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1. Értelmező rendelkezések, definíciók 

Az állami tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Áttv.) értelmező rendelkezései 

meghatározzák mind a kormányzati, mind a közigazgatási tanulmányok szakirányú 

továbbképzés tartalmát. 

- Értelmező rendelkezések a továbbképzések tartalmáról: 

 

Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a 

továbbiakban: NKE) által szervezett, kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget adó, három 

féléves tanulmányi idejű továbbképzési program, amelynek célja a magyar állam kormányzásával, 

szervezetével és működésével kapcsolatos stratégiai és vezetési ismeretek, jó hazai és nemzetközi 

gyakorlatokra épülő, átfogó megközelítéssel történő átadása. (Áttv. 4. § b) pontja) 

 

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés: az NKE által szervezett, közigazgatási 

tanulmányok szakirányú szakképzettséget adó, két féléves tanulmányi idejű továbbképzési program, 

amelynek célja fejleszteni a résztvevőknek a közszolgáltatás szervezésre, különösen a közigazgatás és az 

állami szolgáltatásokra vonatkozó átfogó és alapvető tudásanyagát, valamint a szükséges közszolgálati 

kompetenciákat. (Áttv. 4. § d) pontja) 

 

2. Az állami szolgálati jogviszony létesítése és megszűnése 

Az állami tisztviselők pragmatikájának lényeges részét képezik a fenti szakirányú 

továbbképzések. 

A Kttv. 39. §-ban meghatározott, általános kinevezési feltételeknek való megfelelésen túl, 

állami szolgálati jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezésétől számított két éven 

belül közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés során közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettséget szerez. (Áttv. 5. § (2) bek.) A szakaszhoz kapcsolódó indokolás 

rögzíti, hogy ez a kötelezettség csak a hatálybalépést követő, újonnan kinevezettekre 

vonatkozik, tehát akiknek a jogviszonya a törvény hatálybalépésével állami szolgálati 

jogviszonnyá alakul, azoknak e szakképzettséget nem kell megszerezniük. Mindazonáltal az 

Áttv. türelmi idő meghatározásával oldja a szakképzettség megszerzésére vonatkozó 

szabályozás kógens jellegét. 

A munkáltató az állami szolgálati jogviszony létesítéséhez a jogszabályban meghatározott 

egyéb feltételeken túlmenően előírhatja, hogy az állami tisztviselő törvényben meghatározott 

államtudományi és közigazgatási felsőfokú képzésben, az NKE képzése keretében megszerzett 

szakképzettséggel rendelkezzen, vagy vállalja a szakképzettségnek a munkáltató által 

meghatározott időtartamon belüli megszerzését azzal, hogy a munkáltató által meghatározott 

időtartam legfeljebb a kinevezés időpontjától számított hetedik év végéig terjedhet. (Áttv. 5. § 

(3) bek.) A munkáltató mérlegelési jogkörét bővítve lehetőség van a kinevezési aktust 

megelőzően egyéb szakképzettség megszerzésének előírására is, amelyben azonban korlátot 

jelent a továbbképzést lebonyolító intézmény. Ez esetben, a kötelezően előírt 

szakképzettségre vonatkozó türelmi időhöz képest lazább feltételek irányadóak. A képzés 

teljesítésére a munkáltató határozza meg az előírt határidőt, amely során a hétéves időtartam 

csak a türelmi idő felső határát szabja meg. Ennek köszönhetően tovább mélyül a munkáltató 

mérlegelési joga ebben a kérdésben. A munkáltató mérlegelési jogkörét azonban csökkenti az 
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Áttv. azon rendelkezése, amely kimondja, hogy a közigazgatási minőségpolitikáért és 

személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogszabályban 

meghatározhat olyan munkaköröket, amelyek betöltéséhez államtudományi és közigazgatási 

felsőfokú képzésben, az NKE képzése keretében megszerzett szakképzettséggel kell, hogy 

rendelkezzen az állami tisztviselő. (Áttv. 5. § (7) bek.) 

 

Követelmény előírása Szakképzettség Türelmi idő 

Kötelező 
Közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettség 
2 év 

(Feltételesen) fakultatív 

Államtudományi és közigazgatási 

felsőfokú képzésben, az NKE 

képzése keretében 

max. 7 év 

1. táblázat: Képzési és továbbképzési követelmények az állami szolgálati jogviszony 

létesítésében. (Saját szerkesztés.) 

Ha az állami tisztviselő a táblázatban jelölt határidőkön belül felróhatóan elmulasztja az 

előírt szakképzettség megszerzését, állami szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva a 

határidő leteltét követő napon megszűnik. (Áttv. 5. § (4) bek.) A szakképzettség 

megszerzésének elmulasztásával kapcsolatban lényeges kitétel, hogy csak abban az esetben 

szűnik meg a jogviszony, ha a mulasztás felróható az állami tisztviselő számára. A 

felróhatóság vizsgálatára vonatkozóan támpontot a Kttv. felelősségi szabályai nyújtanak. 

A képzési, továbbképzési kötelezettségek teljesítésére irányadó határidő alól kivételt jelent 

(Áttv. 5. § (6) bek.): 

a) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság; 

b) a keresőképtelenség, 

c) illetve, a harminc napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. 

Az Áttv. ugyanakkor számos esetet felsorol mentesítésként a közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettség megszerzése alól. Ezeket az eseteket az alábbi táblázat mutatja be. 

(Áttv. 5. § (6) bek.) 

 

 Mentesülés 

Közigazgatási tanulmányok szakirányú 

szakképzettség 

Államtudományi mesterszintű 

szakképzettség 

Közigazgatás-szervező alap- vagy 

mesterszintű szakképzettség 

Közigazgatási szakvizsga vagy azzal 

egyenértékűként elfogadott vizsga 

Állam- és jogtudományok területén szerzett 

tudományos fokozat 

2. táblázat: Mentesülés a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség teljesítése 

alól. (Saját szerkesztés.) 
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Az állami tisztviselők képesítésére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány 

rendeletben
1
 állapítja meg. (Áttv. 5. § (9) bek.) 

 

- Egyenértékűség a képzésekben: 

1) Államtudományi mesterszintű szakképzettség: -  

2) Közigazgatás-szervező alap- vagy mesterszintű szakképzettség: az állami tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló Korm. rendelet a feladatkörökhöz képzési területeket (pl. közigazgatási, rendészet, 

jog, stb.) határoz meg, amelyből nem tűnik ki világosan, hogy egyenértékűnek tekinthető-e a 

közigazgatás-szervező és igazgatásszervező szakképzettség, valamint az okleveles közigazgatási 

menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség. A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet fogalomhasználatát segítségül véve világosabb kép 

mutatkozik. Az okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő 

szakképzettségek egyenértékűnek tekinthetőek a feladatkörökhöz kapcsolódásuk alapján. Ugyanakkor 

ez nem áll fenn a közigazgatás-szervező és igazgatásszervező szakképzettségek esetében. 

Igazgatásszervező szakképzettséggel 32 feladatkör ellátása lehetséges, míg közigazgatás-szervező 

szakképzettséggel 80. Ez arra enged következtetni, hogy a két képzés nem minősül egyenértékűnek. Pl.: 

parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör közigazgatás-szervező szakképzettséggel betölthető, ám 

igazgatásszervező szakképzettséggel már nem. Másik esetre, amikor mindkét szakképzettség megfelel a 

feladatkör előírásainak, pl.: illetékkiszabással kapcsolatos feladatkör esetében mindkét szakképzettség 

megfelel a képesítési követelményeknek. (Ami azt illeti, elvi okait nem látom az elhatárolásnak, mert a 

két képzés tartalmát tekintve nem tér el nagyobb mértékben egymástól, mint az okleveles közigazgatási 

menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettségek.) 

3) Közigazgatási szakvizsga: egyenértékű a jogi szakvizsgával, valamint a Közigazgatási 

Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat és 

az annak alapján adott mentesítés. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium részben is közigazgatási 

jellegűnek minősítheti a tisztviselő tudományos fokozatát, ebben az esetben a tisztviselő a közigazgatási 

szakvizsgának abból a részéből tesz vizsgát, amelyre a mentesítés nem vonatkozik. (Kttv. 118. § (9) 

bek.) 

4) Állam- és jogtudományok területén szerzett tudományos fokozat: -  

 

3. A kinevezés módosítása 

A kinevezés tartalmát módosítani kizárólag a munkáltató és az állami tisztviselő közös 

megegyezésével lehet. A kinevezés tartalmának módosítására a kinevezésre és annak 

elfogadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (Áttv. 7. § (1) bek.) 

Nem szükséges azonban az állami tisztviselő beleegyezése az előmeneteléhez előírt képzési, 

továbbképzési és vizsgakötelezettségek megállapításakor. (Áttv. 7. § (5) bek. b) pontja) 

 

4. Az állami tisztviselő képzése, továbbképzése 

4.1. A vezetői munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés 

A vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőnek a vezetői munkakörbe történő 

kinevezésétől számított öt éven belül kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés 

során kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie. (Áttv. 11. § (2) 

bek.) A kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés a karriervizsga funkcióját tölti be, 

                                                           
1
 315/2016. (X. 20.) Kormányrendelet az állami tisztviselők képesítési előírásairól 
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szemben az ennél sokkal alapozóbb jellegű közigazgatási tanulmányok szakirányú 

továbbképzéssel. A rendelkezés a vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőkre nézve 

határoz meg speciális szabályt.
2
 A szakképzettség megszerzésére nyitva álló ötéves határidő 

sokkal szélesebb körű mozgásteret enged a vezetői munkakörbe kinevezett állami 

tisztviselőnek kötelezettségeinek teljesítését illetően. 

Ha a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő a szakképzettség megszerzését a 

megjelölt határidőn belül felróható okból elmulasztja, a határidő leteltét követő nappal nem 

vezetői munkakörbe kell helyezni. (Áttv. 11. § (3) bek.) A szakképzettség megszerzésére 

fennálló határidőbe be nem számítható esetek megegyeznek a közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettség esetében felsoroltakkal. (Áttv. 11. § (4) bek.) 

A mentesülés feltételei azonban eltérő módon alakulnak. Az alábbi táblázat szemlélteti a 

mentesítő, illetve nem mentesítő feltételeket. (Áttv. 11. § (5)-(7) bek.) 

 

 Mentesít (ki/milyen módon) Nem mentesít 

Kormányzati tanulmányok 

szakirányú szakképzettség 

Miniszter 
(lehetőség, a többi eset ezzel szemben 

kötelez) 

(A munkáltató kérelmére, ha az 

állami tisztviselő állami 

vezetői vagy, közigazgatási 

szervnél vezetői munkakörben 

szerzett tapasztalata ezt 

indokolja.) 

A közigazgatási szakvizsga, 

vagy jogszabály által azzal 

egyenértékűnek elfogadott 

vizsga, vagy megszerzett 

tudományos fokozat 
Államtudományi mesterszakon 

szerzett képesítés 

Közigazgatás-tudományi 

doktori (PhD) fokozat 

3. táblázat: A kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség alól mentesülésre okot 

adó és okot nem adó esetek. (Saját szerkesztés.) 

4.2. A költségek viselése 

Az e törvény alapján az állami tisztviselő számára kötelező vagy a munkáltató által 

kötelezően előírt képzés, továbbképzés, vagy átképzés költségeinek fedezetét - ha a képzésért 

felelős intézmény más forrásból nem biztosítja - a munkáltató köteles biztosítani. A költségek 

fedezetének biztosítására az állami tisztviselő nem kötelezhető. (Áttv. 12. § (1) bek.) Ha az 

állami szolgálati jogviszony létesítése előtt már megkezdte ezeket az állami tisztviselő, akkor 

annak hátralévő költségét a munkáltató átvállalhatja. (Áttv. 12. § (2) bek.) Amennyiben az 

állami tisztviselő a szakképzettség megszerzését számára felróható okból elmulasztja, a 

képzés, továbbképzés munkáltató által megfizetett költségét köteles megtéríteni a munkáltató 

számára. (Áttv. 12. § (3) bek.) A részletes szabályokat a Kormány határozza meg rendeletben. 

(Áttv. 12. § (4) bek.) 

 

                                                           
2
 Az Áttv. 11. §-hoz kapcsolódó indokolása. 
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5. Besorolás és előmenetel 

Az állami tisztviselő előmenetele során is fontos szerep hárulhat a képzési, továbbképzési 

és átképzési kötelezettségek teljesítésére. (Áttv. 13. § (6)-(9) bek.) Az állami tisztviselők 

előmenetele általános, illetve kiemelt ügyintézői osztályokban is történhet. Egyes előmeneteli 

fokozatokba soroláshoz az Áttv. megköveteli, hogy az állami tisztviselő rendelkezzen 

közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel, vagy vállalja, hogy e 

szakképzettséget három éven belül megszerzi. (Áttv. 14. § (1) bek.) A határidőbe be nem 

számító esetek a korábbiakban leírt módon alakulnak. (Áttv. 14. § (1a) bek.) A szakképzettség 

elmulasztásának vizsgálata során itt is a felróhatóságot kell alapul venni. Hátrányos 

jogkövetkezménye, hogy az állami tisztviselő nem sorolható magasabb előmeneteli fokozatba, 

és illetményét – a határidő leteltének napját követő hónap első napjától – a besorolása szerinti 

előmeneteli fokozathoz tartozó alsó határnak megfelelő összegben kell megállapítani. (Áttv. 

14. § (1b) bek.) 

Az állami tisztviselő kinevezésekor a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 

megkezdése előtt is besorolható, ha vállalja, hogy a szakképzettséget a vállalt kötelezettség 

teljesítését követő három éven belül megszerzi. (Áttv. 14. § (2) bek.) 

A szakképzettség megszerzése alól mentesül, aki (Áttv. 14. § (3) bek.): 

a) államtudományi mesterszintű szakképzettséggel; 

b) közigazgatás-szervező alap- vagy mesterszintű szakképzettséggel rendelkezik; 

c) illetve, aki közigazgatási szakvizsgát vagy jogszabály által azzal egyenértékűként 

elfogadott vizsgát vagy tudományos fokozatot szerzett. 

 

6. Díjazás, illetmény 

Az állami tisztviselők szolgálati jogviszonyában – a hagyományosan megszokott, 

karrierrendszerekben alkalmazott megoldásokhoz képest – némileg elválik egymástól az 

előmeneteli- és illetményrendszer, azáltal, hogy az illetménytábla értéksávokat, s nem fizetési 

fokozatokat határoz meg. Ebből következően a képzések, továbbképzések szerepe is csökken 

a díjazás megállapítása során, és megőrzi tradicionális jellegét az előmeneteli rendszeren 

belül. 

Az Áttv. díjazását rendező szabályai mindössze említés szintjén foglakoznak a képzési és 

továbbképzési kérdésekkel. Az illetmény megállapítása során egyéb szempontokat figyelembe 

véve számításba kell venni az állami tisztviselő által szerzett végzettséget, egyéb képesítést, 

illetve nyelvtudás. (Áttv. 19. § (2) bek. d) pontja) Nyilvánvaló azonban, hogy e rendelkezés 

nem a témánk szempontjából vizsgált szakképzettségekre, hanem az ezen felül megszerzett 

ismeretekre vonatkozik. 
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Ábrajegyzék 

1. táblázat: Képzési és továbbképzési követelmények az állami szolgálati 

jogviszony létesítésében. (4. oldal) 

2. táblázat: Mentesülés a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség 

teljesítése alól. (4. oldal) 

3. táblázat: A kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség alól 

mentesülésre okot adó és okot nem adó esetek. (6. oldal) 

- Értelmező rendelkezések a továbbképzések tartalmáról. (3. oldal) 

- Egyenértékűség a képzésekben. (5. oldal) 


