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A Miniszterelnökség pályázati felhívása 

Területi Közigazgatási Ösztöndíjra 

  

A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2018. évi Területi 

Közigazgatási Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező fiatalok részére.  

 

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően 

képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elköte-

lezett szakember-utánpótlás biztosítása.  

 

A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program) keretében a felvételt nyert 

ösztöndíjasok 12 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt, heti 40 órás munkarendben, melyet Ma-

gyarországon, egy fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) töltenek 

el. A gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat 

eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a TKÖ 

Program teljes időtartamában mentorok segítik.  
 

A TKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik az állami tisztvi-

selői karrier megkezdésére.  

 

A TKÖ Program várható időtartama: 2018. február 1. – 2019. január 31. 

 

Pályázati feltételek:  
 

• a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;  

• cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság;  

• felsőfokú iskolai végzettség1 (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 

éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);  

• a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati 

jogviszony nem áll fenn;  

• az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a területi közigazgatásban törté-

nő munkavégzést.  

 

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:  

 

• Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés időtartama alatt munkaviszony-

ban, állami vezetői szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkal-

mazotti, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatá-

sos szolgálati jogviszonyban nem állhat.  



• Az ösztöndíjas jogviszonyt az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiak-

ban: Áttv.) 3. § (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

47. §-a, a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TKÖ Korm. rendelet) szabályozza.  

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a tizenkét hónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését kö-

vetően, valamint a TKÖ Korm. rendelet 15. §-ában és 16. §-ában nevesített feltételek fennállása esetén 

állami tisztviselői kinevezésre az Áttv. 5. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. 

A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyít-

vány) igazolni kell.  
 

Az ösztöndíj összege: havi 130 000 Ft adómentes jövedelem, 12 hónapon keresztül.  
 

Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar 

Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.  
 

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést 

nem téríti meg az ösztöndíjas részére.  
 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

Pályázni elektronikus formában, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon meghatározott módon, 

az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:  

• magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, .pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető);  

• végzettséget igazoló okirat másolata.  
 

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési 

határidő lejártát követően nincs lehetőség!  

 

Pályázati időszak: 2017. október 1. – 2017. október 31.  

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. október 31. (kedd) 24 óra.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

A beérkezett pályázatok alapján formai szűrésen megfelelt pályázók komplex kiválasztási eljáráson 

vesznek részt. A kiválasztási eljárás első fordulójának részét képezi egy online kompetencia teszt, vala-

mint egy online feladatsor, mely a jelentkezők TKÖ Programmal kapcsolatos gyakorlati tájékozottságát 

méri. Az első forduló, melyben minden formailag helyes pályázatot benyújtó pályázó részt vehet, várha-

tóan 2017. november 2–3. között kerül lebonyolításra. Az első fordulóban megfelelt jelentkezőt az általa 

első helyen megjelölt kormányhivatal – várhatóan 2017. november 13. és december 7. között – meg-

hallgatja. A kormányhivatal a felvételre javasolt ösztöndíjasok személyét illetően javaslatot tesz a Mi-

niszterelnökség részére, mely szükség esetén harmadik körös meghallgatást is lefolytathat.  

 

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók 

személyére, amely alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 

dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.  

 

http://www.osztondijprogram.kormany.hu/


A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2018. évi költségvetésében rendelke-

zésre áll 111 126 600 Ft-ig.  

 

A programba felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő.  
 

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2018. január 25.  
 

Kapcsolat és további információ:  

Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály  

Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:  
www.osztondijprogram.kormany.hu 

 

Üdvözlettel: 

Szakonyi Balázs 

kommunikációs referens 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet 

Székesfehérvár, Szent István tér 9. 

Telefon: (+36) 22/526-916 

Mobil: (+36) 20/539-2237 

E-mail: szakonyi.balazs@fejer.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

 

 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal kommunikációs szakembere a szervezet álláspontját közvetíti. 

Kérjük, hivatkozásaikban a szervezetre szíveskedjenek utalni. 
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