
Az állami tisztviselők főbb illetményszabályai 

 

Az állami tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Áttv.) személyi hatálya a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokban foglalkoztatott állami tisztviselők állami szolgálati 

jogviszonyára terjed ki, amely így tovább differenciálja a szűken értelmezett közszolgálatot. 

Az Áttv. illetményszabályai – mint egyébként sok más pragmatikai elem tekintetében is – 

eltérnek a Kttv.-ben, mint háttérjogszabályában érvényesülő szabályozási logikától. Részben 

megőrzi ugyan a szenioritáson alapuló illetmény-előmeneteli rendszert, de a kötött fizetési 

fokozatok helyett alsó és felső bérsávokkal operál, s az állami tisztviselőnek csak az alsó 

bérsávra biztosít alanyi jogot. Hagyományos értelemben némileg elválik egymástól az 

előmeneteli- és illetményrendszer azáltal, hogy az illetménytábla értéksávokat (a határértékek 

pénzösszegeit), s nem fizetési fokozatokat (és azokhoz kapcsolódó szorzószámokat) határoz 

meg az egyes előmeneteli (a Kttv. szerint besorolási) fokozatokon belül. Ezzel szemben az 

előmeneteli fokozatok között való – kevés lépcsőfokon történő – előrelépésnél meghagyja a 

„rendes” előmenetelt. Amíg a Kttv. kiegészítő megoldásként, – a személyzeti rendszer 

puhítására – használja a flexibilisebb jogintézményeket, addig az Áttv. megfordítja ezt a 

helyzetet, és elsődlegesen ezekre építi az illetmény-előmenetelt. 

 

Az állami tisztviselőt az állami szolgálati jogviszonyban töltött ideje és iskolai végzettsége 

alapján meghatározott (általános vagy kiemelt) ügyintézői osztály, megfelelő előmeneteli 

fokozatába kell besorolni. Ez azt jelenti, hogy a besorolás hagyományosan, a zártabb 

személyzeti rendszereket „idéző” módon, a szolgálati idő és az iskolai végzettség alapján 

történik. [Áttv. 13. §] Az állami tisztviselők előmeneteli rendszere a tisztviselő számára 

lehetőséget biztosít az általános ügyintézői osztályokból kiemelt ügyintézői osztályba való 

átkerülésre, mégpedig a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelését követő döntése 

alapján abban az esetben, ha erre van elég fedezete a hivatalnak. [Áttv. 15. § (1) bek.] 

 

Kiemelést érdemel az az eset, amikor már az állami tisztviselő kinevezésekor lehetőség van 

kiemelt ügyintézői osztályba történő átkerülésre. Ugyancsak hangsúlyozandó, év közben – 

teljesítményértékelés alapján – visszasorolható az állami tisztviselő. [Áttv. 15. § (2) bek.] 

 

A törvény az átsoroláshoz felsorolja azokat a szempontokat, amelyeket a vezetőnek 

számításba kell vennie az állami tisztviselő illetményének meghatározása, valamint az 

előmeneteli osztályok közötti átsorolás alkalmával. [Áttv. 15. § (1)–(2) bek.] Ez esetben 



legfontosabb kritérium a tisztviselő által nyújtott teljesítmény, amelynek megítélése 

általánosan a teljesítményértékelés és minősítés eredményein nyugszik. [Áttv. 15. § (1) bek.] 

Ugyanakkor a vezető nem hagyhatja figyelmen kívül a tisztviselő állami szolgálati 

jogviszonyban eltöltött idejét, addigi pályája során megszerzett tapasztalatait, érdemeit, 

végzettségét, egyéb képesítését, nyelvtudását, betöltött munkakörét, s az ehhez kapcsolódó 

terheléseket, illetve felelősségi köröket sem. [Áttv. 15. § (3) bek.] Az átsorolás részletes(ebb) 

szabályait miniszteri rendelet határozza meg.
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További sajátossága az állami szolgálati jogviszonynak, hogy az állami tisztviselő illetménye 

nem különféle komponensekből (alapilletményből, illetménykiegészítésből, valamint 

illetménypótlékokból) tevődik össze, – szemben a kormánytisztviselők vagy a köztisztviselők 

illetményével – hanem az előbbiekben ismertetett előmeneteli fokozatokhoz tartozó 

értéksávok alsó és felső határai között, a munkáltatói jogkör gyakorlója által mérlegelési 

jogkörben megállapított – oszthatatlan és egységes – illetményből. [Áttv. 18. § (1) bek.] A 

munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogköre kiszélesedik, amelyet mindössze egy 

néhány felsorolásból álló – illetmény megállapítására és átsorolásra irányadó – 

„szempontrendszer” tart mederben. [Áttv. 19. § (1)–(2) bek.] A vezető mérlegelési jogának 

garanciális korlátját az értéksáv alsó határa jelöli ki, amely biztosítja az állami tisztviselő 

illetményhez való jogának érvényesülését, s gyakorlatilag mindössze erre az összegre van a 

tisztviselőnek alanyi jogi jogosultsága. [Áttv. 19. § (1) bek., (5) bek. d) pont] Ettől eltekintve 

az illetmény összegét számos esetben lehet egyoldalúan, akár év közben is, mérlegelési 

jogkörben eljárva módosítani. [Áttv. 19. § (3)–(5) bek. c) pont] 

 

Az Áttv. a teljesítményértékelést helyezi előtérbe azáltal, hogy az állami tisztviselő 

illetményének mértékét legnagyobb részben nyújtott munkateljesítménye alapján határozza 

meg, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva, írásban 

értékeli. [Áttv. 16. § (1) bek.] Teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető. [Áttv. 16. § (3) 

bek.] A teljesítményértékeléshez negatív jogkövetkezmények is tapadhatnak. [Áttv. 17. §] Az 

állami tisztviselő a teljesítményértékelésre és a minősítésre vonatkozó eljárási szabályok 

megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés és a minősítés tartalma hibás vagy valótlan 
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ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 

közszolgálati jogvitát kezdeményezhet. [Áttv. 16. § (6) bek.] 
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