalommal díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a 

halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor.  

Önhibáján kívüli oknak minősül különösen a vizsgázó betegsége miatti 

keresőképtelensége. Ilyen esetekben a keresőképtelenséget igazoló 

dokumentumokat be kell nyújtani a vizsgaszervező részére. 

  

 



 

JOGORVOSLAT  

A vizsgaszervező a vizsgázó kérésére a vizsga eredményének közzétételét követő 

három munkanapon belül  lehetőséget biztosít a kitöltött és kijavított feladatsor 

megtekintésére.  

 

Panasz  

A közigazgatási alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére 

hivatkozva a vizsgázó írásban panasszal élhet a vizsgaszervező vezetőjénél a 

panaszra okot adó esemény, vagy cselekmény bekövetkeztéről való 

tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül. A panaszra okot adóesemény 

vagy cselekmény bekövetkeztétől számított három hónapon túl a panasz nem 

nyújtható be.  

A panaszt 15 naptári napon belül kell elbírálni.  

  

A FOGYATÉKKAL ÉL Ő VIZSGÁZÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK  

A fogyatékkal élő vizsgázó a fogyatékosság fajtájától és súlyosságától függően 

egyszerűsített vizsgát tesz.  

 

A fogyatékkal élő vizsgázó a közigazgatási alapvizsgára történő jelentkezéskor jelzi 

munkáltatója felé, hogy egyszerűsített vizsgát kér. A munkáltató a jelentkezés 

jóváhagyásakor köteles a vizsgaszervezőtől kérni az egyszerűsített vizsgát, a 

vizsgaszervező pedig köteles az egyszerűsített vizsga megszervezését biztosítani.  

Az egyszerűsített vizsgán, amennyiben a fogyatékosság jellege ezt indokolja, 

biztosítani kell a vizsga szóbeli beszámolóval történő felváltását. A felváltás kizárólag 

annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, amelyet a 

fogyatékkal él ő vizsgázó orvosi igazolással támaszt alá.  

 

Az egyszerűsített vizsga során a vizsgabiztos az elektronikus rendszer által 

véletlenszerűen generált feladatsort, a vizsgaszervező vezetője által kijelölt két tanú 

jelenlétében felolvassa és a vizsgázó által válaszként megadott megoldást megjelöli.  

A két tanú a vizsgajegyzőkönyvet hitelesíti. 

 

A vizsgát követően a vizsgázó vizsgajegyzőkönyv másodlatot kap.  


