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Tisztelt Vizsgázó! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata, 

hogy a közigazgatási szakvizsgához kapcsolódó ismeretanyagot időközönként hatályosítsa. A 

közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése kimondja, 

hogy a követelményrendszeren alapuló tananyagot az NKE – különösen a jogszabályi 

változásokra tekintettel – rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén 

aktualizálja.  

 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást, a tananyag átdolgozását a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési 

Központja (a továbbiakban: NKE ÁKK VTKK) a 2019. február 1-jéig kihirdetett jogszabályok 

alapján zárta le, külön figyelmet fordítva a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvényre. Az NKE ÁKK VTKK azonban fontosnak tartja, hogy közszolgálati tisztvise lők 

ismereteiket hatályosított tananyag alapján sajátítsák el és a 2019. tavaszi vizsgaidőszak 

folyamán már a tankönyv lezárása, korábbi hatályosítása óta bekövetkezett jogszabályi 

módosulások is megjelenjenek a tananyagokban, s egyben a számonkérés alapját is képezzék.   

 

A tananyag-kiegészítő dokumentumban minden az adott fejezetcímen belül végrehajtott 

módosítást az oldalszám és bekezdés feltüntetésével, félkövér betűtípussal vastagon kiemelve 

jelöltük. Az új hatályos szövegrészek pirossal szedve találhatóak, míg a hatályát vesztett részek 

fekete áthúzással vannak jelölve. Az egyes módosítások Indokolása dőlt betűvel az adott 

módosított szövegrészt követően került rögzítésre. 

 

A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE ÁKK VTKK segítséget kíván 

nyújtani, hogy a közigazgatási szakvizsgára Ön a lehető legnaprakészebben tudjon felkészülni.    

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánva! 

 

 

 

B u d a p e s t, 2019. február 22.     

 

 

 

 

 

       Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Közigazgatási Kar 

    Vezető- és Továbbképzési Központ 
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11. oldal 2. bekezdésben: 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Ksztv.) 40. § (2) bekezdése előírja, 

hogy a miniszteri tisztségre javasolt személyt az Országgyűlés a miniszter feladatköre szerint i 
bizottsága a kinevezését megelőzően meghallgatja. 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban Kit.) 196. § (2) 

bekezdése előírja, hogy a miniszteri tisztségre javasolt személyt az Országgyűlésnek a miniszter 
feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottsága a kinevezését megelőzően meghallgatja.  

 

Indokolás: Hatályos szabályozás 

 

12. oldal 1. bekezdésben: 

(A választások időpontját például nem tetszése szerint az év bármely napjára tűzi ki, hanem a 
törvényben meghatározott korlátok között így, a gyakorlatban szinte minimális a tényleges 
választási lehetősége.) 

Indokolás: a kötelező vizsgarészben részletes kifejtésre kerül, továbbá nem kifejezetten 
államigazgatási relevancia. 

 

15. oldal 1.3. cím alatti bekezdés kiegészül: 

A magyar közigazgatás szervezete két nagy alrendszerre tagolható. Az államigazgatási szervek 
alkotják az egyik, a helyi önkormányzatok a másik alrendszert. E hagyományosnak tekintett 

közigazgatási szervek mellett később jelentek meg az új típusú, más néven egyéb (atipikus) 
közigazgatási szervek (például, önálló szabályozó szervek, autonóm államigazgatási szervek, 

közfeladatot ellátó egyéb szervek; az angolszász kultúrkörben független szabályozó hatóságok: 
independent authority, quasi-autonomous non-governmental organisation, public corporation). 
 

A magyar közigazgatás szervezete két nagy alrendszerre tagolható. Az államigazgatási szervek 
alkotják az egyik, a helyi önkormányzatok a másik alrendszert. E hagyományosnak tekintett 

közigazgatási szervek mellett később jelentek meg az új típusú, más néven egyéb (atipikus) 
közigazgatási szervek. Így például Magyarországon az önálló szabályozó szervek, autonóm 
államigazgatási szervek, amelyek szintén államigazgatási feladatokat látnak el. Így annak 

ellenére, hogy nem tartoznak a kormány irányítása alá, az államigazgatás részét képezik.  
 

Indokolás: Egyértelműsítés 
 
19. oldal 3. bekezdésben: 

 
A magán és a köz, különösen a magánvagyon és a közvagyon éles elválasztása, valamint a 

fejlett pénzgazdálkodás lehetővé tette a közösségi ügyekkel, vagyis az államügyekke l 
foglalkozó, a társadalom többi rétegétől elkülönült vezető réteg kialakulását, vagyis megjelent 
a hierarchikusan felépülő, bürokratikus kormányzat és igazgatási apparátus. 

 
A magán és a köz, különösen a magánvagyon és a közvagyon éles elválasztása, valamint a 

fejlett pénzgazdálkodás lehetővé tette a közösségi ügyekkel, vagyis az államügyekke l 
foglalkozó, a társadalom többi rétegétől elkülönült vezető réteg kialakulását, amely egyben a 
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hierarchikusan felépülő, bürokratikus kormányzat és igazgatási apparátus megjelenését 

jelentette. 
 

Indokolás: Pontosítás 
 

24. oldal 1. bekezdésben: 

 
Ha a közigazgatási szervek ellátását túlnyomó többségében a központi kormányszervek 

feladata ellátni, akkor a rendszer centralizált. Decentralizált közigazgatásról akkor beszélünk, 
ha a közigazgatási feladatok ellátása túlnyomó részben nem a központi kormányszervek, hanem 
az azoktól különböző és bizonyos mértékben önálló közigazgatási szervek feladata. 

 
Ha a közigazgatási feladatok ellátása túlnyomó többségében a központi kormányszervek 

hatáskörébe tartozik, akkor a rendszer centralizált. Decentralizált közigazgatásról akkor 
beszélünk, ha a közigazgatási feladatok ellátásáért meghatározó részben nem a központi 
kormányszervek, hanem az azoktól különböző és bizonyos mértékben önálló közigazgatás i 

szervek felelnek. 
 

Indokolás: Stilizálás 
 
24. oldal 3. bekezdésben: 

 
A dekoncentráció lehetővé teszi, hogy a helyi szinten dolgozó állami hivatalnokok a kevésbé 

jelentős, nem országos, hanem helyi jelentőségű ügyekben döntési joggal legyenek felruházva 
a feladat ellátásához szükséges mértékben. 
 

A dekoncentráció tulajdonképpen egy technikai munkamegosztás, amely lehetővé teszi, hogy 
a területi/helyi szinten dolgozó állami hivatalnokok a helyben jelentkező ügyekben döntési 

joggal legyenek felruházva a feladat ellátásához szükséges mértékben. 
 
Indokolás: Pontosítás 

 
24. oldal 4. bekezdésben: 

 
A dekoncentrált igazgatás tehát centralizált, mert a döntéseket az államhatalom nevében a 
központi kormányzat által kinevezett és a hierarchiában alárendelt hivatalnokok hozzák. 

Előnye, hogy racionálisabb döntéshozatalt tesz lehetővé, mert a helyi szinten dolgozó 
hivatalnokok ismerik a helyi sajátosságokat, és az utasításokat azokhoz igazítva hajtják végre.  

 
A dekoncentrált igazgatás tehát centralizált, mert a döntéseket az államhatalom nevében a 
központi kormányzat által kinevezett és a hierarchiában alárendelt hivatalnokok hozzák. 

Döntési autonómiájuk nincs vagy a meghatározott keretek között erősen korlátozott; jobbára az 
egyedi ügyekre vonatkozóan. Ugyanakkor a dekoncentráció előnye, hogy az ügyek intézését, a 

központi utasítások végrehajtását és részben a döntéshozatalt közelebb viszi az érintettekhez.  
 
Indokolás: Egyértelműsítés 
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24. oldal 5. bekezdésben: 

 
A decentralizált igazgatásban, szemben a centralizációval, a közfeladatok ellátása nem az 

államigazgatás, vagyis nem a központi Kormány kizárólagos feladata. A feladatok ellátását 
átruházzák központi kormányzattól jogilag és szervezetileg önállóan működő közigazgatás i 
szervekre. A decentralizáció lényege a központi hatalomtól különböző és önálló jogalanyok 

megbízása közigazgatási feladatok ellátásával. Megbízhatnak már létező, működő 
szervezeteket új vagy újabb közfeladatok ellátásával vagy új szerveket hoznak létre és 

meghatározzák ezek feladatit. Az így létrehozott szervek a decentralizált szervek, amelyek 
önállósága feladataik vonatkozásában vagy földrajzi, területi működésük tekintetében 
korlátozott. 

 
A decentralizált igazgatásban, szemben a centralizációval, a közfeladatok ellátása nem az 

államigazgatás, vagyis nem a központi kormány kizárólagos feladata. A feladatok ellátását, 
valamint a döntési jogosultságot jogszabályok által átruházzák a központi kormányzattó l 
jogilag és szervezetileg önállóan működő közigazgatási szervekre. A decentralizáció lényege a 

központi hatalomtól különböző és önálló jogalanyok megbízása közigazgatási feladatok 
ellátásával. Megbízhatnak már létező, működő szervezeteket új vagy újabb közfeladatok 

ellátásával vagy új szerveket hoznak létre és meghatározzák ezek feladatait. Az így létrehozott 
szervek a decentralizált szervek.  
 

Indokolás: Egyértelműsítés 
 

25. oldal 5. bekezdésben: 

 
Magyarországon a dekoncentrált szervek személyi állománya kormánytisztviselő vagy állami 

tisztviselő, ezzel szemben a helyi önkormányzatok személyi állományának jogállása 
köztisztviselő. A két szervtípus közötti különbség jelentőségének növekedését mutatja a 

jogállás további differenciálódása is az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
elfogadásával, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok – mint a legjelentősebb 
dekoncentrált szervek – tisztviselőit fokozatosan, két lépcsőben kivette, illetve kiveszi a Kttv. 

hatálya alól. 
 

Magyarországon a dekoncentrált szervek személyi állománya kormányzati szolgála t i 
jogviszonyban álló kormánytisztviselő. Ezzel szemben a helyi önkormányzatok személyi 
állománya közszolgálati jogviszonyban áll köztisztviselőként.  

 
Indokolás: Kit. szerinti hatályos szabályozás 

 
26. oldal 3. bekezdésben: 

 

A területi államigazgatást pedig az ennél nagyobb, tehát megyei vagy a megyénél nagyobb 
illetékességi területen működő regionális államigazgatási szervek alkotják.3 

3. lábjegyzet törlésre kerül 
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A területi államigazgatást (más elnevezéssel középszintű igazgatást) pedig az ennél nagyobb, 

tehát megyei vagy a megyénél nagyobb illetékességi területen működő regionális vagy 
területközi államigazgatási szervek alkotják.1 

 
Indokolás: Egyértelműsítés 
 

27.oldal 1. bekezdésben: 

 

Ennél konkrétabb a Ksztv.,4 ami szabályként rögzíti, hogy a kormányhivatal akkor rendelkezik 
területi szervekkel, ha erre a kormányhivatalt létrehozó törvény kifejezetten lehetőséget ad. 
Ehhez hasonlóan a központi hivatal akkor rendelkezik területi szervekkel, ha erre a központi 

hivatalt létrehozó törvény vagy kormányrendelet kifejezetten lehetőséget ad. 
 

Ennél konkrétabb szabályozást tartalmaz a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény, amely rögzíti, hogy a kormányzati főhivatal akkor rendelkezik területi szervekkel, ha 

erre a kormányzati főhivatalt létrehozó törvény kifejezetten lehetőséget ad. Ehhez hasonlóan a 
központi hivatal akkor rendelkezik területi szervekkel, ha erre a központi hivatalt létrehozó 

törvény vagy kormányrendelet kifejezetten lehetőséget ad. 

 

Indokolás: Kit. szerinti hatályosítás 

 
27. oldal utolsó bekezdésben: 

…A Ksztv. szerint nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel… 

 

Nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel… 

 

Indokolás: Hatályos szabályozás szerinti szöveg 

 

28. oldal 1. bekezdésben: 

 

Konzultatív államigazgatási szervre a területi államigazgatásban is találunk példát: megyei 

államigazgatási kollégium. 

 

Konzultatív államigazgatási szervre a területi államigazgatásban is találunk példát: a fővárosi 

és megyei államigazgatási kollégium. 

 

Indokolás: Pontosítás 

 

 

 

                                                 
1 Megjegyezzük, hogy a közigazgatási szakmai nyelvben valójában váltakozóan és nem mindig 
feltétlenül konzekvensen alkalmazzák a területi vagy helyi szerv megnevezést; eltekintve attól, hogy 
az adott szerv valójában a közigazgatás középszintjén (azaz a területi szinteken; így a megyében, 
régióban vagy területközi szinten), avagy helyi szintjén (így a járásban vagy településen) működik. 
Az államigazgatásban három szint – központi, közép/területi és helyi – létezik, míg a helyi 
önkormányzatok rendszere kétszintű (nincs központi szint).  
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28. oldal 5. bekezdésben: 

 

szervek például a minisztériumok, a kormányhivatalok, 

 

szervek például a minisztériumok, a kormányzati főhivatalok, 

 

Indokolás: Kit. szerinti szabályozás 

 

28. oldal utolsó bekezdésben, 29 oldal 1. bekezdésben: 

 

rendészeti szervek jogállása különbözik a civil államigazgatási dolgozókétól. Magyarországon 
ez azt jelenti, hogy a civil államigazgatási (közigazgatási) dolgozók közszolgálati tisztviselők 

vagy állami tisztviselők, ezzel szemben a rendészeti szervek állományának gerince szolgálati 
jogviszonyban teljesít szolgálatot. A szolgálat jogviszony több és szigorúbb kötelezettséggel 
jár (például egyenruha viselése, a parancs végrehajtása vagy a jogszerű megtagadás 

tekintetében, ti. élet vagy testi épség veszélyeztetésére hivatkozva sem lehet megtagadni) és a 
rendészeti szerv akaratát a legdrasztikusabb eszközök – például fizikai erőszak vagy 

fegyverhasználat – alkalmazásával is kikényszerítheti másokkal, akár állampolgárokkal 
szemben. Ennek következtében a független állami fórum által gyakorolt ellenőrzésnek 
kiemelkedő szerepe van.  

 
rendészeti szervek alkalmazottainak jogállása különbözik a civil államigazgatási dolgozókétól. 

Magyarországon ez azt jelenti, hogy a civil államigazgatásban dolgozók kormánytisztvise lők 
(a Kormány irányítása alá tartozó szerveknél) vagy köztisztviselők az önálló szabályozó 
szerveknél és az autonóm államigazgatási szerveknél. Ezzel szemben a rendészeti szervek 

állományának gerince szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot. A szolgálati jogviszony 
több és szigorúbb kötelezettséggel jár (például egyenruha viselése, a parancs végrehajtása vagy 

jogszerű megtagadása tekintetében, ti. élet vagy testi épség veszélyeztetésére hivatkozva sem 
lehet megtagadni). A rendészeti szerv akaratát a legdrasztikusabb eszközök – például fizika i 
erőszak vagy fegyverhasználat – alkalmazásával is kikényszerítheti másokkal, akár 

állampolgárokkal szemben. Ennek következtében a független állami fórumok által gyakorolt 
ellenőrzésnek fokozottan kiemelkedő szerepe van. 2019-től a rendészeti szervek többségénél 

eddig közalkalmazottként vagy kormánytisztviselőként dolgozók jogviszonyát a rendészeti 
igazgatási alkalmazotti szolgálati jogviszony váltja fel, amely jellegében – elsősorban egyes 
jogokat és köztelezettségeket illetően – közelít a hivatásos szolgálati jogviszonyhoz.  

 
Indokolás: A 2019-től hatályos vonatkozó szabályozás rövid összefoglalása 

 
29. oldal 2. bekezdésben: 

 

A Ksztv. a központi államigazgatási szervek között a rendvédelmi szerv terminológiával 
 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) a központi államigazgatási szervek között 
a rendvédelmi szerv terminológiával 

 
Indokolás: Pontosítás 
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29. oldalon 2.3. cím alatti 3. bekezdésben: 

 
A szervezeten belüli ellenőrzés a vezetés részjogosítványa, és maga a vezetés szervezeten belüli 

tevékenység, nem pedig szervezetek közötti. 

 

Ezesetben a szervezeten belüli ellenőrzés a vezetés részjogosítványa, mivel maga a vezetés 

szervezeten belüli tevékenység, nem pedig szervezetek közötti. 

 

Indokolás: Pontosítás 

 

30. oldal 2. bekezdésben: 

 

A hatályos magyar jogi szabályozás – azon belül is a Ksztv. – korlátozottan ugyan, de 
meghatározza az irányítás eszközeit.5  A korlátozottság egyrészt abból adódik, hogy a Ksztv. 

hatálya csak a központi államigazgatási szervekre terjed ki, másrészt maga a Ksztv. fenntartja 
a lehetőségét annak, hogy törvényi szintű szabályeltérést engedjen az irányítást alkotó 

hatáskörök Ksztv.-ben meghatározott együttesétől. A Ksztv. az alábbiakban határozza meg az 
irányítási jogosítványokat: 

 

A hatályos magyar jogi szabályozás – a szervek vonatkozásában elsősorban a Ksztv., valamint 

az egyes tisztségviselők vonatkozásában a Kit. – más jogszabályban meghatározható 
korlátozások mellett a központi államigazgatási szervek tekintetében az alábbiakban határozza 

meg az irányítás jogi eszközeit: 

– államigazgatási szerv alapítása, átalakítása, valamint megszüntetése;  

– államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetői megbízás adása, az államigazgatási 
szerv vezetőjének felmentése, a vezetői megbízás visszavonása, és – ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik – az államigazgatási szerv vezetőjével kapcsolatos 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;  
– az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és 

pénzügyi ellenőrzése;  
– az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása;  
– az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás 

lefolytatására való utasítás;  
– jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy 

utólagos jóváhagyása;  
– egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;  
– jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés;  

– államigazgatási szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, 
valamint törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.2 

 

A Kit. rendelkezése szerint az államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, 
biztosi jogviszonyban álló személy vagy kormányzati igazgatási szerv szervezeti egysége 

vezetője tevékenységének irányítása alatt a következő hatáskörök értendők:  

-  egyedi utasítás kiadása egyedi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 

- a vezető tevékenységének ellenőrzése, és 

-  jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.3 

                                                 
2 Ksztv. 2. § (1) 
3 Kit. 4. § 
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Indokolás: Hatályosított szöveg 

 

30. oldal utolsó előtti bekezdésben 

 

A Ksztv. szerint, ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási hatáskör gyakorlója az irányíto tt 

államigazgatási szerv hatáskörét nem vonhatja el és döntését nem változtathatja meg. 
Ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási hatáskör gyakorlója az irányított államigazgatás i 
szerv hatáskörét nem vonhatja el és döntését nem változtathatja meg. 

Indokolás: Hatályosított szöveg 
31. oldal 1. bekezdésben 

A szakmai irányítást a Ksztv. is ismeri. Rendelkezés szerint a törvény vagy kormányrende let 
az irányítási jogköröket – a központi hivatalok, a kormányhivatalok vagy a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok irányítása esetén – az alábbi hatáskörökre vagy ezek együttesére szűkítheti:  

– az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése;  
– az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására 

való utasítás;  
– jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy 
utólagos jóváhagyása;  

– egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;  
– jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.6 

 
A hatályos jogi szabályozás szerint törvény vagy kormányrendelet a szakmai irányítást az 
alábbi hatáskörökre vagy ezek együttesére szűkítheti le: 

– az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése;  
– az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás 
lefolytatására való utasítás;  

– jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy 
utólagos jóváhagyása;  

– egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;  
– jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés. 
 

Indokolás: Hatályosított szöveg (Kit. szerint) 
 

31. oldal 3. bekezdésben 

 
A felügyelet eszközrendszerét – a központi államigazgatás vonatkozásában – a Ksztv.7 az 

alábbiakban határozza meg:  
 

A felügyelet eszközrendszerét – a központi államigazgatás vonatkozásában – a hatályos jogi 
szabályozás  az alábbiakban határozza meg:  
 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás 
 

31. oldal 4. bekezdésben 

 
Az ellenőrzés a hierarchikus államigazgatásban általában, mint az irányítás – vagy a felügye let 

– részjogosítványaként jelenik meg. Ebből következik, hogy a két államigazgatási szerv között 
csak az ellenőrzés viszonylag ritka az államigazgatásra jellemző hierarchia jellegéből adódóan, 
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de jó példa a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, amely Magyarország Kormányának 

kormányzati ellenőrzési szerve. 
 

Az ellenőrzés a hierarchikus államigazgatásban általában az irányítás – vagy a felügyelet – 
részjogosítványaként jelenik meg. Ebből következik, hogy ritka, ha két államigazgatási szerv 
között kizárólag ellenőrzési jogviszony áll fenn; az államigazgatásra jellemző hierarchia 

jellegéből adódóan. Mégis, jó példa erre a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, amely 
Magyarország Kormányának kormányzati ellenőrzési szerve. 

 
Indokolás: Egyértelműsítés 
 

32. oldalon 2.4. cím alatt 

 

A központi államigazgatási szerveket a Ksztv. egyértelműen meghatározza és felsorolja, így 
idetartozik a Kormány, a kormánybizottságok, a minisztériumok, a Miniszterelnök i 
Kormányiroda az autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó szervek, a 

kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatok. Emellett a kormánykabinetek, más tanácsadó szervek, kormánybiztosok, 

miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok is segítik a Kormány, minisztériumok munkáját, 
de nem minősülnek központi államigazgatási szerveknek. 
 

A központi államigazgatási szerveket, azok típusait a Ksztv és a Kit. 
A központi államigazgatási szervek a Ksztv. szerint a következő típusokba sorolhatók:  

a) a központi kormányzati igazgatási szervek  
b) az önálló szabályozó szervek 
c) az autonóm államigazgatási szervek 

d) a rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.  

 

a) A Központi kormányzati igazgatási szervek – a Kit. szerint – a Kormány, a 

Miniszterelnöki Kormányiroda, a 10 minisztérium, a 4 kormányzati főhivatal, és a központi 
hivatalok. 
b) Önálló szabályozó szervek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 
c) Az autonóm államigazgatási szervek száma 5; a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Választási Iroda. 
d) A rendvédelmi szervek a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. 

 

Indokolás: Kit. szerinti hatályos szöveg 

 
33. oldal 3. bekezdésben 

 

A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány 
irányítása alatt álló, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek vezetői 
számára feladatokat határozhat meg, továbbá tőlük tájékoztatást kérhet. A 

feladatmeghatározásról, illetve a tájékoztatáskérésről a szerv vezetője az irányító vagy 
felügyelő minisztert tájékoztatja. A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott 

rendeletében az államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási szervek 
irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti. 
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A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az államigazgatás egyes 

ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási szervek vagy azok vezetőinek az irányítására a 
miniszterelnököt is kijelölheti (közvetlen miniszterelnöki irányítás). A miniszterelnökhöz 

átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, 
jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – a feladat- és hatáskört korábban ellátó 
miniszter által vezetett minisztérium jogutódja – ha a kormányrendelet eltérően nem 

rendelkezik – a Miniszterelnöki Kormányiroda. 

 

Indokolás: Hatályos szöveg 

 

36. oldal 2.4.2.1. pont alatti 1. bekezdésben 

 

E különböző szervezetekről keretjelleggel a Ksztv. rendelkezik. A Kormány törvényben 
nevesített szervei többségében testületek. Ilyen a kabinet, a kormánybizottság és a Kormány 
ügyrendjében intézményesített – fent bemutatott – közigazgatási államtitkári értekezlet. Ilyen a 

kabinet, a kormánybizottság és a Kormány ügyrendjében intézményesített – fent bemutatott – 
közigazgatási államtitkári értekezlet. Ezeken kívül a Kormány további, egyéb javaslattevő, 

véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző szerveket hozhat létre és a Kormány Ksztv. 
által nevesített segédszerve a kormánybiztos is. 
E szervek többségükben testületek. Ilyen a kabinet, a kormánybizottság, a közigazgatás i 

államtitkári értekezlet. Ezeken kívül a Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy 
tanácsadói tevékenységet végző szerveket hozhat létre, valamint a Kormány segédszerve a 

kormánybiztos is. 
Indokolás: Hatályosítás és tartalom egyszerűsítése 

 
36. oldal 2.4.2.1. pont alatti 2. bekezdésben 

 

A Ksztv. felhatalmazást ad a Kormánynak kabinetek létrehozására. 
 

Törvény felhatalmazást ad a Kormánynak kabinetek létrehozására. 
 
Indokolás: Hatályos szöveg 

 

36. oldal 2.4.2.1. pont alatti 3. bekezdésben törlésre kerül: 

 
Ügydöntő jogkörhöz külön törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazásra lenne 
szükség. 

 
Indokolás: Egyszerűsítés 

 

36. oldal utolsó bekezdésben 

 

Kormánybizottságot rendelettel vagy normatív határozattal a Kormány hozhat létre a 
hatáskörébe tartozó jelentős, több minisztérium feladatkörét érintő feladatok összehango lt 

megoldásának irányítására. 
 
A Kormány a hatáskörébe tartozó jelentős, több miniszter feladatkörét érintő feladatok 

összehangolt megoldásának irányítására kormánybizottságot hozhat létre. 
 

Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés 
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37. oldal 1. bekezdésen törlésre kerül: 

 
Kormánybizottságra példa Kormánybizottság az afganisztáni Baghlan tartományban, Pol-e 

Kumri központtal működő tartományi újjáépítési csoport működtetésének és az ahhoz 
kapcsolódó kormányzati tevékenység irányítására. 
 

Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés 
 

37. oldal 2. bekezdésben 

 

A Ksztv. felhatalmazza a Kormányt, hogy normatív határozattal egyéb javaslattevő, 
véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületeket hozzon létre.  

 

A Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületet 
hozhat létre. A testület tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülhetnek. 

 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás szerinti szöveg 

 

37. oldal 5. bekezdésben 

 
…miniszter vagy kormányhivatal feladatkörébe nem tartozó vagy kiemelt fontosságú, a 

Kormány feladatkörébe tartozó feladat ellátására. A kormánybiztos tevékenységét a 
miniszterelnök irányítja.  
 

…miniszter vagy kormányzati főhivatal feladatkörébe nem tartozó vagy kiemelt fontosságú, a 
Kormány feladatkörébe tartozó feladat ellátására. A kormánybiztos tevékenységét a 

miniszterelnök illetve a Kormány által határozatban kijelölt miniszter irányítja. Az irányító 
személye a kormánybiztos által ellátandó egyes feladatok tekintetében eltérő lehet.  

 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás szerinti szöveg 

 

37. oldal utolsó bekezdésben 

 

A két évre szóló kinevezés meghosszabbítható.  
Indokolás: Hatályos jogi szabályozás szerinti szöveg 

 
37. oldal vége, 38. oldal elején törlésre kerül 

 
A kormánybiztost saját igazgatási apparátusa segíti, amely a Miniszterelnökség vagy a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetében működik, illetve abban a minisztériumban, 

amelynek a kormánybiztos egyben minisztere, államtitkára, közigazgatási államtitkára vagy 
helyettes államtitkára. Néhány példa kormánybiztosokra:  

 

kormánybiztos;  

-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, 
valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos  
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jjászervezésének koordinálásáért felelős 
kormánybiztos;  

 

 

-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt 
fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos;  

 

 
A kormánybiztost tevékenységének ellátásában általában minisztériumban vagy a 

Miniszterelnöki Kormányirodán működő titkárság segíti. A kormánybiztos biztosi 
jogviszonyban látja el feladatait. 

 

Indokolás: Tartalom egyszerűsítése 

 

2 új bekezdéssel bővül a szöveg fenti mondatot követően: 
 
A miniszterelnök a feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszterelnöki biztost nevezhet ki 

meghatározott időre, de legfeljebb a miniszterelnök megbízatása megszűnéséig. A 
miniszterelnöki biztos biztosi jogviszonyban látja el feladatait.  

 
A miniszterelnök diplomáciai, személyes tanácsadói vagy egyéb eseti jellegű feladat 

miniszterelnöki megbízottként történő ellátására megbízást adhat. A miniszterelnök a 
miniszterelnöki megbízottat feljogosíthatja a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés 

használatára. A megbízás legfeljebb a miniszterelnök megbízatásának idejére szólhat. 

 

Indokolás: Kit. szerinti kiegészítés 

 
38. oldal 3. bekezdésben: 

 
A törvény részéletesen szabályozza a minisztériumok belső szervezeti felépítését is, amelyben 
érvényesül a Ksztv. alaptételként rögzített két rendelkezése, miszerint: 

 
Törvény részletesen szabályozza a minisztériumok belső szervezeti felépítését is, amelyben 

érvényesül az alaptételként rögzített két rendelkezés, miszerint: 
 
Indokolás: A hatályos jogi szabályozásnak megfelelő szöveg 

 
39. oldal utolsó bekezdésben törlésre kerül: 

A miniszterek feladatai a közeljövőben várhatóan tovább fognak bővülni, ami az 
államigazgatásban betöltött szerepük további növekedését eredményezi. 
 

Indokolás: Felesleges tartalom törlése 
 

40. oldal 2. bekezdésben: 

A minisztériumokat vezető miniszterek kapcsán szükséges megemlíteni, hogy a Ksztv. 
lehetőséget ad tárca nélküli miniszter kinevezésére az egy miniszter feladatkörébe sem tartozó 

feladatok ellátására. A tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány 
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rendeletben állapítja meg. A tárca nélküli miniszter apparátusa – nevéből adódóan nem a saját 

minisztériumában, hanem – a Miniszterelnöki Kabinetirodában vagy a Kormány által 
rendeletben meghatározott más minisztériumban található.  

 
A minisztériumokat vezető miniszterek kapcsán szükséges megemlíteni, hogy törvény 
lehetőséget ad tárca nélküli miniszter kinevezésére az egy miniszter feladatkörébe sem tartozó 

feladatok ellátására. A tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány 
rendeletben állapítja meg. A tárca nélküli miniszter tevékenységét minisztérium vagy a 

Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.  
A miniszterek politikai szolgálati jogviszonyban állnak politikai felsővezetőként.   
 

Indokolás: Kit. szerinti szabályozás 
 

40. oldal 3. bekezdésekben 

 
A minisztériumok belső szervezeti felépítésének törvényi szabályozás, a Ksztv. ad egységes 

keretet. A törvény meghatározza, hogy a minisztériumokban a miniszteren kívül milyen állami 
vezetők segítik a miniszter munkáját. A törvény keretrendelkezéseit az egyes 

minisztériumokban – normatív utasítás formájában – az úgynevezett szervezeti és működési 
szabályzat konkretizálja. 
 

A minisztériumok belső szervezeti felépítésének a kormányzati igazgatásról szóló törvény ad 
egységes keretet. A törvény meghatározza, hogy a minisztériumokban a miniszteren kívül 

milyen kormányzati igazgatási tisztségviselők, milyen jogviszonyban segítik a miniszter 
munkáját. A törvény keretrendelkezéseit az egyes minisztériumokban – normatív utasítás 
formájában – az úgynevezett szervezeti és működési szabályzat konkretizálja. 

 
Indokolás: Kit. szerinti szabályozás 

 

40. oldal 4. bekezdésben: 

 

A Ksztv. szerint a minisztériumot a miniszter vezeti. A minisztert a minisztérium vezetésében 
közvetlenül az államtitkár és a közigazgatási államtitkár segíti, akik tevékenységét a miniszter 

irányítja. A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár, valamint a helyettes 
államtitkár állami vezetők. Az állami vezetők körén belül a miniszter és az államtitkár politikai 
vezető, míg a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár szakmai vezető. (A 

miniszterelnök is állami vezető, azonban a miniszterelnök munkaszerve nem valamely 
minisztérium.) Az állami vezetők két típusa között lényeges különbség, hogy a politikai vezetők 

megbízatása a Kormány megbízatásához kötött, ezzel szemben a szakmai vezetőket 
határozatlan időre nevezik ki. A politikai vezetők állami vezetői szolgálati jogviszony keretében 
látják el tevékenységüket, ezzel szemben a szakmai vezetők kormánytisztviselői jogviszony 

keretei között. Különbség továbbá, hogy a szakmai vezetők számára a jogi szabályozás szigorú 
képesítési előírásokat fogalmaz meg, a politikai vezetőkkel szemben ez nem követelmény. A 

demokrácia alapelvét sértené, ha szakmai végzettség alapján zárnának ki állampolgárokat 
választott tisztségek betöltéséhez való jog gyakorlásából. 
 

A törvény szerint a minisztériumot a miniszter vezeti. A minisztert a minisztérium vezetésében 
közvetlenül az államtitkár és a közigazgatási államtitkár segíti, akiknek tevékenységét a 

miniszter irányítja. A miniszter és az államtitkár politikai szolgálati jogviszonyban állnak 
politikai felsővezetőként. A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyban áll 



15 
 

szakmai felsővezetőként. Az állami vezetők e két típusa között lényeges különbség, hogy a 

politikai szolgálati jogviszony a Kormány megbízatásához kötött, ezzel szemben a kormányza ti 
szolgálati jogviszonyba tartozó vezetőket határozatlan időre nevezik ki. Különbség továbbá, 

hogy a szakmai vezetők számára a jogi szabályozás szigorú képesítési előírásokat fogalmaz 
meg, a politikai vezetőkkel szemben ez nem követelmény. A demokrácia alapelvét sértené, ha 
szakmai végzettség alapján zárnának ki állampolgárokat választott tisztségek betöltéséhez való 

jog gyakorlásából. 
A biztosi jogviszonyban álló vezetők a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszte r i 

biztos, akikkel szemben nem határoz meg képzettségi követelményt a jogszabály (kivéve, ha 
például közigazgatási államtitkárt neveznek ki kormánybiztossá vagy miniszterelnöki biztossá).  
 

Indokolás: Kit. szerinti szabályozás 
 

41. oldal 6. bekezdésben 

 
A közigazgatási államtitkár – szemben az államtitkárral – szakmai vezető. Jogállását a Kttv. 

határozza meg.  
 

A közigazgatási államtitkár – szemben az államtitkárral – kormányzati szolgála t i 
jogviszonyban áll, szakmai felsővezető.  
 

Indokolás: Kit. szerinti szabályozás 
 

41. oldal 7. bekezdésben: 

 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a miniszteri kezdeményezésre észrevételt tehet. A 

közigazgatási államtitkár kinevezésének feltétele a felsőfokú végzettség. 
 

A közigazgatási államtitkár kinevezésének feltétele a törvényben meghatározott jellegű 
felsőfokú végzettség. 
 

Indokolás: Egyszerűsítés 
 

42. oldal 2. bekezdésben 

 
A helyettes államtitkárt a miniszterelnök nevezi ki.  

 
A kinevezésre a javaslatot a miniszter teszi a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára 

útján. A Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára a javaslat megküldésétől számíto tt 
tizenöt napon belül kifogással élhet vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek. 
 

Indokolás: Egyszerűsítés 
 

42. oldal 3. bekezdésben törlésre kerül: 

 
A miniszter kinevezési jogát ebben az esetben is korlátozza, hogy a javasolt személyrő l 

tájékoztatnia kell a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát, aki a javaslattal szemben, a 
tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet, és a kifogásolt személy miniszte r i 

biztossá nem nevezhető ki. A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter irányítja. Megbízatása 
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határozott időre, de legfeljebb két évre szól, ám előbb megszűnik, ha az őt kinevező miniszter 

hatáskörgyakorlása megszűnik. 
 

Indokolás: Egyszerűsítés 
 

42. oldal 3. bekezdés (a törölt szöveg után) 1 új bekezdés: 

Mind a helyettes államtitkár, mind a miniszteri biztos kinevezése esetében a közigazgatás i 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztér ium 

közigazgatási államtitkára kifogással élhet a kinevezendő személy tekintetében. 
 
Indokolás: Kit. szerinti kiegészítés 

 
42. oldal alulról 4. bekezdésben: 

 
A minisztérium hivatali szervezetét a Ksztv. törvény keretjelleggel szabályozza. A törvényi 
kereteket a szervezeti és működési szabályzat tölti meg konkrét tartalommal. A szervezeti és 

működési szabályzat formáját tekintve normatív miniszteri utasítás, amelynek érvényességi 
feltétele a miniszterelnök és Miniszterelnökséget vezető miniszter jóváhagyása és a közzététel.  

 
A minisztérium hivatali szervezetét a törvény keretjelleggel szabályozza. A törvényi kereteket 
a szervezeti és működési szabályzat tölti meg konkrét tartalommal. A szervezeti és működési 

szabályzat formáját tekintve normatív miniszteri utasítás, amelynek érvényességi feltétele a 
miniszterelnök jóváhagyása és a közzététel. 

 
Indokolás: Hatályos jogszabályi szöveg szerinti módosítás 
 

42. oldal alulról 3. bekezdésben:  

 

A törvény a miniszteri kabinet, a titkárságok, a főosztályok és az osztályok létrehozását 
elrendeli, a munkacsoportok létrehozásának lehetőségével a minisztert ruházza fel. 
 

A törvény szerint a minisztérium miniszteri kabinetre, főosztályokra és titkárságokra tagozódik, 

a főosztály, továbbá a titkárság – ha főosztályvezető vezetése alatt áll – osztályokra tagozódhat. 
A minisztériumban államtitkári kabinet működhet.  

 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás 

42. oldal alján + bekezdésként: 

 

Vezetői álláshely a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység  

vezetésére tölthető be. 

 

43. oldal új cím 

 

2.4.2.3. A Miniszterelnökség 

2.4.2.3. A Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint a Kormányzati Központ 

részét képező minisztériumok  

 

Indokolás: Hatályos szabályozásnak megfelelő tartalmi változtatás 
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43. oldal 1. bekezdése új szöveggel kezdődik: 

 

A hatályos szabályozás szerint a miniszterelnök munkáját közvetlenül a Kormányzati Központ, 
illetve annak szervei segítik. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

kormányrendelet4 rendelkezik a Kormányzati Központról. A Kormányzati Központot három 
központi kormányzati igazgatási szerv alkotja; két minisztérium – a Miniszterelnökség és a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda –, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda. A miniszterelnök a 
Kormány általános politikájának meghatározása és végrehajtásának irányítása jogkörében 
eljárva közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a minisztere lnök 

kabinetfőnöke, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
tevékenységét. 

 

A Miniszterelnökség 

 

Indokolás: Hatályos szabályozásnak megfelelő tartalmi változtatás 

 

43. oldal első 3 bekezdése törlésre kerül: 

 

A Miniszterelnökség a Kormány munkáját segítő központi államigazgatási szervek között 
központi helyet foglal el. A központi államigazgatásban betöltött szerepköre és jelentősége 

miatt tulajdonképpen első helyen kellene említeni a Kormány segédszervei között. Ugyanakkor 
a hatályos jogi szabályozás így, a Ksztv. sem a jogállása, sem a belső szervezeti felépíté sére 

vonatkozó szabályok tekintetében nem tesz különbséget a minisztériumok és a 
Miniszterelnökség, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda között.  
A Miniszterelnökséget ezzel az elnevezéssel 1867-ben hozták létre, de jogutódjai évtizedeken 

keresztül különböző elnevezésekkel működtek mindaddig, amíg 2010-ben ismét ezt az 
elnevezést kapta a miniszterelnök és a Kormány munkáját segítő szerv. A jogelőd szervek közül 

a rendszerváltás idején, 1990-ben hozták létre a Minisztertanács Hivatala jogutódjaként a 
Miniszterelnöki Hivatalt, amely helyet adott a Kormány és a miniszterelnök munkáját 
közvetlenül segítő hivatali apparátusnak. 2014-ben és 2015-ben egységes hivatali szervezetbe 

tömörítették a miniszterelnök és a Kormány munkáját segítő apparátust. A változtatások és a 
jelenlegi struktúra megértéséhez mindenekelőtt a miniszterelnököt, illetve a Kormányt segítő 

hivatali apparátus funkciójából szükséges kiindulni. A Kormányt és a kormányfőt kiszolgá ló 
hivatali apparátusnak a funkciója kettős. Egyrészt jelenti a hagyományos adminisztrat ív-
igazgatási teendőket, amit úgy is neveznek, hogy titkársági feladatok. Ilyen titkársági 

feladatokat látnak el a Ksztv. által intézményesített, az állami vezetők mellé rendelt miniszte r i 
és államtitkári titkárságok is, mint a minisztériumok belső szervezeti egységei. A 

miniszterelnök munkáját kizárólag technikai jelleggel segítő, így a Kormány titkársági 
feladatait ellátó hivatali szervezetet nevezik titkársági típusú miniszterelnöki hivatalnak, 
szemben az úgynevezett koordinációs típusú miniszterelnöki hivatali modellel.  

A koordinációs típusú miniszterelnöki hivatal a titkársági feladatok mellett – és ez a 
miniszterelnököt kiszolgáló hivatali apparátus másik lehetséges funkciója – a kormányzat 

motorjaként aktívan részt vesz a kormányzati politika kialakításában, a kormányzati döntések 
előkészítésében, közvetlenül a Kormányt követően a legmagasabb szinten ellátja a kormányza ti 
munka, vagyis a miniszterek és az általuk irányított szervek koordinációját, ellenőrzi a 

                                                 

4 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
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Kormány döntéseinek a végrehajtását. Később részletesen lesz szó róla, most csak megemlítve : 

a koordináció másik központi kormányzati szerve a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett. 
Indokolás: Hatályos szabályozásnak megfelelő tartalmi változtatás 

 
43. oldal utolsó előtti bekezdésben: 

A Miniszterelnökségen működik a miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, a… 

A Miniszterelnökségen működik a miniszterelnök általános helyettese, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, a ...  
Indokolás: Hatályos szabályozásnak megfelelő tartalmi változtatás 

 

43. oldal utolsó bekezdésben: 

A miniszterelnök-helyettes a jogszabályban meghatározott feladatkörében 
A miniszterelnök általános helyettese a jogszabályban meghatározott feladatkörében 

Indokolás: Hatályos szabályozásnak megfelelő tartalmi változtatás 

 

44. oldal 1. mondat: 

nemzetiségpolitikáért felelős tagja.12 

nemzetiségpolitikáért felelős tagja.5 
Indokolás: Hatályos szabályozásnak megfelelő tartalmi változtatás 

 
44. oldal 2. bekezdésben: 

A Miniszterelnökség hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár vezeti, aki gyakorolja a 
Miniszterelnökség szervezetében dolgozó kormánytisztviselők, állami vezetők, valamint 
munkavállalók feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő hatásköröket. 

A Miniszterelnökség hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár vezeti, ő gyakorolja a 
minisztérium kormánytisztviselői és szakmai (felső)vezetői feletti munkálta tói jogokat..  

Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés 

 

44. oldal felsorolásban: 

 

 

 

 

 

 

  

 
˗ parlamenti államtitkár;  

˗ Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program 
megvalósításáért  felelős államtitkár 

˗ Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár;  

˗ egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár;  

˗ európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár;  

˗ európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár;  

                                                 
5 Lásd a miniszterelnök 1/2018. (V. 22.) ME rendelete a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről és 
a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.   
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˗ közszolgálatért felelős államtitkár;  

˗ nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

  

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás miatti változtatás 

 

Sorszámozott cím és az alatta lévő 2 bekezdés törlésre kerül: 

2.4.2.4.  A Miniszterelnöki Kabinetiroda  

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a miniszterelnök kormányzati igazgatási 
munkaszervezeteként működő különös hatáskörű központi államigazgatási szerv, amelyet 

2015-ben hozták létre. Ennek eredményeként szervezetileg is kettévált a kormányzat legfelső 
szintjén a politikai és a szakmai koordináció.  

Utóbbit a korábban tárgyalt Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el, akinek e feladata 
az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolit ika i 
tevékenységének összehangolására terjed ki. Ezzel szemben a Miniszterelnöki Kabinetirodát 

vezető miniszter, aki egyben a miniszterelnök kabinetfőnöke, a Kormány általános politika i 
koordinációért felelős tagja. 

 

Sorszám nélküli cím és új hatályos szöveg kerül a helyébe: 

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Kormányzati Központ minisztériumaként a minisztere lnök 
politikai munkaszervezete. A miniszterelnök kabinetfőnöke miniszterként vezeti. 

 

A miniszterelnök kabinetfőnöke elsősorban a kormányzati általános politikai koordinációért, a 

kormányzati kommunikációért, a turizmusért, a vendéglátásért, az e-közigazgatási és 
informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős tagja. 

 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás miatti változtatás 

 

44. oldal utolsó 4 bekezdése és a 45. oldal egésze törlésre kerül: 

 
Utóbbit a korábban tárgyalt Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el, akinek e feladata az 

állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolit ika i 
tevékenységének összehangolására terjed ki. Ezzel szemben a Miniszterelnöki Kabinetirodát 
vezető miniszter, aki egyben a miniszterelnök kabinetfőnöke, a Kormány általános politika i 

koordinációért felelős tagja.  
A Miniszterelnöki Kormányirodát a miniszterelnök közvetlenül irányítja. A Miniszterelnök i 

Kormányirodát közigazgatási államtitkár vezeti, a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt, a 
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően.  
A Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezetébe tartozik: a miniszterelnök, a minisztere lnök 

kabinetfőnöke (a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter), továbbá a miniszterelnök i 
biztosok, az államtitkárok ,a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, a miniszte r i 

biztosok, valamint a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője.  
A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány általános politikai koordinációért, a kormányza ti 
kommunikációért, a turizmusért, a vendéglátásért és az e-közigazgatási és informatika i 

fejlesztések egységesítéséért felelős tagja. Az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében biztosítja és megszervezi a miniszterelnök feladat- és hatáskörének gyakorlását, részt 

vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében és felel a minisztere lnök 
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személye körüli feladatok ellátásáért; szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány általános 

politikája kialakításának a folyamatát, gondoskodik a Kormánynak az Országgyűléssel való 
kapcsolattartásáról. A kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében felel az egységes 

kormányzati kommunikáció kialakításáért, a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és 
arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, fenntartásáért és a tartalom kialakításáért, koordinálja 
az egyes nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezéseket, 

közreműködik az egyes kiemelt kormányzati rendezvények koncepciójának kidolgozásában. 
Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében 

javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika 
végrehajtásának egyes irányaira, gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus 
közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről, javaslatot tesz és felügyeli az e-

közigazgatási és informatikai fejlesztések irányát, stratégiai végrehajtását. A minisztere lnök 
kabinetfőnöke irányítja Nemzeti Kommunikációs Hivatalt.  

További, a szervezeti felépítésre vonatkozó különös szabálya a Ksztv.-nek, hogy a 
Miniszterelnöki Programirodát államtitkár vezeti, akinek a tevékenységét a minisztere lnök 
közvetlenül irányítja. Fontos megjegyezni tehát, hogy a Miniszterelnöki Programirodát vezető 

államtitkár – ellentétben az itt működő többi államtitkárral – nem a Miniszterelnök i 
Kabinetirodát vezető miniszter közvetlen alárendeltségében van, hanem közvetlenül a 

miniszterelnökében. A Miniszterelnöki Programiroda a törvény keretei között – a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint 
– főosztályokra és osztályokra tagozódik.13  

A Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár, azon túl, hogy ellátja a minisztere lnök 
által meghatározott feladatokat és közvetlenül vezeti a Miniszterelnöki Programirodát, többek 

között:  
folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kabinetiroda állami vezetőivel, a 
miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és 

tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel;  

protokoll-, adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését, azok folyamatos ellátását, 
továbbá mindazon ügyek vitelét, melyeket a miniszterelnök számára meghatároz;  

Kabinetiroda szervezeti egységei feladatellátásához szükséges iránymutatásait, közvetíti a 
miniszterelnök utasításait és állásfoglalásait. A miniszterelnök – normatív utasításával – a 

feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszterelnöki biztost nevezhet ki, akinek 
tevékenységét a miniszterelnök irányítja és megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb a 

miniszterelnök megbízatása megszűnéséig szól. A miniszterelnöki biztos megbíza tása 
megszűnik a miniszterelnök megbízatása megszűnésével. A miniszterelnöki biztost 
tevékenységének ellátásában – a miniszterelnök normatív utasításában foglaltak szerint – a 

miniszterelnök által kijelölt minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán működő 
titkárság segíti. 

 
Új sorszámozott cím és szöveg lép a helyébe: 

 

2.4.2.4. A Miniszterelnöki Kormányiroda  

 

A Miniszterelnöki Kormányiroda különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv, a  
miniszterelnök igazgatási munkaszervezete. A Miniszterelnöki Kormányirodát közigazgatás i 

államtitkár vezeti a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 
követelményeknek megfelelően. A Miniszterelnöki Kormányiroda többek között összehango lja 

és megszervezi a központi kormányzati igazgatás működését, előkészíti a Kormány 
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munkatervének és törvényalkotási programjának tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásá ró l, 

előkészíti a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét szabályozó kormányrendelet tervezetét, 
valamint a Kormány ügyrendjének, továbbá azok módosításának tervezetét. Feladatkörébe 

tartozik a Kormány üléseinek előkészítése, napirendjének összeállítása, szervezi, összehango lja 
és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását. Koordinálja az alkotmányos szervek, az 
önálló szabályozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek vezetőivel való 

kapcsolattartást, stb. 

 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás miatti változtatás 

 

46. oldal tetején: 

 

2.4.2.5. A kormányhivatalok és a központi hivatalok 

2.4.2.5. A kormányzati főhivatalok és a központi hivatalok  

 

Indokolás: Kit. szabályozása 

 

46. oldal 1. bekezdésben: 

 

… Kormány alárendeltségében működő, nem minisztériumi jogállású központi 

államigazgatási szerveknél. E szerveknek a jogi szabályozás, azon belül is a Ksztv. két típusát 
különbözteti meg: a kormányhivatalt és a központi hivatalt. 

 

…Kormány alárendeltségében működő, nem minisztériumi jogállású központi kormányza ti 
igazgatási szerveknél. E szerveknek a jogi szabályozás, azon belül is a Kit. két típusát 
különbözteti meg: a kormányzati főhivatalt és a központi hivatalt.  

Indokolás: Kit. szerinti hatályosítás 

 

46. oldal 2. bekezdésben: 

 

Érvényesül az egyszemélyi vezetés elve, azonban a Ksztv. fenntartja lehetőségé annak, hogy a 
kormányhivatalt testület vezesse. 

 

Érvényesül az egyszemélyi vezetés elve.  

 

Indokolás: Kit. szerinti hatályosítás 

 

46. oldal 2. bekezdésben: 

 

E szervek vezetői munkájukat kormánytisztviselőként látják el ellentétben a miniszterekke l, 
akik állami vezetők. 

 

E szervek vezetői munkájukat kormányzati szolgálati jogviszonyban felsővezetőként látják el, 
ellentétben a miniszterekkel, akik politikai felsővezetők. 

 

Indokolás: Kit. szerinti hatályosítás 
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46. oldal 3. bekezdésben: 

 

A kormányhivatalokat kizárólag törvény, tehát az Országgyűlés hozza létre, ezzel szemben a 
központi hivatalokat vagy a Kormány hozza létre rendelettel, vagy az Országgyűlés törvénnye l. 

Központi hivatal akkor hozható létre törvénnyel, ha az fegyveres rendvédelmi feladatokat lát 
el. 

 

A kormányzati főhivatalokat kizárólag törvény, tehát az Országgyűlés hozza létre, ezzel 
szemben a központi hivatalokat vagy a Kormány hozza létre rendelettel, vagy az Országgyűlés 
törvénnyel. Központi hivatal akkor hozható létre törvénnyel, ha az fegyveres rendvédelmi 

feladatokat lát el. 

 

A létesítés szempontjából lényeges még, hogy a Ksztv. tételesen felsorolja a 

kormányhivatalokat, ezért ezek megszüntetéséhez, elnevezésük megváltoztatásához vagy új 
létesítéséhez a létesítő törvény elfogadásával egyidejűleg szükséges a Ksztv.-t is módosítani. 
Jelenleg négy központi államigazgatási szerv működik kormányhivatal formájában: … 

 

A létesítés szempontjából lényeges még, hogy a Kit. tételesen felsorolja a kormányza ti 
főhivatalokat, ezért ezek megszüntetéséhez, elnevezésük megváltoztatásához vagy új 

létesítéséhez a létesítő törvény elfogadásával egyidejűleg szükséges a Kit-et is módosítani. 
Jelenleg négy központi kormányzati igazgatási szerv működik kormányzati főhiva ta l 

formájában: … 

 

Indokolás: Kit. szerinti hatályosítás 

 

46. oldal 3. bekezdésben: 

 

További különbség, hogy a kormányhivatal – törvényben meghatározottak szerint – fegyveres 
rendvédelmi feladatokat is elláthat. 

 

További különbség, hogy a központi hivatal – törvényben meghatározottak szerint – fegyveres 
rendvédelmi feladatokat is elláthat. 

 

Indokolás: Hatályos jog szerinti szöveg 

 

46. oldal 3. bekezdésben: 

 

…több, mint a kormányhivataloké.  

 

…több, mint a kormányzati főhivataloké.  

 

Indokolás: Hatályos jog szerinti szöveg 

 

46. oldalon a fenti szöveg után új bekezdésbe új szöveg kerül: 

 

A központi hivatalok tevékenységük alapján a központi hivatalt létrehozó törvényben vagy 

kormányrendeletben a következő típusokba sorolhatók:  hatósági, piacfelügyeleti, szolgáltató, 
fenntartói, forráskezelő, ellenőrző, illetve kiszolgáló. Ezen besorolások esetében a központi 
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hivatalt létrehozó törvény vagy kormányrendelet meghatározhatja az elsődlegesen és a 

kiegészítő jelleggel meghatározott tevékenységeket. 

 

Indokolás: Hatályos jog szerinti szöveg 

 

46. oldalon fenti új szöveg azonos bekezdésen belül módosítva folytatódik: 

 

Jelenleg központi hivatal például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, az Oktatási 

Hivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

 

Jelenleg központi hivatal például a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Egészségbiztosítá s i 

Alapkezelő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, az Oktatási Hivatal,a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

 

46. oldal utolsó bekezdésében: 

 

A kormányhivatal a Kormány irányítása alatt működik azzal, hogy felügyeletét a Kormány 

rendeletében kijelölt miniszter látja el. A kormányhivatal felügyeletére kijelölt miniszter – ha 
törvény eltérően nem rendelkezik – törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján 

jogszabályt alkot a kormányhivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben, illetve előterjesztést tesz 
törvény vagy kormányrendelet alkotására, valamint képviseli a kormányhivatalt a Kormány és 
az Országgyűlés előtt. 

 

A kormányzati főhivatal a Kormány irányítása alatt működik azzal, hogy felügyeletét a 
Kormány rendeletében kijelölt miniszter látja el. A kormányzati főhivatal felügyeletére kijelölt 

miniszter – ha törvény eltérően nem rendelkezik – törvény vagy kormányrende let 
felhatalmazása alapján jogszabályt alkot a kormányzati főhivatal feladatkörébe tartozó 
kérdésekben, illetve előterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet alkotására, valamint 

képviseli a kormányzati főhivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt. 

 

Indokolás: Szervezeti változások okán módosított szöveg 

 

47. oldalon a következő szöveg törlésre kerül: 

 

Ebben az esetben további speciális szabály, hogy a központi hivatalt létrehozó törvény erre 

irányuló rendelkezése alapján a központi hivatal vezetőjének feladat- és hatáskörét a központi 
hivatalt irányító miniszter irányítása alá tartozó, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben 
kiadott rendeletében kijelölt államtitkár gyakorolja. Ebben az esetben a központi hivatal 

vezetője helyettesének feladat- és hatáskörét a központi hivatalt irányító miniszter által vezetett 
minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettes államtitkár 

gyakorolja.  
A törvény által létrehozott központi hivatal vezetőjének feladat- és hatáskörét gyakorló 
államtitkár e tevékenysége tekintetében a központi hivatalt irányító miniszter által – a Ksztv.-

ben főszabályként meghatározottakon túl – nem utasítható, ugyanakkor nem gyakorolhat olyan, 
a központi hivatalt irányító minisztert megillető hatáskört, amely a központi hivatal 
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irányításával összefüggő döntés meghozatalára irányul. Irányítási jogköre korlátozott abban a 

tekintetben is, hogy:  

miniszter által átruházott hatáskörben nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivata lt 
érintő irányító hatáskörök gyakorlásával összefüggésben, amely vezetőjének feladat- és 
hatáskörét gyakorolja;  

összefüggő hatáskörét átruházott hatáskörben gyakorló állami vezetőt, szervezeti egység 

vezetőjét – e tevékenységével összefüggésben – nem irányíthatja.  
 

A létesítésükre vonatkozó szabályozás különbségéből adódóan a kormányhivatal feladat- és 
hatáskörét jellemzően törvény, a központi hivatal feladat- és hatáskörét kormányrende let 
határozza meg. Szintén abból adódóan, hogy a kormányhivatalt törvény hozza létre, a 

törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható. 
A kormányhivatal tevékenységéről… 

 
A létesítésükre vonatkozó szabályozás különbségéből adódóan a kormányzati főhivatal feladat -  
és hatáskörét jellemzően törvény, a központi hivatal feladat- és hatáskörét kormányrende let 

határozza meg. Szintén abból adódóan, hogy a kormányzati főhivatalt törvény hozza létre, a 
törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható. 

A kormányzati főhivatal tevékenységéről… 
 
Indokolás: Hatályos jogi szöveg és egyszerűsítés 

 
47. oldal következő bekezdésben: 

 
A kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormányhivatal vezetője készít elő, és 
a kormányhivatalt felügyelő miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter jóváhagyását 

követően normatív utasításban adja ki. A központi hivatal szervezeti és működési szabályza tát 
a központi hivatalt irányító miniszter adja ki, szintén normatív utasítás formájában. 

 
A kormányzati főhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormányzati főhivatal vezetője 
készíti elő, és a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter jóváhagyását követően normatív utasításban adja ki. A központi hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát a központi hivatalt irányító miniszter adja ki, szintén normatív utasítás 

formájában. 
 
Indokolás: Hatályos jogi szöveg és egyszerűsítés 

 
47. oldal következő bekezdésben: 

 
A kormányhivatal vezetőjét – főszabályként, vagyis ha törvény eltérően nem rendelkezik – a 
kormányhivatalt felügyelő miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.  

 
A kormányzati főhivatal vezetőjét – főszabályként, vagyis ha törvény eltérően nem rendelkezik 

– a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti 
fel. 
 

Indokolás: Kit. szerinti szabályozás 
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47. oldal utolsó bekezdése és 48. oldal 1-3. bekezdése törlésre kerül: 

 
A központi hivatal vezetőjének javasolt személyről a központi hivatalt irányító miniszter 

tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a 
tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető 

ki a központi hivatal vezetőjének. A kormányhivatalt felügyelő miniszter javaslatát a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter útján terjeszti a miniszterelnök elé, aki a javaslat 

megküldésétől számított tizenöt napon belül kifogással élhet, és a javaslatot visszaküldheti a 
kormányhivatalt felügyelő miniszternek, vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek. A központi 
hivatal vezetőjének javasolt személyről a központi hivatalt irányító miniszter tájékoztatja a 

Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a 
tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető 

ki a központi hivatal vezetőjének. Ha a központi hivatalt a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
irányítja, nincs tájékoztatási kötelezettség. 
 

A kormányhivatalok esetében a Ksztv. a vezető helyettesének kinevezési rendjét is szabályozza. 
A kormányhivatal vezetőjének helyettesét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a 

kormányhivatal vezetőjének javaslatára a kormányhivatalt felügyelő miniszter nevezi ki és 
menti fel. A kormányhivatal vezetője a vezető helyettesnek javasolt személyről – a 
kormányhivatalt felügyelő miniszternek tett javaslattétellel egyidejűleg – tájékoztatja a 

Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a 
tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető 

ki a kormányhivatal vezetője helyettesének. (Utóbbi szabályt nem kell alkalmazni, ha a 
kormányhivatal felügyeletét a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el.) 
Mind a kormányhivatal, mind a központi hivatal vezetője – ha törvény eltérően nem rendelkezik 

– államtitkári illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult, 
helyetteseik főszabályként helyettes államtitkári illetményre jogosultak. 

 
A kormányzati főhivatalok esetében a Kit. a vezető helyettesének kinevezési rendjét is 
szabályozza.  

 
Indokolás: Tartalomegyszerűsítés, hatályosítás Kit. szerint 

 
48. oldalon 

 

2.4.3. Az autonóm és önálló szabályozó államigazgatási szervek 

 

2.4.3. Az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek 

 

Indokolás: Szervtípusok pontos megnevezése 

 

49. oldalon 

 

2.5.1. A területi államigazgatás fejlődéstörténete  

 

2.5.1. A területi államigazgatás közelmúltbeli fejlődéstörténete  

 

Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés miatti címváltoztatás 
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50. oldalon a következő szöveg törlésre kerül: 

 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járási és kerületi hivatalok, az integrá lt 

ügyfélszolgálatok (kormányablak) megjelenésével a szakfeladatok egyre nagyobb aránya egy, 
általános hatáskörű intézménybe tömörültek, amely következtében a szakigazgatási jelző 
relativizálódott. Mindkét esetben közös a feladatokat helyi vagy területi szinten működő 

közigazgatási szervek látják el.  
Szakítva a modern polgári államberendezkedés hagyományával, az 1949-ben elfogadott 

Alkotmány és azt követően megalkotott tanácstörvény megszüntette a helyi igazgatás korábbi 
duális szerkezetét. A működésüket 1950-ben megkezdő helyi tanácsok elláttak önkormányza ti 
funkciót, továbbá szakigazgatási szerveik révén szakigazgatási feladatokat is. Az 1990-ig 

működő tanácsrendszer nemcsak az önkormányzat és az állami szakigazgatási funkció it 
egyesítette, hanem egységes szervezetbe integrálta az államigazgatási feladatok ellátását is. 

Meg kell jegyezni, hogy az államigazgatási feladatellátás a centralizáció elvének szigorú 
alkalmazása következtében egységes irányítás alatt működött, ugyanakkor az 
önkormányzatiság és a demokratizmus formális volt.  

1990-ben helyi szinten ismét kettévált a közigazgatás két alrendszere Magyarországon. A 
tanácsrendszer megszűnése azonban nemcsak a helyi önkormányzati rendszer létrejöttével járt 

együtt, hanem azzal is, hogy a területi és helyi államigazgatásban – a tanácsok szakigazgatás i 
szerveinek megszűnésével egyidejűleg – megszűnt a szervezetileg integrált és egységes 
központi irányítás alatt működő szakigazgatási feladatellátás. A szakigazgatási feladatok 

ellátását az 1990-től létrehozott és jellemzően egy ágazati miniszter irányítása alatt működő 
dekoncentrált szervek vették át. Az így létrehozott dekoncentrált szervek száma az 1990-es 

évek végére meghaladta a negyvenet, és a rendszer egységességét megtörte az is, hogy egyre 
kevesebb dekoncentrált szerv működött megyei keretek között. A 2006 és 2010 közötti 
időszakban már többségben voltak az államigazgatási régiók szerint működő területi 

államigazgatási szervek. További működési nehézséget okozott az egységes kormányza ti 
irányítás hiánya, mert az egyes dekoncentrált szervek miniszteri irányítás alatt működtek oly 

módon, hogy közöttük az összehangolt feladatellátást nem biztosították.  
Az egységes irányítás alatt működő területi államigazgatás iránti igény viszonylag korán, már 
az 1990-es években megfogalmazódott. A hatékony területi koordinációt biztosítani nem képes 

köztársasági megbízotti intézményt (1990–1994) felváltó közigazgatási hivatalok 1995-ben 
történő létrehozásával kísérleteket tettek arra, hogy erősítsék a dekoncentrált szervek 

működésének koordinációját, sőt néhány szervet – például a fogyasztóvédelem megyei szerveit 
– integráltak is a megyei közigazgatási hivatalba. A megyei közigazgatási hivatalok rövid ideig, 
2009. január 1. és 2010. augusztus 31. között regionális államigazgatási hivatal néven 

működtek. Hatékony megoldás egészen 2010-ig nem született. 
 

A magyar területi államigazgatás rendszerváltoztatás utáni történetét, szervezetrendszerét és 
feladatellátását a gyakori, folyamatos változás, átalakítás, és az egységesség hiánya jellemezte.  
 

Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés és kiegészítő információ 
 

Majd a szöveg a következőképpen folytatódik az 50. oldalon: 

 
A területi államigazgatási szervek rendszerét a 2010. évi CXXVI. törvény alakította át, amely 

létrehozta a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A fővárosi és megyei kormányhivata lok 
létrehozása területi integrációt valósított meg. A korábban önállóan és szakminiszteri irányítás 

alatt működő dekoncentrált államigazgatási szervek mintegy fele a fővárosi és megyei 
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kormányhivatalok egységes hivatali szervezetének szakigazgatási szerveivé vált14 2011. január 

1-e után. 
 

Majd a területi államigazgatási szervek rendszerét a 2010. évi CXXVI. törvény alakította át, 
amely létrehozta a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. Ezen általános hatáskörű 
dekoncentrált államigazgatási szervek elnevezése 2019-től összefoglalóan kormányhivatal.6 A 

kormányhivatalok létrehozása területi integrációt valósított meg. A korábban önállóan és 
szakminiszteri irányítás alatt működő területi dekoncentrált államigazgatási szervek mintegy 

fele a kormányhivatalok egységes hivatali szervezetének szakigazgatási szerveivé vált 2011. 
január 1-e után.7 
 

Indokolás: Szükséges kiegészítés 
 

51. oldal 1. bekezdésben 

 
2013. január 1-jétől az államigazgatás helyi szintjén ismét járásokat alakítottak ki.  

 
2013. január 1-jétől az államigazgatás helyi szintjén ismét járásokat alakítottak ki. Ezt 

megelőzően az államigazgatásnak a ’80-as évek óta nem létezett helyi szintje, ezért a helyben 
jelentkező államigazgatási feladatokat az önkormányzatok látták el. 2013-tól azonban 
fokozatosan egyre több helyi szintű államigazgatási feladat került át „igazi helyére”, a járáshoz. 

Mindazonáltal a helyi önkormányzatok az önkormányzati feladatok mellett még napjainkban is 
ellátnak meghatározott államigazgatási feladatokat. Az önkormányzat államigazgatás i 

feladatellátása elsősorban és hagyományosan jegyzőt jelenti. 
 
Indokolás: Szükséges kiegészítés 

 

51. oldal 2. bekezdésben 

a járási szinten működő szakigazgatási szervekből osztályok lettek. 
 
a járási szinten működő szakigazgatási szervekből osztályok lettek. Majd a későbbiekben – az 

ellátandó feladatok sokasodása következtében – a járási hivatalokban főosztályokat is 
létrehoztak. 

 
51. oldal utolsó bekezdés: 

 

illetve megyei kormányhivatali szintről járási hivatali szintre fognak telepíteni. 
illetve megyei kormányhivatali szintről járási hivatali szintre telepítenek. 

 
Indokolás: A szervezeti változások folyamatosságának követése érdekében kiegészítés 

                                                 
6 Kit. 2. § (4) 
7 A 2011. január 1-jétől integráltan működő szakigazgatási szervek: 1. szociális és gyámhivatal, 2. 
építésügyi hivatal, 3. igazságügyi szolgálat, 4. növény- és talajvédelmi igazgatóság, 5. erdészeti 
igazgatóság, 6. földművelésügyi igazgatóság, 7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság, 8. földhivatal, 9. egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv, 10. 
nyugdíjbiztosítási igazgatóság, 11. munkaügyi központ, 12. munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szerv, 13. fogyasztóvédelmi felügyelőség, 14. kulturális örökségvédelmi iroda, 15. 
népegészségügyi szakigazgatási szerv, 16. mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, 17. 
közlekedési felügyelőség.   
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51. oldal 17. lábjegyzetben: 

 
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állampolgársági és névváltoztatási feladataiban – a 

feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása 
mellett – a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
járnak el.   

 
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (korábbi nevén Bevándorlás és Állampolgársági 

Hivatal) hatáskörébe tartozó állampolgársággal, anyakönyvezéssel és névváltoztatássa l 
kapcsolatos feladatok ellátását területi szinten Budapest Főváros Kormányhivatala vette át. 
 

Indokolás: Hatályos szabályozás szerint 
 

52. oldal tetején 2.5.2. pont alatti szöveg: 

 
…amelyet a 2010. évi CXXVI. törvény hozott létre. 

 
…amelyet a 2010. évi CXXVI. törvény hozott létre. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. 2. § (4) a következőképpen rendelkezik: „Területi kormányzati igazgatási szervek 
a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal).”8 Tehát a 
kormányhivatal elnevezés a „megyei” és „fővárosi” jelzőkkel együtt és azok nélkül is hivata los.  

 
Indokolás: Kit. szerinti kiegészítés 

 
52. oldal 2.5.2.2. cím alatti szöveg: 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.  
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti, aki politikai vezető. 
 
Indokolás: Hatályos szabályozás szerint 

 
53. oldal tetején: 

 
A fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti, aki kormányza ti 
szolgálati jogviszonyban álló szakmai felsővezető. 

 
Indokolás: Hatályos szabályozás szerint 
 

53. oldal 3. bekezdésben: 

 

Az igazgató – minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású – határozatlan időre 
kinevezett kormánytisztviselő. 

                                                 
8 Tehát a jogszabályi rendelkezések szerint a kormányhivatal elnevezés a „megyei” és a „fővárosi” 
jelzőkkel együtt és azok nélkül is hivatalosnak tekintendő.  
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Az igazgató szakmai vezető. 

 
Indokolás: Hatályos szabályozás szerint (Kit.) 

  
53. oldal 6. bekezdésben: 

 

A dekoncentrált szervek – főszabályként, ami alól kivétel például a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal –, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és 

személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatás i 
feladatokat érintően – szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával – a fővárosi és megyei 
kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak. 

 
Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a 

területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek 
államigazgatási jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat 
érintően a kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak. A koordináció 

tekintetében ez alól az állami adó- és vámhatóság, az ellenőrzés vonatkozásában pedig az állami 
adó- és vámhatóság és a rendvédelmi szervek képeznek kivételt. 

 

Indokolás: Hatályos jog szerint 

 

53. oldal 7. bekezdésben: 

 

A koordinációs feladatok ellátását törvény által létesített koordinációs a fővárosi és megyei 
államigazgatási kollégium segíti. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium a fővárosi és 
megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elősegítő állandó fóruma, amelynek vezetője a 

kormánymegbízott.   

 

A fővárosban és a megyékben a kormányhivatal koordinációs feladatait állandó fórum segíti, 

az államigazgatási kollégium, amelynek vezetője a kormánymegbízott. 

 

Indokolás: Hatályos jog szerint 

 

54. oldal 3. bekezdés törlésre kerül: 

 

A kormánymegbízott a képzési, továbbképzési feladatai körében – éves terv alapján – szervezi 
a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati szervek 

köztisztviselőinek képzését, továbbképzését. Gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, 
ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányos alapismeretek vizsgák, továbbá 

külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló 
tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról. Előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés 
rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a központi államigazgatási szervek 

területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél. Közreműködik a helyi 
önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselő inek 

képzésében. Elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az 
érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket. Összehangolja és – az erre biztosíto tt 
költségvetési kereteknek megfelelően – megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges 

informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztvise lő i 
vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. Összehangolja a közigazgatási szervek 
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által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, 

továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus 
ügyintézés módszereit.   

 

Indokolás: Szabályozás változása 

 

54. oldalon új bekezdés kerül beszúrásra az alábbiak szerint: 

 

… (például anyakönyvvezető). 

A fővárosi és megyei kormányhivatal további, a jogszabályban meghatározott egyéb feladat -  

és hatásköröket lát el. Így például döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik, 
közigazgatási informatikai közreműködői tevékenységet lát el, ügyfélszolgálatot működtethet, 

nyilvántartást vezet, ügyintézéshez kapcsolódó informatikai szolgáltatást biztosít, stb. 

Az Alaptörvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzatok feletti törvényességi….. 

 

Indokolás: Szabályozás változása alapján 

 

56. oldal első bekezdés vége kiegészül: 

 
– a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A járási hivatalvezető és helyettese, 

csakúgy, mint a főosztályok és osztályok vezetői szakmai vezetők. 
 

Indokolás: Hatályos joganyag szerint 
 
56. oldal 2. bekezdés: 

 
A hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a járási hivatal kormánytisztviselői, valamint 

munkavállalói felett.  azzal, hogy:  
– állami tisztviselőnek kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető 
tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentésse l 

szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet és a kifogásolt személy nem 
nevezhető ki állami tisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre;  

– valamint a kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal 
állami tisztviselői és munkavállalói tekintetében munkaidő-beosztás meghatározására, a 
rendkívüli munkaidő elrendelésére, az utasításadásra és a munkaköri feladatok ellátásához 

szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
Azonban az ügyfélközpontúság érdekében tizenkét kormányablakban lehet adóügyeket intézni 

2018. július 1-jétől, és évvégéig összesen kilencvenegy kormányablakban nyílik adóügyi 
ügyfélszolgálat országszerte. 2010-ben a NAV létrehozása és területi szerveinek átalakítása is 
egyfajta integrációt valósított meg: a jogelőd adó- és pénzügyi igazgatási szervek – így az 

APEH és a Vám- és Pénzügyőrség – integrációját. 2010-ben a NAV létrehozása és terüle ti 
szerveinek átalakítása is egyfajta integrációt valósított meg: a jogelőd adó- és pénzügyi 

igazgatási szervek – így az APEH és a Vám- és Pénzügyőrség – integrációját. Jelenleg a NAV 
középfokú (regionális) szervei az adóztatási szervek és a vámszervek, valamint a bűnügyi 
főigazgatóság. A NAV alsófokú szervei megyei és különös illetékességgel rendelkeznek. 

 
A hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a járási hivatal kormánytisztviselői, valamint 

munkavállalói felett.   
Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés, Kit. szerinti szabályozás 
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56. oldal 2.5.4. pont alatti bekezdésben: 

 
Azonban az ügyfélközpontúság érdekében tizenkét kormányablakban lehet adóügyeket intézni 

2018. július 1-jétől, és évvégéig összesen kilencvenegy kormányablakban nyílik adóügyi 
ügyfélszolgálat országszerte. 2010-ben a NAV létrehozása és területi szerveinek átalakítása is 
egyfajta integrációt valósított meg: a jogelőd adó- és pénzügyi igazgatási szervek – így az 

APEH és a Vám- és Pénzügyőrség – integrációját. Jelenleg a NAV középfokú (regioná lis) 
szervei az adóztatási szervek és a vámszervek, valamint a bűnügyi főigazgatóság. A NAV 

alsófokú szervei megyei és különös illetékességgel rendelkeznek. 
 
Azonban az ügyfélközpontúság megvalósulása érdekében egyre több kormányablakban nyílik 

lehetőség adóügyek intézésére. A NAV 2010-es létrehozása óta több átalakítást élt meg. A 
jelenlegi kétszintű központi hivatal felső szintjén helyezkedik el a központi irányítás, az alsó 

szinten pedig az állampolgárokkal, vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatban álló megyei 
igazgatóságok, élükön igazgatókkal. 
 

Indokolás: Tartalmi egyszerűsítés 
 

68. oldal 4. bekezdésben: 

 
Ennek részleteit, azaz a hatósági eljárás és a szolgáltatás eljárásrendjét, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szabályozza. 

 
Ennek részleteit, azaz a hatósági eljárás és a szolgáltatás eljárásrendjét, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályozza. 

 
Indokolás: Pontosítás 

 

74. oldal utolsó pont a felsorolásban: 

 

- Az üzleti vagyon elemei engedély nélkül elidegeníthetők, hasznosíthatók, azonban a nemzeti 
vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag átlátható tulajdonos i 

szerkezettel, szervezettel rendelkező és tevékenységet folytató szervezettel köthető. 
Az üzleti vagyon elemei engedély nélkül elidegeníthetők, hasznosíthatók, azonban a nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható 

szervezettel köthető. 
 

Indokolás: Hatályos szabályozás szerinti kiegészítés 
 

76. oldalon felsorolás alatti bekezdésben: 

 
A törvényi szintű szabályozás a szervezet és működés tekintetében is elsősorban keretjellegű, 

mint az például a Ksztv. esetén látható. 
 
A törvényi szintű szabályozás a szervezet és működés tekintetében is elsősorban keretjellegű, 

mint az például a Ksztv. és a Kit. esetén látható. 
 

Indokolás: Hatályos szabályozás szerinti kiegészítés 
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76. oldal utolsó előtti bekezdésben: 

 
A Ksztv. ezt több központi államigazgatási szervtípus esetén részletesen is szabályozza. 

 
Törvény ezt több központi államigazgatási szervtípus esetén részletesen is szabályozza. 
 

Indokolás: Hatályos szabályozás szerinti szöveg 
 

76. oldal utolsó előtti bekezdésben: 

 
A kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormányhivatal vezetője készíti elő, a 

kormányhivatalt felügyelő miniszter pedig – a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki. 

 
A kormányzati főhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormányzati főhivatal vezetője 
készíti elő, a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter pedig – a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki. 
 

Indokolás: Hatályos szabályozás szerinti szöveg 
 

76. oldal utolsó mondata törlésre kerül: 

 
Ilyen például a Ksztv. szerint a minisztérium létszámkerete, az egyes állami vezetők és a 

kabinetfőnökök irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma szerinti bontásban.  
 
Indokolás: Egyszerűsítés 

 

77. oldal 1. bekezdés törlésre kerül: 

 

A minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, hogy 
akadályoztatása esetén a minisztert melyik államtitkár helyettesíti. A minisztérium szervezet i 

és működési szabályzata rendelkezik arról is, hogy az államtitkár mely helyettes államtitkárok 
tevékenységének irányítását látja el. A Ksztv. további számos esetben rendelkezik arról, hogy 

mely kérdéseket kell a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában rendezni. 

 

Indokolás: Egyszerűsítés 
77. oldal felsorolás alatti bekezdésben: 

 

… mint például a közszolgálati, a kötelezettségvállalási, … 

 

…mint például a közszolgálati, az adatvédelmi és adatbiztonsági, a kötelezettségvállalási, … 

 

Indokolás: Kiegészítő információ 

 

77. oldal 3.2.5.2. pont alatti bekezdésben: 

 

A Ksztv. 5. § szerint, ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek címez hatáskört, azt 
a szerv vezetője gyakorolja.  
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A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének 

hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot:  

jogviszonyban álló személyre;  

személyre;  

 

nyban álló személyre;  

illetve  

államigazgatási szervnél irányítási jogkörrel felruházott kormánybiztosra ruházhatja, aki a 
döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.  

A Ksztv. szerint, ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek címez hatáskört, azt a szerv 

vezetője gyakorolja. A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a 

szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot 

- a szervnél politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban vagy szakmai 

felsővezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre, 

- a szervnél szakmai vezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre, 

- a szervnél vezetőként közszolgálati jogviszonyban álló személyre, 

- a szervvel vezető beosztással rendelkező, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személyre,  

- a szervvel vezető beosztással rendelkező, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint i 

jogviszonyban álló személyre, illetve 

- a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló és kormányrendeletben a központi 

államigazgatási szervnél irányítási jogkörrel felruházott kormánybiztosra ruházhatja, aki a 

döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el. 

 

Indokolás: Hatályos jogi szabályozás szerint 

 

79. oldal 1. bekezdésben: 

 
Ez megmutatkozhat abban, hogy a közigazgatás személyi állományára vonatkozó 

jogszabályban… 
 
Ez megmutatkozhat abban, hogy a közigazgatás személyi állományára vonatkozó 

jogszabályokban… 

 

Indokolás: Több jogszabály 
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80. oldal 1. és 2. bekezdés törlésre kerül: 

 

A két rendszer különbözik a közigazgatási dolgozó politikához való viszonyulásában is, ami a 

megkülönböztetés történelmi alapjaként is szolgált. A nyitott rendszer lehetőséget ad arra, hogy 

a közigazgatási dolgozók kiválasztásának feltétele a politikai megbízhatóság legyen. (Igaz, ettől 

még nem törvényszerű, hogy ezt a gyakorlatot alkalmazzák is egy nyitott rendszerű 

közszolgálattal rendelkező országban.) A politikai szempontok szerinti kiválasztás 

biztosíthatja, hogy a politikai döntéseket végrehajtó apparátust politikailag megbízható, a 

politikai vezetéssel szimpatizáló vagy az adott politikai ideológiával azonosuló személyekke l 

töltsék fel. Ez vált gyakorlattá az Amerikai Egyesült Államokban a XIX. század elején, ahonnan 

elterjedt a „zsákmányrendszer” elnevezés. A zárt rendszerben a kiválasztásnak nem a politika i 

megbízhatóság, hanem a szakmai felkészültség a feltétele, mert a személyzeti politikát kialakító 

állam célja a stabil és szakmailag felkészült személyi állomány, amely a mindenkori politika i 

vezetéshez lojális és a munka végzése során pártatlan. A nyitott rendszer és azon belüli 

zsákmányrendszer hátránya éppen abban áll, hogy a modern demokráciákban a választás i 

eredmények függvényében nagy lehet a személyzet fluktuációja. 

Szemben az elméleti megkülönböztetéssel, a gyakorlatban a két megoldás, a politikai alapú 

kinevezés és a szakmai alapú kiválasztás keveredhet, vagyis párhuzamosan is alkalmazzák 

mind a két rendszerben. Ez azt jelenti, hogy számos államban a szakmai érdemek alapján 

kiválogatott közigazgatási dolgozók munkáját politikai szempontok alapján kinevezett vezetők 

irányítják. Ebben az esetben a választások eredményeképpen előfordul, hogy a felső vezetés 

cserélődik, azonban a szakemberállomány pozíciója stabil. 

 

Indokolás: A zárt, a nyílt, valamint a zsákmányrendszerek elkülönítését segítő céllal történő 

átszerkesztés 

 

81. oldal 3. bekezdésben törlésre kerül: 

 

(Az illetménykiegészítés formájában ezt a magyar rendszer is alkalmazza.) Az egyéni 

teljesítmény nem vagy csekély mértékben befolyásolja az illetményt, szemben a nyílt 

rendszerrel, bár utóbbi időben a hazai szabályozásban is megjelenik a teljesítmény-értékelés. 

Az egyéni teljesítmény kevésbé befolyásolja az illetményt, szemben a nyílt rendszerrel.  

 

Indokolás: A magyar nem (és jó ideje nem is volt) zárt rendszer 
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81. oldal utolsó bekezdése és 82. oldal 1. bekezdése törlésre kerül: 

 

A zárt rendszerű személyzeti politika kialakításának és működtetésének előfeltétele, hogy a 

kormányzat igazgatáspolitikáján belül elkülönüljön a közigazgatási személyzeti politika és e 

célból a személyzeti politika kidolgozására/irányítására önálló feladatkörrel és felelősségge l 

rendelkező központi államigazgatási szervet vagy szerveket jelöljenek ki. Magyarországon a 

közigazgatási személyzeti politikát a Kormány határozza meg. Ezen belül a hatályos magyar 

szabályozás, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 

Közszolgálati személyzeti igazgatás című, III. fejezetében két miniszter, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és a belügyminiszter számára jelöl meg feladatokat. A Kormány közigazgatás i 

személyzeti politikájának érvényesítésért a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelős a 

közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter minőségében. A 

belügyminiszter pedig a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős. 

 

Indokolás: Jogszabály (ok) változása (a későbbiekben a törölt rész másutt módosítva 

megjelenik) 

 

81. oldal lerövidített utolsó bekezdése után egy új szöveg kerül új bekezdésekben:  

 

Ezt az állítást támasztja alá az a tény, hogy a nemzetközi gyakorlatban a fejlett országok 

kormányzatai a nyitott rendszerekben is törekednek a közszolgálati dolgozók 

pályabiztonságának lehetőség szerinti garantálására, a felkészült adminisztratív szakmai 

állomány megtartására; amely által egyrészt a köz szolgálatáért végzett munka értékének 

igyekeznek elismerni, illetve a szakmai tudás, tapasztalat továbbvitelét biztosítani. Ugyanakkor 

a látszatra zárt rendszerekben – amelyekben a jogszabály előmeneteli tábla szerint i 

karrierfejlődést biztosít a tisztviselők részére – sem ismeretlen a törvényben meghatározo tt 

indokok alapján történő elbocsájtás, felmentés intézménye.  

Mindkét modell esetében ismert azonban a közszolgálati rendszer torzulását képviselő 

úgynevezett zsákmányrendszer. A zsákmányrendszer elnevezését a XIX. század eleji egyesült 

államokbeli közszolgálati megoldásról kapta, amikor is a hivatalba kerülő elnökök politika i 

lojalitás alapján választották ki az új, illetve menesztették a régi személyi állományt. A 

zsákmányrendszer jellemezte a szocialista országok közigazgatási berendezkedését is, de ma 

sem ismeretlen a gyakorlat, amikor hivatalba lépő kormányok lecserélik a nem politikai szinten 

dolgozó közigazgatási személyi állomány meghatározott részét is. A zsákmányrendszer 
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gyakorlata rendkívül káros. Hiszen egyik oldalról a tisztviselő pártatlansága, a mindenkori 

hatalomhoz való lojalitása követelmény, másik oldalról a szaktudás és szakmai tapasztalat ilyen 

módon történő elpazarlása, az újraépítkezés idő-, energia-, anyagi eszköz igénye megterhelő a 

költségvetés számára. A modern igényeknek megfelelő megoldásnak az a fejlett országokban 

elterjedt gyakorlat minősíthető, amelyben a szakmai érdemek alapján kiválogato tt 

közigazgatási dolgozók és vezetők munkáját a politikai szempontok alapján kineveze tt 

felsővezetők irányítják. Ebben az esetben a választások eredményeképpen előfordul, hogy a 

felső vezetés cserélődik, azonban a megfelelően teljesítő szakemberállomány pozíciója stabil.  

 

Indokolás: Szükséges átszerkesztés, módosítás 

 

83. oldal . bekezdéstől 85. oldal 4.3. pontig 

 

A közigazgatási dolgozók egységes jogállása 2010-ben egy átmeneti időre megbomlott, és ezzel 

egyidejűleg az újraszabályozásig a rendszer zártsága is teljesen megszűnt. A 

kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény kivette az államigazga tás i 

dolgozókat a köztisztviselők köréből, és az államigazgatási dolgozók körére bevezette a 

kormánytisztviselő elnevezést. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya a 

közigazgatási dolgozók körén belül a helyi önkormányzati szerveknél foglalkoztato ttak 

jogállására korlátozódott. Ezt az átmeneti időszakot zárta le a közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Kttv . megalkotása. 

A jelenleg hatályos Kttv. szerint közszolgálati tisztviselő: a kormánytisztviselő és a 

kormányzati ügykezelő, valamint a köztisztviselő és a közszolgálati ügykezelő. A Kttv. 2011-

ben tiszta jogi helyzetet teremtett, amennyiben az államigazgatási dolgozók lettek a 

kormánytisztviselők, akik az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörében eljáró vezetők és 

ügyintézők, valamint a kormányzati ügykezelők, akik az államigazgatási szerveknél 

közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó 

ügyviteli feladatot látnak el. Az államigazgatásban dolgozó fizikai alkalmazottak esetében nem 

indokolt a jelentős többletkötelezettségekkel járó kormánytisztviselői jogállásban történő 

alkalmazás. 

Ez a Kttv. által szabályozott jogi helyzet 2016. június 30-ig állt fenn. 2016. július 1-jén hatályba 

lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII törvény, amely újfent megbontotta az addig 

egységes államigazgatási dolgozói jogállást. A 2016. évi LII. törvény megteremtette az állami 

tisztviselő és az állami szolgálati jogviszony fogalmát. A törvény két lépcsőben lépett hatályb a : 
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a normaszöveg nagyobb része 2016. július 1. napjával, a módosító rendelkezések egy része 

azonban csak 2017. január 1. napjával. A 2016. évi LII. törvény rendelkezéseit elsőként csak a 

járási (fővárosi kerületi) hivataloknál foglalkoztatottak tekintetében kell alkalmazni. Az ő 

jogviszonyuk 2016. július 1. napjával alakult át kormánytisztviselői és kormányzati ügykeze lő i 

jogviszonyból állami szolgálati jogviszonnyá. Ezt követően 2017. január 1. napjával a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok további kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelő inek 

jogviszonya is átalakult. Az új törvény a közigazgatási alsó szint, a polgárokhoz legközelebb i 

államigazgatási szervezet, a járás megerősítését és az ott dolgozók jogviszonyának 

újraszabályozását célozta meg. A szabályozás célja továbbá ennek a szintnek a kiemelt és 

modellszerű kezelése, illetve az életpálya-szabályozásban első helyre vétele. A járási szint 

kiemelése azt a felfogást mutatja, mely a közigazgatási első szintet tekinti a tevékenység fő 

helyszínének. Ez a szabályozási megoldás egyúttal lehetőséget teremtett arra, hogy az új 

szabályozás tapasztalataira figyelemmel fokozatosan terjesszék ki a törvény hatályát a megyei 

szinten és a központi szerveknél – ma még kormánytisztviselőként – dolgozó személyi 

állományra. 
állományra.  

A 2016. évi LII. törvény nem határozza meg az állami szolgálati jogviszonyra vonatkozó 

valamennyi részletszabályt. Háttérjogszabályként alkalmazandó mellette a Kttv., valamint az 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szabályai, illetve a törvény maga 

meghatározza, hogy a Kttv.-nek melyek azok a rendelkezései, melyeket az állami szolgála t i 

jogviszonyra egyáltalán nem lehet alkalmazni.  

Ami a Kttv. további sorsát illeti, a 2016. évi LII. törvény elfogadásával egyidejűleg egyelőre a 

Kttv.-nek csak néhány rendelkezése módosult. Az állami tisztviselőkről szóló törvény 

meghatározza, hogy a Kttv.-nek melyek azok a rendelkezései, melyeket az állami szolgála t i 

jogviszonyban állókra egyáltalán nem lehet alkalmazni. Ugyanakkor a közszolgá la t i 

tisztviselők – így a köztisztviselők és a kormánytisztviselők – jogállását továbbra is a Kttv. 

szabályozza.  

A kormánytisztviselők és a köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok egy része továbbra 

is megegyezik, amit a közös szabályok, vagyis a Kttv. II. fejezet mutat. A közszolgá la t i 

jogviszony, tehát a köztisztviselők jogállásának speciális szabályait a törvény külön fejezete 

tartalmazza. 

Végezetül szükséges megjegyezni, hogy az államigazgatási szerveknél foglalkoztatott bizonyos 

vezetők nem mindannyian kormánytisztviselők. A Ksztv., mint korábban tárgyaltuk, a központi 

államigazgatási szervekre vonatkozó szabályozás keretei között bevezette az állami vezető 
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fogalmát. Az állami vezetők közül a politikai vezetők – tehát a miniszterelnök, a miniszter és 

az államtitkár – tevékenységüket állami vezetői szolgálati jogviszony keretében látják el, 

következésképpen nem kormánytisztviselők annak ellenére, hogy jogviszonyuk 

államigazgatási szervnél létesült. A szintén állami vezető, de ezen belül szakmai vezető 

közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár kormánytisztviselői jogállásban vannak, és 

jogviszonyukat a Kttv. rendezi. 

 

A közigazgatási dolgozók egységes jogállása 2010-től kezdődően megbomlott; többször és 

több törvény keretében került újraszabályozásra. Az időközben megszületett új törvények 

hatályba lépése és módosításai mellett, az elnevezések tekintetében 2019-től ismét a 2010-es 

első koncepció valósult meg, ami azt jelenti, hogy a kormányzati igazgatásban – a Kormány 

irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél – a szakmai állomány kormányzati szolgála t i 

jogviszony keretében kormánytisztviselőként látja el feladatait; a kormányzati igazgatás ró l 

szóló 2018. évi CXXV. törvény, a Kit hatálya alatt. A közigazgatás egyéb szegmenseiben, így 

az önkormányzatoknál, az önálló szabályozó szerveknél és autonóm államigazgatás i 

szerveknél, valamint egyéb államhatalmi ágak hivatalaiban igazgatási feladatokat ellátók 

köztisztviselők, akik közszolgálati jogviszonyban állnak. 

A 2010-2019 közötti jogviszonyváltások törvényi szabályozása kapcsán a 

kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényt kell megemlíteni, amely 2010 

júliusától kivette a kormány irányítása alá tartozó szervek államigazgatási dolgozóit a 

köztisztviselők köréből, és bevezette számukra a kormánytisztviselő elnevezést. A 

köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya a helyi önkormányzati szerveknél és a 

Kormánytól független egyéb szerveknél közigazgatási feladatokat ellátó foglalkoztatottakra 

korlátozódott. E törvényt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény, a Kttv. váltotta 2012. március 1-jétől, amelynek személyi hatálya alá a 

kormánytisztviselőkre és a köztisztviselőkre terjed ki. Újabb változást a 2016. évi LII. törvény 

hozott, amely 2016. július 1-től a helyi államigazgatásban, majd 2017. január 1-től a 

középszintű, területi államigazgatásban idézett elő jogállásváltozást; a kormánytisztvise lők 

állami tisztviselői jogállásba kerültek. 

A jelenleg hatályos törvények a Kit. és a Kttv. 

A kormányzati igazgatásról szóló törvény – amely 2019. január elején, illetve március 1-jén 

lép hatályba – szabályozása szerint a kormányzat tisztségviselői kormányzati szolgála t i 

jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, valamint biztosi jogviszonyban látják el 

feladataikat. A kormányzati szolgálati jogviszony tekintetében a legnagyobb volumenű 
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változás, hogy a korábbi – látszatra zárthoz közeli rendszert mintázó – előmeneteli rendszer 

megszűnt és úgynevezett álláshely alapú foglalkoztatásnak adta át a helyét. 

…. számú táblázat 
 

A KORMÁNYZATI IGAZGATÁS TISZTSÉGVISELŐI 

POLITIKAI SZOLGÁLATI 

JOGVISZONYBAN 

BIZTOSI 

JOGVISZONYBAN 

 

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI 

JOGVISZONYBAN 

POLITIKAI 

FELSŐVEZETŐ: 

- miniszterelnök   

- miniszter 

- államtitkár 

 

- kormánybiztos 

- miniszterelnöki biztos  

- miniszteri biztos 

SZAKMAI FELSŐVEZETŐ: 

- Miniszterelnöki Kormányiroda 

és  minisztérium  közigazgatás i 
államtitkára 

- Miniszterelnöki Kormányiroda 
és  minisztérium helyettes 

államtitkára 

- kormányzati főhivatal és 

központi hivatal vezetője, 
vezetőjének helyettese és 

- kormányhivatal főigazgatója 

POLITIKAI VEZETŐ: 

- kormánymegbízott 

 SZAKMAI VEZETŐ: 

- kormányhivatal igazgatója 

 - járási hivatal, fővárosi kerületi 

hivatal vezetője, vezetőjének 
helyettese 

- főosztályvezető 

- osztályvezető 

 

TANÁCSADÓ 

- politikai tanácsadó 
- politikai főtanácsadó  

- kabinetfőnök 

 Központi kormányzati igazgatás i 

szervek és ezek területi szervei  

- 

KORMÁNYTISZTVISELŐJE 

 

  Területi kormányzati igazgatás i 
szervek  

- 
KORMÁNYTISZTVISELŐJE 

-  ÜGYKEZELŐJE 

 

 

Magyarországon a közigazgatási személyzeti politikát a Kormány határozza meg. Ezen belül 

a hatályos magyar szabályozás szerint a Kormány közigazgatási személyzeti politikájának 

érvényesítésért a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelős a közigazgatási 

minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter minőségében. A belügyminiszter, 

mint a miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős helyettese a Kormány közszolgálati életpálya 
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kidolgozásáért felelős tagja. A kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó 

szervként a Kormány a Miniszterelnöki Kormányirodát9 jelölte ki. 

 

Indokolás: A jogi szabályozás változása okán szükségessé vált módosítás 

 
86. oldal 4. bekezdésben: 

 
Szükséges megjegyezni, hogy a közszolgálati jogi felelősség szabályai ‒ amit a Kttv. határoz 

meg ‒ nemcsak az államigazgatás személyzetére, hanem az egész közigazgatás személyze tére 
alkalmazandó szabályok. Az államigazgatási dolgozók felelősségének vizsgálatakor e dolgozók 
jogviszonyának sajátosságaiból kell kiindulni. A Kttv. szerint az államigazgatási dolgozók, 

vagyis a kormánytisztviselők jogviszonya kormányzati szolgálati jogviszony. A kormányza ti 
szolgálati jogviszony az állam, valamint az állam nevében foglalkoztatott kormánytisztvise lő 

között a köz szolgálata és munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony, amely alapján 
a munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenően 
mindkét felet többletkötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. 

 

Szükséges megjegyezni, hogy a kormányzati igazgatási szerveknél alkalmazott tisztvise lők 
felelősségi szabályait a Kit határozza meg. E felelősség vizsgálatakor a kormányzati szolgála t i 
jogviszony sajátosságaiból kell kiindulni. A kormányzati szolgálati jogviszony a köz szolgálata 

és munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony. A kormányzati szolgálati jogviszony 
a Kormány mint munkáltató és a kormánytisztviselő mint foglalkoztatott között jön létre. A 

kormányzati szolgálati jogviszonyt nem érinti a Kormány összetételének megváltozása és a 
Kormány megbízatásának megszűnése. 

Indokolás: A jogi szabályozás változása okán szükségessé vált módosítás 

 

86. oldal 5. bekezdésben törlésre kerül: 

‒ amit a Kttv. határoz meg ‒ 

 

Indokolás: A jogi szabályozás változása okán törölt szöveg 

 

86. oldal 5. bekezdésben:  

 
A Kttv. szerint…  

 

A törvény szerint … 

Indokolás: A jogi szabályozás változása okán törölt szöveg 
 

                                                 

9 302/2018. (XII.27.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

94/2018. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról 
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87. oldal felsorolásnál: 

 

A fegyelmi eljárásban a fegyelmi vétséget elkövető kormánytisztviselővel szemben kiszabható 
fegyelmi büntetések – a kötelezettségszegés mértékére figyelemmel – az alábbiak: 

- megrovás;  
– előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása;  

– előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal;  
– előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal;  

– a Kttv. szerinti címtől való megfosztás, vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe 
helyezés;  

– hivatalvesztés. 

 

A fegyelmi eljárásban a fegyelmi vétséget elkövető kormánytisztviselővel szemben kiszabható 
fegyelmi büntetések – a kötelezettségszegés mértékére figyelemmel – az alábbiak:10 

a) megrovás, 
b) illetménycsökkentés besorolási kategórián belül, 

c) vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés, 
d) hivatalvesztés. 

A fegyelmi büntetés hatálya a b) pont alatti büntetésnél 1 év, a c) pont esetében 2 év, a d) pont 
esetén 3 év.  

 

Indokolás: Kit. hatályba lépése miatti változás 

 

88. oldalon 4.3.4. pont alatti bekezdésben: 

 

például vezetői megbízásának visszavonása 

 

például vezetői álláshelyből nem vezetői álláshelyre helyezés 

 

Indokolás: Kit. szerinti terminológia 

 

… de a 2011. évi CXCIX. törvény is tartalmaz etikai szabályokat. 

 

…de a Kttv. és a Kit. is tartalmaz etikai alapelveket, szabályokat. 

 

Indokolás: Jogszabályváltozások  

 

89. oldal 4.4. pont alatti 2. bekezdésben: 

 

Elsősorban azokból a hivatásetikai alapelvekből és hivatásetikai részletszabályokból áll, 
amelyeket a Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex foglal össze, de a 2011. évi CXCIX. 

törvény is tartalmaz etikai szabályokat. 

 

                                                 
10 Linder Viktória (2018): A közigazgatás felelősségi rendszere. In. Temesi István (szerk.): 
Közigazgatási jog. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 141-162. 
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Elsősorban azokból a hivatásetikai alapelvekből és hivatásetikai részletszabályokból áll, 

amelyeket a Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex foglal össze, de a jogi szabályozás is 
tartalmaz etikai szabályokat. 

 

Indokolás: Pontosítás 

 

89. oldal utolsó bekezdésben: 

 

A Kttv. létrehozta a Magyar Kormánytisztviselői Kart, amelynek elnevezése az Áttv. hatályba 
lépését követően, 2017-ben Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karra 
módosult. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (MKK) a 

kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatás i 
szakmai köztestülete, amelynek törvényben meghatározott feladata – a többek között – 

megalkotni a hivatásetikai részletszabályokat, törvényi keretek között kialakítani az etikai 
eljárás rendszerét, valamint lefolytatni az etikai eljárásokat. Az így megalkotott 
Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex rendelkezései 2013. szeptember 1-jétől hatályosak. Itt 

szükséges megjegyezi, hogy az állami tisztviselőkről szóló törvény rögzíti, hogy az állami 
tisztviselők a törvény erejénél fogva, az állami szolgálati jogviszonyuk létrejöttével egyidejűleg 

a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar tagjává válnak. 

 

A Kttv. létrehozta a Magyar Kormánytisztviselői Kart, amely a kormánytisztvise lők 

önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete A Magyar 
Kormánytisztviselői Kar kötelező tagsági jogviszony alapján működik. A kormánytisztvise lők 
a kinevezéssel válnak tagjává. Az MKK szervezetére, valamint működésére vonatkozó 

szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg. Törvényben meghatározott feladata – 
többek között – a Kormánytisztviselői Kar tekintélyének, testületeinek és tagjai érdekeinek, 
valamint a kormánytisztviselők jogainak védelme, a hivatásetikai részletszabályok  

megalkotása, az etikai eljárás rendszerének kialakítása, az etikai eljárások lefolytatása. A 
Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex rendelkezései 2013. szeptember 1-jétől hatályosak.  

 

Indokolás: Pontosítás 

 

90. oldal 1. bekezdésben: 

 

… amely a Kttv. etikai szabályaival … 

 

…amely a törvény etikai szabályaival… 

 

Indokolás: Hatályos joganyag 

 

90. oldal 2. bekezdéstől törlésre kerül a következő szöveg: 

 

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 76. § (1) bekezdése a kormánytisztviselőt kötelezi arra, hogy 
feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak, a hivatásetikai elveknek és a vezető i 
döntéseknek megfelelően, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul 

és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint lássa el, a Hivatásetikai Kódexben 
meghatározott szabályok (hivatásetikai elvek) törvényi keretet kaptak. Ez egyúttal azt is 

eredményezi, hogy a jogi és az etikai felelősség eseteit el kell egymástól választani.  
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A büntetőeljárás vagy a szabálysértési eljárás esetén az etikai vétség miatti eljárást meg kell 

szüntetni, mert a jogi felelősséget ezeknek az eljárásoknak a keretei között állapítják meg ‒ 
vagy már megállapították – jogerősen. Hasonló a helyzet a fegyelmi felelősség esetén. A Kttv. 

156. § (1) bekezdés szerint fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – ide nem 
értve a méltatlanság, illetve a bizalomvesztés miatti felmentést, valamint a hivatásetikai elvek 
megsértését ‒ a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles fegyelmi eljárást indítani. A tételes jogi 

szabály megsértésével megvalósított kötelezettségszegés tehát fegyelmi eljárást von maga után.  
A hivatásetikai elvek megsértése nem fegyelmi, hanem etikai felelősségre vonást eredményez. 

Kizárja ugyanakkor az etikai eljárást, ha a munkáltató méltatlanságnak vagy bizalomvesztésnek 
tekinti a kormánytisztviselő ténykedését.  
A Kttv. 63. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentésse l 

meg kell szüntetni, ha a kormánytisztviselő hivatalára méltatlan. A 64/A. § (7) bekezdés pedig 
méltatlansági eljárás lefolytatása esetén kizárja az etikai eljárás lefolytatását. Hivatalára az a 

kormánytisztviselő méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít – akár a hivatali munkájáva l 
(munkavégzésével), akár a kormánytisztviselői jogviszonyából adódó kötelezettség 
megszegésével összefüggésben, akár munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa 

betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett 
bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt 

fenntartsa [Kttv. 64. § (1) bekezdés]. Ha a kormánytisztviselővel szemben közvádra üldözendő 
bűntett megalapozott gyanúját közölték, akkor köteles erről értesíteni a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját, aki ebben az esetben köteles méltatlansági eljárást indítani.  

A Kttv 66. § (1) bekezdése szerint bizalomvesztésnek minősül, ha a kormánytisztvise lő 
megsérti a szakmai lojalitás követelményeit. A szakmai lojalitás a kormánytisztviselő törvényi 

kötelezettsége, mert a Kttv kimondja, hogy a kormánytisztviselő vezetői iránti szakmai 
lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által 
meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való 

alkotó együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó 
feladatvégzést. A bizalomvesztés indoka kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, illetve 

munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet. A bizalomvesztésnek súlyos 
következményei vannak, mert a Kttv. 63. § (2) bekezdés e) pontja szerint a kormányza ti 
szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a kormánytisztviselő vezetőjének 

bizalmát elveszti. 

A kormánytisztviselői hivatás etikai alapelveit a Kttv. [83. § (1) bekezdése] nem kimerítően, az 
alábbiakban határozza meg:  
– hűség;  

– elkötelezettség;  
– a nemzeti érdekek előnyben részesítése;  

– igazságos és méltányos jogszolgáltatás;  
– méltóság;  
– tisztesség;  

– előítéletektől való mentesség;  
– pártatlanság;  

– felelősségtudat;  
– szakszerűség;  
– együttműködés;  

– az intézkedések megtételére irányuló arányosság,  
– védelem.  

A vezetőkkel szemben megfogalmazott további etikai alapelvek:  
– példamutatás;  
– szakmai szempontok érvényesítése;  
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– számonkérési kötelezettség. 

Az egyes hivatásetikai elveket a Hivatásetikai Kódex bontja ki részletesen (II. Hivatáset ika i 

alapelveink magyarázata). A hivatásetikai elvek megsértése esetén a Magyar 
Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar etikai eljárás lefolytatására jogosult. Az etikai 
eljárás eredménye alapján – és itt kap jelentőséget a Kttv. 76. §-a26 ‒ a Magyar 

Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar fegyelmi eljárást kezdeményezhet a 
kormánytisztviselő munkáltatójánál. 

(26. lábjegyzet is törlésre kerül) 

 

A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a kormánytisztviselőkre vonatkozó 

hivatásetikai alapelvek különösen  

 

- az elkötelezettség,  

- a nemzeti érdekek előnyben részesítése,  

- az igazságosság,  

- a méltányosság,  

- a méltóság,  

- a tisztesség,  

- az előítéletektől való mentesség és  

- a felelősségtudat. 

 

Az egyes hivatásetikai elveket a Hivatásetikai Kódex bontja ki részletesen.11 A hivatásetika i 
elvek megsértése esetén a Magyar Kormánytisztviselői Kar etikai eljárás lefolytatására 

jogosult. Az etikai eljárás eredménye alapján a Magyar Kormánytisztvise lői Kar – a törvényi 
szabályozásban szabott korlátok által meghatározott esetek kivételével – fegyelmi eljárást 
kezdeményezhet a kormánytisztviselő munkáltatójánál. 

 

Indokolás: Hatályos joganyag alapján, valamint egyszerűsítés 

 
102. oldal 5. bekezdésből törlésre kerül: 

 

ezek felölelik a közszolgálati modellek jogi és humánerőforrás-gazdálkodási szempontú 

elemzését, a közszolgálati pálya – legyen szó bármely modelltípusról – elemeinek 
összehasonlító jellegű vizsgálatát; egészen a kiválasztástól a jogviszony megszűnéséig vagy a 

nyugdíjrendszerekig, az előmenetel vagy a szerződéses alkalmazás, rugalmas foglalkozta tás 
kérdésköréig, a magánszféra HR-módszereinek átvételétől alkalmazhatóságuk megvalósítá sá ig 
stb. A HRWG-ben kiemelt figyelmet szentelnek az aktuális modernizációs trendeknek (mint 

például az egyéni teljesítményértékelés kérdésköre stb.). A 2011-es magyar elnökség alatti téma 
átfogóan a köztisztviselői karrierfejlődés volt: ezen belül a generációváltás kérdései a 

közigazgatásban; a nők karrierlehetőségei; integritás a közszolgálatban; a köztisztvise lők 
mobilitására vonatkozó felmérés és kutatás (benne a pályabiztonság kérdésköre). 

 

Indokolás: Tartalom egyszerűsítése 

 

102. oldal 6. bekezdésből törlésre kerül: 

 

                                                 
11 A Kttv-ben meghatározott elveket alapul véve. 
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A 2011-es magyar elnökség alatti téma átfogóan a köztisztviselői karrierfejlődés volt: ezen 

belül a generációváltás kérdései a közigazgatásban; a nők karrierlehetőségei; integritás a 
közszolgálatban; a köztisztviselők mobilitására vonatkozó felmérés és kutatás (benne a 

pályabiztonság kérdésköre). Emellett a lakossági adminisztratív terhek mérésére és 
csökkentésére irányuló erőfeszítésekkel; a kormányzati teljesítmény projekttel; valamint – a 
HR-munkacsoporttal együttműködésben – az EU2020 stratégiával; a „Politikai-adminisztra t ív 

kapcsolatok az EU27-ben” projekttel és az ügyfélelégedettség-menedzsmenttel foglalkozo tt 
elsősorban. 

 

Indokolás: Tartalom egyszerűsítése 

 

107. oldal 3. bekezdésben: 

 

A program szándéka szerint kidolgozásra kerül az úgynevezett Jó Állam Index.”55 

 

E szándék mentén került kidolgozásra az úgynevezett Jó Állam Index12 

 

Indokolás: Pontosítás 

108. oldal utolsó előtti bekezdésben: 

 

Ennek eszköze a munkakör alapú foglalkoztatási rendszer bevezetése lenne (az előmenete l i 
tábla helyett). 

 

Ennek eszköze – az eredeti elképzelések szerint – a munkakör alapú foglalkoztatási rendszer 
bevezetése (az előmeneteli tábla helyett).13 

 

Indokolás: Nem az eredeti elképzelést valósítja meg a Kit. 

 

109. oldal 1. bekezdés törlésre kerül: 

 
A közszolgálati törvények rendelkezéseinek végrehajtására a közszolgálati életpályák 
átjárhatóságának előkészítéséről szóló kormányhatározat került elfogadásra.56  

Az életpályarendszert a Kormány a jövőben a köztisztviselőkre is ki kívánja terjeszteni.  
Az MP 11.0 a megfogalmazott célok elérése érdekében feszes határidőkkel intézkedési tervet 

tett közzé. 

56. lábjegyzet is törlésre kerül 

 

Indokolás: Jogi szabályozás változása következtében túlhaladott információ 

 

                                                 
12 A jó állam jelentés 2015 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadásában jelent meg. Elérhető: 
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/jo-allam-jelentes.original.pdf (utolsó letöltés: 2018. 
május 25.).   
 A jó állam jelentések a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadásában jelennek meg. A 2018. évi 
elérhető: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/jo-allam-jelentes-2018/ (utolsó letöltés: 
2019. január 28.) 
 
13 A kormánytisztviselőkre vonatkozó, 2019-től hatályos szabályozás nem a munkakör alapú 
rendszert, hanem az álláshely típusút vezette be. 

https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/jo-allam-jelentes-2018/
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114. oldal 61. lábjegyzetben: 

 
Például A Kormány 1475/2015. (VII. 20.) kormányhatározata a bürokratikus terhek 

egyszerűsítésének intézkedési tervéről; A Kormány 1743/2014. (XII. 15.) kormányhatározata 
az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról; A Kormány 1052/2015. 
(II. 16.) kormányhatározata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztési Stratégiáva l 

kapcsolatos feladatokról.   

Például: A Kormány 1052/2015. (II. 16.) kormányhatározata a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás- fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról; a Kormány 1475/2015. (VII. 

20.) kormányhatározata a bürokratikus terhek egyszerűsítésének intézkedési tervéről; a 
Kormány 1743/2014. (XII. 15.) kormányhatározata az elektronikus közigazga tás 

kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról; a Kormány 1004/2016. (I. 18.) határozata a 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról 

Indokolás: Újabb jogforrások  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


