TÁJÉKOZTATÓ
az állami tisztviselők
továbbképzéséről

Budapest, 2017. január

Tisztelt Állami Tisztviselő!

Jelen tájékoztatóban az állami tisztviselők továbbképzésére vonatkozó szabályokat foglaljuk
össze az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az állami
tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet, a
közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet és az
állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami tisztviselők részére előírt
szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött
munkakörök meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.15.) MvM rendelet vonatkozó rendelkezései
alapján.
A tájékoztató kibocsátásával segítséget kívánunk nyújtani az állami tisztviselők
továbbképzésére vonatkozó szabályok megismerésében és értelmezésében.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
ÁKK Vezető- és Továbbképzési Központ
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1.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
az állami tisztviselőkről
(a továbbiakban: Áttv.)
a közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.)
a nemzeti felsőoktatásról
2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.)
az állami tisztviselők képzéséről és
321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet továbbképzéséről
(a továbbiakban: Áttr.)
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: TKR.)
az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba
sorolásáról, az állami tisztviselők részére előírt
szakirányú szakképzettség megszerzése alóli
mentesülés eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti
30/2016. (XI.15.) MvM rendelet
Közszolgálati
Egyetem
képzése
keretében
megszerzett szakképzettséghez kötött munkakörök
meghatározásáról
(a továbbiakban: MvMr.)
2016. évi LII. törvény

Az Áttv. 2016. július 1-jei hatályba lépése számos változást eredményezett az állami
tisztviselők továbbképzésének területén.
2.

KÖZIGAZGATÁSI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés a nem vezetői munkakört betöltő
felsőfokú végzettségű állami tisztviselők számára előírt képzési kötelezettség, amelyet a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) szervez.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 15. § (6)
bekezdése alapján szakirányú továbbképzésben szakirányú szakképzettség az alap- vagy a
mesterfokozatot követően szerezhető. Ennek értelmében csak felsőfokú végzettségű állami
tisztviselőnél értelmezhető a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség
elvégzésének kötelezettsége.
A szakirányú továbbképzési szakra történő beiratkozással az állami tisztviselőnek hallgatói
jogviszonya keletkezik.
A két féléves tanulmányi idejű továbbképzés célja fejleszteni a résztvevőknek a
közszolgáltatás-szervezésre, különösen a közigazgatás és az állami szolgáltatásokra vonatkozó
átfogó és alapvető tudásanyagát, valamint a szükséges közszolgálati kompetenciákat.
Az Áttv. 5. § (2) bekezdése alapján állami szolgálati jogviszony a Kttv. 39. §-ában foglalt
rendelkezéseken túl csak olyan személlyel létesíthető, aki közigazgatási tanulmányok
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szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezésétől számított két éven
belül közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés során közigazgatási tanulmányok
szakirányú szakképzettséget szerez.
Az Áttv. 14. § (1) bekezdése alapján az állami tisztviselő az állami tanácsos I., állami
főtanácsos I., állami vezető-főtanácsos I., állami szakértő tanácsos vagy állami szakértő
főtanácsos előmeneteli fokozatba akkor sorolható, ha a közigazgatási tanulmányok szakirányú
továbbképzés keretein belül szerzett közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
rendelkezik, vagy az e szakképzettség megszerzését vállalta.
Az Áttv. eltérően szabályozza a továbbképzési kötelezettséget attól függően, hogy az Áttv.
hatályba lépését követően kinevezett új belépő állami tisztviselőről, vagy olyan állami
tisztviselőről van szó, aki állami szolgálati jogviszonyát a korábbi kormányzati szolgálati
jogviszonyát követően jogviszonyváltással szerezte.
Az új belépő tisztviselők számára az Áttv. 5. § (2) bekezdésében előírt továbbképzési
kötelezettség igen szigorú, hiszen az állami szolgálati jogviszony megszerzésének vagy
megtartásának a feltétele. Amennyiben a tisztviselő kinevezésekor nem rendelkezik
közigazgatási tanulmányok szakképzettséggel, két év áll rendelkezésre arra, hogy ezt a
szakképzettséget megszerezze. Ha a kétéves határidőn belül ezt felróhatóan elmulasztja, állami
szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva a határidő leteltét követő napon megszűnik.
A jogviszonyváltás során kinevezett állami tisztviselők számára az Áttv. 14. § (1) bekezdése
előmeneteli képzésként határozza meg a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzést,
amelyet a kinevezéstől számított 3 éven belül kell teljesíteni. Amennyiben a tisztviselő a
közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget a rendelkezésre álló 3 éven belül nem
szerzi meg, magasabb előmeneteli fokozatba nem sorolható és illetményét - a határidő
leteltének napját követő hónap első napjától - a besorolása szerinti előmeneteli fokozathoz
tartozó alsó határnak megfelelő összegben kell megállapítani.
Az új belépő felsőfokú végzettségű állami tisztviselőnek az Áttv. hatályba lépését követően
már nem kell közigazgatási alap- és szakvizsgát tennie, helyette közigazgatási
tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie.
Az Áttv. 3. § (8) bekezdése szerint amennyiben az érettségi végzettségű állami tisztviselő –
az állami ügykezelő kivételével – az Áttv. hatálybalépését követően felsőfokú végzettséget
szerez, köteles az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget tenni, vagyis
közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget szerezni, azzal, hogy az 5. § (2)
bekezdésében meghatározott két éves határidőt a felsőfokú végzettség megszerzésének napjától
kell számítani.
Mentesség és mentesítés
Az Áttv. 5. § (6) bekezdése alapján mentesül a közigazgatási tanulmányok szakirányú
továbbképzés teljesítése alól az az állami tisztviselő, aki államtudományi mesterszintű
szakképzettséggel, közigazgatás-szervező alap- vagy mesterszintű szakképzettséggel
rendelkezik, illetve aki állami tisztviselői kinevezését megelőzően közigazgatási szakvizsgát
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vagy jogszabály által azzal egyenértékűként elfogadott vizsgát (jogi szakvizsgát, rendészeti
szakvizsgát), vagy az állam- és jogtudományok területén tudományos fokozatot szerzett.
A szakképzettségek egyenértékűségének megállapítására, illetve az állam- és jogtudományok
területén szerzett tudományos fokozattal való mentesülés megállapítására, az Áttr. 5. § (4)
bekezdés b) pontja értelmében az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium (a
továbbiakban: ÁTTK) jogosult.
Az Áttv. 5. § (8) bekezdése alapján állami szolgálati jogviszony létesíthető vagy fenntartható
olyan személlyel is, aki az Áttv. 5. § (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel
meg, ha az a munkáltató hivatali érdekeit szolgálja és a miniszter a foglalkoztatást
előzetesen jóváhagyta. Ebben az esetben a mentesítésre vonatkozó kérelmet a
munkáltatónak kell kezdeményeznie. A mentesítésre vonatkozó részletes szabályokat az állami
tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami tisztviselők részére előírt
szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött
munkakörök meghatározásáról szóló 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM
rendelet) 4. alcíme szabályozza.
Mentesül a 14. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség alól a fővárosi és megyei
kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalánál foglalkoztatott állami tisztviselő, ha az
Áttv. hatálybalépésének napjáig közigazgatási szakvizsgára jelentkezett és azt az Áttv.
hatálybalépését követő hat hónapon belül teljesíti.
Az Áttv. 36. § (4) bekezdése alapján mentesül a 14. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési
kötelezettség alól a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott állami
tisztviselő, ha 2017. január 1. napjáig közigazgatási szakvizsgára jelentkezett és azt 2017.
június 30. napjáig teljesíti.
Ezen két mentesülési eset az ún. moratórium. Amennyiben a szakvizsgát ezen szabályozás
alapján megkezdte, de nem, vagy csak részben teljesítette sikeresen, a határidő lejárta után
közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie.

3.

KORMÁNYZATI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Az Áttv. 11. § (2)-(3) bekezdése alapján 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. Ha a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő a
kormányzati tanulmányok szakképzettség megszerzését a megjelölt 5 éves határidőn belül
számára felróható okból elmulasztja, a határidő leteltét követő nappal nem vezetői munkakörbe
kell helyezni.
A vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőnek az Áttv. hatályba lépését követően már
nem kell közigazgatási szakvizsgát tennie, helyette kormányzati tanulmányok szakirányú
szakképzettséget kell szereznie.
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A kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés az NKE által szervezett három féléves
továbbképzés, amelynek célja magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői készségek
és képességek nyújtása a közigazgatásban dolgozó vezetők számára. A szakirányú
továbbképzési szakra történő beiratkozással az állami tisztviselőnek hallgatói jogviszonya
keletkezik.
Az Áttv. nem különbözteti meg a képzési kötelezettség módját aszerint, hogy az Áttv.
hatálybalépése előtt vagy után létesített jogviszonyt a vezető. Annak az állami tisztviselőnek,
akinek a munkáltatóval korábban fennállt kormányzati szolgálati jogviszonya az Áttv.
hatálybalépésének napján állami szolgálati jogviszonnyá alakult, és az Áttv. hatálybalépésének
napján vezetői munkakörben foglalkoztatják, a vezetői munkakör betöltéséhez az Áttv. 11. §
(2) bekezdése szerint fennálló képzési kötelezettségét az Áttv. hatálybalépésének napjától
számított öt éven belül kell teljesítenie.
A vezetői munkakört betöltő tisztviselőnek kizárólag a kormányzati tanulmányok szakirányú
szakképzettséget kell megszereznie.
Fontos kiemelni, hogy az Áttv. 33. § (12) bekezdése a vezetőkre is vonatkozik, amely alapján
annak a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőnek, akinek állami szolgálati
jogviszonya a korábbi kormányzati szolgálati jogviszonyát követően jogviszonyváltással
keletkezett és a korábbi kormányzati jogviszonya alapján közigazgatási alapvizsga
kötelezettsége keletkezett és azt az Áttv. hatályba lépéséig nem teljesítette, a közigazgatási
alapvizsga tekintetében a Kttv. szabályait kell alkalmazni, vagyis a közigazgatási alapvizsgát
a korábbi kormányzati szolgálati jogviszonya kezdetétől számított 1 éven belül kell
letennie.
Mentesség és mentesítés
Az Áttv. 11. § (6) bekezdése értelmében mentesül a kormányzati tanulmányok szakirányú
szakképzettség megszerzése alól az az állami tisztviselő, aki államtudományi mesterszakon
szerzett képesítéssel vagy közigazgatás-tudományi doktori (PhD) fokozattal rendelkezik.
A kormányzati tanulmányok szakirányú képzési kötelezettség alól a közigazgatási szakvizsga,
vagy jogszabály által azzal egyenértékűként elfogadott vizsga, vagy megszerzett tudományos
fokozat nem mentesít.
A szakképzettségek egyenértékűségének megállapítására, illetve a közigazgatás-tudományi
doktori (PhD) fokozattal való mentesülés megállapítására az Áttr. 5. § (4) bekezdés b) pontja
értelmében az ÁTTK jogosult.
A miniszter az Áttv. 11. § (2) szerinti szakképzettség megszerzésére vonatkozó kötelezettség
alól a munkáltató kérelmére mentesítést adhat, ha az állami tisztviselő állami vezetői, vagy
közigazgatási szervnél vezetői munkakörben szerzett tapasztalata ezt indokolja. Ebben az
esetben a mentesítésre vonatkozó kérelmet a munkáltatónak kell kezdeményeznie. A
mentesítésre vonatkozó részletes szabályokat az MvM rendelet 4. alcíme szabályozza.
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Mind a Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, mind pedig a Kormányzati
tanulmányok szakirányú továbbképzés esetében a határidők számításánál a határidőbe nem
számít bele a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá
a harminc napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.

4.

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, JELENTKEZÉS A
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE

Jelentkezés a szakirányú továbbképzésekre
A két szakirányú továbbképzési szak a közszolgálati és állami tisztviselői továbbképzési
rendszeren kívüli, iskolarendszerű továbbképzés.
A Közigazgatási tanulmányok és a Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzésekre
történő beiratkozással az állami tisztviselőnek hallgatói jogviszonya létesül az NKE-vel, amely
az utolsó félévet követő záróvizsga-időszak utolsó napjáig áll fenn.
A szakirányú továbbképzésen olyan állami szolgálati jogviszonnyal rendelkező tisztviselők
vehetnek részt, akik legalább az Nftv. szerinti alapképzésben, illetve főiskolai képzésben
szerzett oklevéllel rendelkeznek.
Az állami tisztviselők beiskolázását irányított beiskolázás keretében, a munkáltató jóváhagyását
követően a Miniszterelnökség koordinálja. A beiskolázási listát a Miniszterelnökség megküldi
az NKE részére, ezt követően az állami tisztviselők a Közigazgatási tanulmányok és a
Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezésüket a
Probono rendszeren keresztül nyújthatják be.
A Probono felületén megadott adatok a Neptun rendszerbe átvezetésre kerülnek. A jelentkezési
folyamat lépéseit, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok felsorolását részletesen a
Tájékoztató a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szakról hallgatók részére,
illetve a Tájékoztató a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakról hallgatók
részére című dokumentumok tartalmazzák.

A szakirányú továbbképzések módszertana
A két féléves tanulmányi idejű Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak és a
három féléves tanulmányi idejű Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szak
képzési program tartalma és a képzés módszere alapvetően nem a tételes ismeretek mechanikus
átadására és számonkérésére, hanem a résztvevők hatékony, egyéni fejlesztésére koncentrál,
kiemelve az egyéni és a kooperatív probléma-megoldási képességek fejlesztését.
A szakirányú továbbképzési szakok képzési céljainak teljesülését a szakirányok keretében
oktatott tantárgyak három szakaszra tagolható képzési módszertana biztosítja. Az első
szakaszban e-tananyagok önálló feldolgozása, a második szakaszban e-szeminárium keretében
esettanulmányok megoldása, míg a harmadik szakaszban jelenléti gyakorlati
csoportfoglalkozások során közigazgatási élethelyzetek megoldása történik.
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A szakirányú továbbképzési szakok tantárgyairól, a képzési szemeszterek órarendjéről, a
tananyagokhoz való hozzáférés módjáról, a tantárgyi követelmények teljesítéséről az alábbi
tájékoztatók adnak részletes információkat:
A szakirányú továbbképzések szervezése
A szakirányú továbbképzési szakok szervezése és megvalósítása az NKE és a fővárosi és
megyei kormányhivatalok együttműködésében történik.
A szakirányú továbbképzések keretében a jelenléti
megyeszékhelyeken lévő kormányhivatalokban kerül sor.
5.

gyakorlati

foglalkozásokra

a

KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA

Közigazgatási alapvizsga
Érettségi végzettségű állami tisztviselők esetében
Az Áttv. 7. § (3) bekezdése alapján az érettségi végzettségű állami tisztviselőnek a Kttv. 118. §
(3)-(6) bekezdései szerint a kinevezésétől számított 2 éven belül közigazgatási alapvizsgát kell
tennie.
Különbséget kell azonban tenni az állami tisztviselők között abban a tekintetben, hogy az Áttv.
hatályba lépését követően kinevezett új belépő állami tisztviselőről, vagy olyan állami
tisztviselőről van szó, aki állami szolgálati jogviszonyát a korábbi kormányzati szolgálati
jogviszonyát követően jogviszonyváltással szerezte.
Az új belépő állami tisztviselőnek a fenti szabály alkalmazásával az állami tisztviselői
kinevezésétől számított 2 éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie.
Az érettségi végzettségű állami tisztviselő jogviszonyváltással történő jogviszonykeletkezésénél figyelemmel kell lenni az Áttv. 33. § (12) bekezdésére, mely szerint, ha az
állami tisztviselő az Áttv. hatálybalépését megelőző napon a munkáltatóval kormányzati
szolgálati jogviszonyban állt, és a közigazgatási alapvizsga megszerzésére irányuló, Kttv.
szerinti kötelezettségét az Áttv. hatálybalépésének napjáig nem teljesítette, a
közigazgatási alapvizsga megszerzésére irányuló kötelezettsége tekintetében a Kttv.
szabályait kell alkalmazni.
Amennyiben tehát az alapvizsga kötelezettség még a Kttv. 118. § (3) bekezdése alapján jött
létre, úgy azt teljesíteni is a Kttv. alapján kell, tehát a jogviszonyváltás során kinevezett
állami tisztviselőnek a közigazgatási alapvizsgát a korábbi kormányzati szolgálati
jogviszonya kezdetétől számított 2 éven belül kell teljesítenie.
Felsőfokú
végzettségű
állami
tisztviselők
esetében,
akiknek
jogviszonyuk
jogviszonyváltással jött létre
Azoknak a felsőfokú végzettségű állami tisztviselőknek, akiknek jogviszonyváltás során
keletkezett az állami szolgálati jogviszonya, és a korábbi kormányzati szolgálati
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jogviszonyában számára előírt alapvizsga kötelezettségét az Áttv. hatálybalépésének napjáig
nem teljesítette, a közigazgatási alapvizsga megszerzésére irányuló kötelezettsége tekintetében
a Kttv. szabályait kell alkalmazni, vagyis a közigazgatási alapvizsgát a korábbi kormányzati
szolgálati jogviszonya kezdetétől számított 1 éven belül kell letennie.
Ezeknek a tisztviselőknek a közigazgatási alapvizsga teljesítését követően az előmenetelük
feltételeként a Közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget is meg kell
szerezniük.
A közigazgatási alapvizsgára vonatkozó részletes szabályok a közigazgatási alapvizsgáról szóló
tájékoztatóban olvashatók az alábbi elérhetőségen:
http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozigazgatasi-alapvizsga-tajekoztatovizsgazoknak.original.pdf

Ügykezelői alapvizsga
Az Áttv. 25. § (1) bekezdése értelmében az állami ügykezelő állami szolgálati jogviszonyára a
Kttv. VI. Fejezetét az Áttv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A Kttv. 210. § (1) bekezdése az állami ügykezelőkre vonatkoztatva úgy szól, hogy az
állami ügykezelőnek az állami szolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon
belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie. Ha az állami ügykezelő az alapvizsgát az előírt
határidőt követő hat hónapon belül nem teszi le, állami szolgálati jogviszonya megszűnik.
Itt is különbséget kell azonban tennünk az új belépő és a jogviszonyváltás során kinevezett
állami ügykezelő között.
A jogviszonyváltás során kinevezett állami tisztviselőnek az ügykezelői alapvizsgát a
korábbi kormányzati szolgálati jogviszonya kezdetétől számított 6 hónapon belül kell
teljesítenie.
Az ügykezelői alapvizsgára vonatkozó részletes szabályok az ügykezelői alapvizsgáról szóló
tájékoztatóban olvashatók az alábbi elérhetőségen:
http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/tajekoztato-vizsgazok-reszere-ugykezeloialapvizsga_2015.original.pdf

6.

ÁLLAMI TISZTVISELŐK KÖZSZOLGÁLATI TOVÁBBKÉPZÉSE

Az Áttr. 2. §-a értelmében az állami tisztviselők továbbképzésére a közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről szóló TKR. szabályait az Áttr.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az
Áttr. tehát nem hoz létre egy teljesen új továbbképzési rendszert, hanem szerves egységet
alkot a közszolgálati továbbképzés rendszerével, ahol a sarokpont a tisztviselők 4 éves
továbbképzési időszaka, és az NKE által működtetett Probono képzési felület.
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Az első 4 éves továbbképzési időszak 2014. január 1-jével kezdődött, és 2017. december 31-ig
tart. A tisztviselők továbbképzési kötelezettségüket az éves egyéni továbbképzési tervekben
szereplő továbbképzési programok alapján teljesítik. Az éves egyéni továbbképzési tervek és
azok alapján az éves intézményi továbbképzési tervek elkészítésének határideje a tárgyév
március 15-e.
Az új belépő állami tisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő
napon kezdődik.
Ha az állami szolgálati jogviszony jogviszonyváltással keletkezik és az állami tisztviselő
továbbképzési kötelezettsége már megkezdődött, a továbbképzési időszak kezdete a
jogviszonyváltást megelőzően a munkáltató közigazgatási szervnél jogszabály alapján
megállapított időpont, vagyis a kormányzati szolgálati jogviszony alatt közigazgatási
alapvizsgát tett, így közszolgálati továbbképzési kötelezettséget szerzett tisztviselőnek az
állami tisztviselői kinevezését követően az állami tisztviselői továbbképzési kötelezettsége
folyamatos. [Áttr. 7. § (1)-(2) bekezdései]
A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A felsőfokú
végzettséggel rendelkező állami tisztviselőnek a 4 éves továbbképzési időszak alatt 128
tanulmányi pont, a középfokú végzettséggel rendelkező állami tisztviselőnek 64 pont értékű
közszolgálati továbbképzést kell teljesítenie. [TKR. 9. § (3) bekezdése]
Az állami tisztviselő továbbképzési kötelezettségét közszolgálati, valamint a belső
továbbképzési programokkal teljesítheti. Az állami tisztviselők esetében a továbbképzési
kötelezettségek teljesítésébe legfeljebb az előírt kötelezettség 50%-áig beszámíthatóak az
állami tisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok. [Áttr. 7. § (3)]
Az állami tisztviselő a munkáltató egyetértésével és támogatásával a minimálisan előírtnál
(felsőfokú végzettségűeknél 128 pontnál, középfokú végzettségűeknél 64 pontnál) több pontot
is teljesíthet a továbbképzési időszakban.
A továbbképzési időszakra az állami tisztviselő számára előírt pontértéken felül megszerzett
tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be a következő továbbképzési időszakban
előírt tanulmányi pontok javára, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok megszerzése a
továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt. [TKR. 9. § (4) bekezdés]
Az állami tisztviselő a továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni a
továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a
továbbképzési időszak harmadik évének végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes
továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.
A továbbképzési kötelezettség alóli mentesség, a továbbképzési időszak szünetelése
Nincs továbbképzési kötelezettsége annak az állami tisztviselőnek,
 aki próbaidejét tölti,
 aki számára az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra;
illetve
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 akinek a továbbképzési kötelezettsége szünetel.
Ha az állami tisztviselő
 közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzésen,
 kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzésen,
 a munkáltató által az Áttv. 5. § (3) bekezdése alapján meghatározott képzésen,
 a miniszter által az Áttv. 5. § (7) bekezdése alapján meghatározott képzésen, vagy
 az állami tisztviselő által vállalt államtudományi, közigazgatási felsőfokú képzésben
vesz részt, a képzés megkezdése hónapjának első napjától a képzés befejezése naptári évének
végéig a továbbképzési időszak szünetel.
A továbbképzési időszak szünetelése alatt az állami tisztviselő részére a 4 éves továbbképzési
időszakra előírt tanulmányi pontok száma évente 25%-kal csökken [Áttr. 8. § (1)-(3)
bekezdései]. Annak az állami tisztviselőnek, akinek szünetel a továbbképzési időszaka, nem
kell éves egyéni továbbképzési tervet készíteni.
A továbbképzési kötelezettség mértéke időarányosan kevesebb annak az állami
tisztviselőnek, aki
 részmunkaidőben foglalkoztatott,
 év közben kezdődött, illetve szűnt meg a továbbképzési kötelezettsége,
 csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj
igénybe vétele miatt, vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli
szabadságot vagy táppénz ellátást vesz igénybe,
 próbaidőn van,
 tartós külszolgálatot teljesít. [TKR. 10. § (3) bekezdése, illetve a 11. § (1)-(2)
bekezdései]
A továbbképzési időszakban teljesíthető, a programjegyzéken szereplő programokról szóló
további információk a Tájékoztató továbbképzésben résztvevőknek dokumentumból
szerezhetők az alábbi elérhetőségen:
http://vtki.uni-nke.hu/tovabbkepzes/tovabbkepzesben-reszt-vevoknek

7.

EGYES FELADATKÖRÖK ELLÁTÁSÁHOZ ELŐÍRT SZAKKÉPZETTSÉG

Az Áttv. 5. § (3) bekezdése alapján 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.
Az Áttv. 5. § (7) bekezdése alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter jogszabályban meghatározhat olyan munkaköröket, amelyek betöltéséhez az
Áttv. 5. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott szakképzettség megszerzése szükséges.
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Az MvM rendelet határozza meg azokat a feladatköröket, amelyek esetében az Áttv. 5. § (3)
bekezdése szerinti szakképzettség megszerzése szükséges.
Az MvM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az az érettségi végzettséggel rendelkező állami
tisztviselő, akit a munkáltató az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló
kormányrendeletben meghatározott
a) civil kapcsolati és kommunikációs vagy
b) fejlesztési és projekt
feladatkörhöz kapcsolódó munkakörben foglalkoztat, az állami szolgálati jogviszony
létesítésétől vagy a munkakörbe helyezésétől számított hét éven belül köteles közigazgatásszervező alapképzésben szakképzettséget szerezni.
A MvM rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében, ha az érettségi végzettségű állami tisztviselő
az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül felróhatóan elmulasztja a szakképzettség
megszerzését, az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörhöz kapcsolódó munkakörben nem
foglalkoztatható tovább.

8.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az állami tisztviselők továbbképzéséről további információkat a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem honlapján találhat:
http://vtki.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kormanyzatitanulmanyok-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak
http://vtki.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzesiszakok/kozigazgatasi-tanulmanyok-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

Munkatársaink elérhetősége:
I. évfolyam
Botka Zsuzsanna – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-SzatmárBereg és Vas megye
projekt szakmai referens
Botka.Zsuzsanna@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 242
Gáspár Gyöngyvér – Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Fejér megye
szervezési szakreferens
Gaspar.Gyöngyver@uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 325
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Tóth Petra – Győr-Moson-Sopron, Pest, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és
Veszprém megye
projekt szakmai referens
Toth.Petra@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 244
Vas Kata – Budapest, Bács-Kiskun és Békés megye
projekt szakmai referens
Vas.Kata@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 110
Waltner Vanda – Somogy, Tolna és Zala megye
mb. osztályvezető
Waltner.Vanda@uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 324
II. évfolyam
Behán Máté – Budapest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér és Borsod-AbaújZemplén megye
projekt szakmai referens
Behan.Mate@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 328
Écsi Emese – Zala, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és
Csongrád megye
projekt szakmai referens
Ecsi.Emese@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 302
Juhász-Könnyű Boglárka – Vas, Nógrád és Tolna megye
projekt szakmai referens
Juhasz-Konnyu.Boglarka@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 239
Lovász Luca – Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy és Bács-Kiskun megye
projekt szakmai referens
Lovasz.Luca@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 278
Béres Mihály – Baranya és Békés megye
szervezési referens
Beres.Mihaly@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 108
Tiszlavicz Eszter – Vas, Tolna és Nógrád megye
projekt szakmai referens
Tiszlavicz.Eszter@vtki.uni-nke.hu
06 1 432 9000/ 20 239
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